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คูม่อืตดิต ัง้ชุดจกัรยานไฟฟ้า FitBike-B24/B36 

 

 

1) ถอดชดุลอ้หลังจักรยานทีเ่ราจะน ามาประกอบออก

ใหห้มด  

 

 

 

 

2) ถอดสเตอรล์อ้หลังออกดว้ยการหมนุทวนเข็มนาฬกิา 
แลว้ปรับเพลาทางดา้นขวานี้ใหย้าวไมต่ า่กวา่ 2 นิว้

ครึง่ แลว้น าสเตอรไ์หมแ่ละถว้ยตอ่เกลยีวหมนุเขา้
ตามเข็มนาฬกิา  

 

 

 

3) น าบชูทีม่าพรอ้มกับแกนสวมเขา้ไปดา้นขวามอื 

 

 

 

 

 

    4) น ามอเตอรม์ายดึตดิกับเพลทยดึมอเตอร ์ 
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5) เมือ่ประกอบทกุสว่นตามล าดับแลว้ ยังไมต่อ้ง
หมนุน๊อตแน่น ปลอ่ยหลวมๆไวก้อ่น  แลว้หมนุ
แน่นภายหลังประกอบอกีท ี

 

 

 

6) ประกอบใสโ่ซท่ัง้สองเสน้ใหเ้รยีบรอ้ย  ยาวไป ตงึไป ก็ขยับให ้

เรยีบรอ้ย  ขยับลอ้ใหอ้ยูต่รงกลาง ไมใ่หเ้อยีงซา้ยหรอืขวา จากนัน้
จงึหมนุน๊อตใหแ้น่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ตดิตัง้อปุกรณ์คันเรง่และมอืเบรกส าหรับตัดไฟจา่ย
มอเตอร ์ โดยตอ้งถอดปลอกแฮนดแ์ละมอืเบรกอันเกา่

ทัง้ 2 ขา้งออกกอ่น 

 

 

8) ใสม่อืเบรกส าหรับตัดไฟจา่ยมอเตอร ์และมอืบดิคันเรง่ แลว้ไขล็อกดว้ยประแจหกเหลีย่ม  

 

9) ตดิตัง้กระเป๋า/กลอ่งแบตฯบนตะแกรงหลังของจักรยานใหม้ั่นคงแข็งแรง 
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                   กระเป๋าแบตเตอรี ่                           กลอ่งแบตเตอรี ่                                                          

           

  

10)  เดนิสายไฟจากมอืบดิคนัเรง่-มอืเบรก , ไฟสอ่งสวา่งดา้นหนา้พรอ้มมเิตอรแ์สดงระดับแบตเตอรี ่
และมอเตอร ์ไปยังกระเป๋า/กลอ่งแบตฯทา้ยจักรยาน โดยใชเ้คเบิล้ไทรร์ัดสายกับตัวถัง  

ขอ้ควรระวัง ไมค่วรรัดสายไฟบรเิวณคอเลีย้วตงึเกนิไป ใหเ้ผือ่เวลาเลีย้วดว้ย มฉิะนัน้สายอาจขาดใน
เสยีหายได ้ 

11) เสยีบสายไฟจากมอืบดิคันเรง่-มอืเบรก , มเิตอรแ์สดงระดับแบตเตอรี ่และมอเตอร ์เขา้กับคอล
โทรลเลอร ์โดยสอดสายไฟเขา้ในกระเป๋า/กลอ่งแบตฯ ผา่นทางชอ่งสายใตก้ระเป๋า/กลอ่ง 

12) ตัง้ความตงึของโซใ่หพ้อด ีตรวจสอบแนวลอ้ และใหแ้น่ใจวา่โซไ่มเ่บยีดตัวถังรถ เมือ่ทกุอยา่งดู

เขา้ทีด่ ีขันน๊อตและสกรทูกุตัวใหแ้น่น 
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ชุดตดิตั้งประกอบด้วย 
11..  GGeeaarr  MMoottoorr  11  รายการรายการ  
22..  CCoonnttrroolllleerr  11  รายการรายการ  
33..  มือบิดคนัเร่ง มือบิดคนัเร่ง TTwwiisstt  TThhrroottttllee  พร้อมปลอกซา้ยและสาย พร้อมปลอกซา้ยและสาย 11  รายการรายการ  
44..  แผน่ยดึ แผน่ยดึ mmoottoorr  พร้อมน็อต พร้อมน็อต 11   รายการรายการ  
55..  กระบอกฟิวส์ พร้อม ฟิวส์ กระบอกฟิวส์ พร้อม ฟิวส์ 3300AA  11  รายการรายการ  
66..  กุญแจตดัสวิตซ์ กุญแจตดัสวิตซ์ ((กรณีใชก้ล่องแบตกรณีใชก้ล่องแบต))  11  รายการรายการ  
77..  ขั้วชาร์จพร้อมยางปิด ขั้วชาร์จพร้อมยางปิด 11  รายการรายการ  
88..  หัวต่อคอลโทรลเลอร์กบัหัวต่อคอลโทรลเลอร์กบัขั้วขั้วชาร์จชาร์จ  11  รายกรายการาร  
99..  หัวย ัม๊ พร้อมปลัก๊พลาสติก หัวย ัม๊ พร้อมปลัก๊พลาสติก 11  รายการรายการ  
1100..  แกนลอ้หลงั พร้อมบุชยาว แกนลอ้หลงั พร้อมบุชยาว 2200   เซนติเมตร เซนติเมตร 11  รายการรายการ  
1111..  เฟืองฟรีสเตอร์ เฟืองฟรีสเตอร์ 11  รายการรายการ  

1122..  ถว้ยต่อเกลียวฟรีสเตอร์จกัรยาน ถว้ยต่อเกลียวฟรีสเตอร์จกัรยาน 11  รายการรายการ  
1133..  ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี 11  รายการรายการ  
1144..  มือกา้นเบรค ตดัสวิตซ์ได ้มือกา้นเบรค ตดัสวิตซ์ได ้11  รายการรายการ  
1155..ไฟส่องสว่างดา้นหนา้ พร้อมแตร และมิเตอร์แสดงระดบัไฟส่องสว่างดา้นหนา้ พร้อมแตร และมิเตอร์แสดงระดบั
แบตเตอร่ี แบตเตอร่ี 11  รายการรายการ  
1166..โซ่ โซ่ 11  รายการ รายการ   
1177..  แบตเตอร่ี แบตเตอร่ี SSLLAA  1122VV99AAHH  จ านวน จ านวน 22   รายการ รายการ ((ส าหรับชุด ส าหรับชุด BB2244))    
                                                                                            จ านวน จ านวน 33  รายการ รายการ ((ส าหรับชุด ส าหรับชุด BB3366))  
1188..  กระเป๋ากระเป๋า//กล่องแบตเตอร่ี กล่องแบตเตอร่ี 11  รายการรายการ  
  
  
  

 
 
 
ค ำแนะน ำกำรใช้งำน 

การชาร์จไฟ:   
- ต่อท่ีชาร์จแบตเตอร่ี เขา้กบั ขั้วชาร์จภายในกระเป๋า เพ่ือชาร์จไฟ 
- ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีจะแสดงไฟสถานะเป็นสีแดงขณะชาร์จ และจะเปล่ียนเป็นสีเขียวเม่ือชาร์จไฟเต็ม 
- สามารถชาร์จไดทุ้กคร้ังหลงัการใชง้าน 

หากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน : 
- ให้ถอดขั้วชาร์จออกจากกนั เพ่ือตดักระแสในระบบโดยสมบรูณ์ จะเป็นการยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ 
- แนะน าให้ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือยดือายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี แมจ้ะไม่มีการใชง้านเลย 
 

 
 

เงื่อนไขการรบัประกนัสินค้า 

- FitBike รบัประกนัสนิคา้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด นับตัง้แต่วนัที่ซื้อสนิคา้ อา้งองิตามใบเสรจ็รบัเงนิ หรอื ฉลากรบัประกนั (void) ที่ตดิอยูบ่นสนิคา้ 
- FitBike ยนิดซี่อมแซม เปลีย่นอะไหล่ สนิคา้ในระยะรบัประกนั โดยไมค่ดิมูลคา่ใดๆ หากสนิคา้ช ารุดโดยมสีาเหตุความผดิพลาดจากการผลติ หรอื
ความบกพร่องของชิ้นสว่นนัน้ๆ ในสภาพการใชง้านตามปกต ิ
- การรบัประกนัไมร่วมถงึคา่ขนสง่ คา่เดนิทาง หรอืคา่พาหนะในการบรกิารนอกสถานที่ 
- การรบัประกนัไมค่รอบคลมุถงึความเสยีหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาหตุดงัต่อไปน้ี 
  ก. ความเสยีหายอนัเกดิจากการขนสง่ 
  ข. การดดัแปลง แกไ้ข ต่อเตมิ โดยบุคคลภายนอกที่ไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัฯ หรอืนอกเหนือจากศูนยบ์รกิาร FitBike 
  ค. ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหตุ การตกหลน่ การกระแทก การเกบ็รกัษาที่ไมถู่กตอ้ง และการใชง้านผดิวธิ ี 
  ง. ความเสยีหายที่เกิดจากปจัจยัภายนอก ภยัธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม เช่น วสัดุแปลกปลอมตกคา้ง แมลงหรอืสตัว์อื่นๆ ของเหลว ความชื้น ไฟ

ไหม ้แผ่นดนิไหว น ้าท่วม เป็นตน้ 
  จ. ความเสยีหายของสนิคา้ที่เกดิจากปญัหาของแหล่งจา่ยไฟของลกูคา้ที่ไมถู่กตอ้งตามมาตรฐานของสนิคา้ เช่น แรงดนัไฟสงูหรอืต ่าเกนิไป และ

เป็นเหตุท าใหเ้กิดความเสยีหายต่ออุปกรณ์ 
ฉ. การสกึหรอโดยทัว่ไปตามอายกุารใชง้านและการฉีกขาด การสกึกร่อน ขึน้สนิม รอยขดูขดี รอยเปรอะเป้ือน ความเสยีหายที่เกดิขึน้บนพื้นผวิ
และสว่นประกอบภายนอก 

ช. Serial Number และฉลากรบัประกนั (void) ที่ตดิอยูบ่นสนิคา้ถูกลบ, แกไ้ข, สญูหาย หรอืช ารุด ไมอ่ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 


