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 กรุณาอานคูมือนี้กอนการใชงาน และกรุณาเก็บคูมือนี้ เพื่อใชอางอิงในอนาคต
คูมือประกอบดวยขอมูลที่สำคัญทางดานความปลอดภัยการใชงาน และการซอมบำรุงของจักรยานไฟฟา i-Lynx ของคุณใน
กรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใชงาน หรือมีคำถามเกี่ยวกับจักรยานไฟฟา i-Lynx ของคุณ กรุณาติดตอตัวแทนจำหนายใกล
บานคุณ หรือติดตอที่

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หามทำซ้ำทั้งหมด หรือบางสวนไมวาในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไมไดรับอนุญาตจาก บริษัทฯเปนลายลักษณ
อักษร MEADOW และ i-Llynx เปนเครื่องหมายการคาของ Raja Cycle. Co., Ltd

ขอควรระวังและคำเตือน
คำแนะนำเบื้องตน
* กรุณาอานคูมือเลนนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน i-Lynx ของคุณ เพื่อการใชงานที่ถูกตองและปลอดภัย
* ปฏิบัติตามกฏจราจร โดยเครงครัดทุกครั้งที่ขับขี่ i-Lynx
* ตรวจเช็คสวนประกอบที่สำคัญทุกครั้งกอนการใชงาน

  คูมือนี้มีการแสดงเครื่องหมายสัญลักษณตางๆ เพื่อเปนการเนนย้ำ

  โดยที่  หมายถึง ขอควรระวัง  หมายถึง คำเตือน  หมายถึง เคล็ดลับในการขับขี่ 
        หรือการดูแลรักษา i-Lynx ของคุณ

บริษัท ราชาไซเคิล จำกัด 417 หมู 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280
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i-Lynx

จักรยานไฟฟา i-Lynx ของคุณ
กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีดวยที่คุณไดเปนเจาของจักรยานไฟฟา i-Lynx จักรยานไฟฟา i-Lynx ของคุณไดรับการพัฒนา
และออกแบบมาใหมีสมรรถนะ และความปลอดภัยสูงเพื่อใหคุณสามารถใชงานไดอยางมั่นใจ

จุดเดนของ i-Lynx
* ใชงานงาย : การใชงาน i-Lynx ไมแตกตางจากการใชงานจักรยานทั่วไป คุณสามารถเลือกที่จะปั่น i-Lynx เหมือนจักรยาน
  ทั่วไป หรือ สามารถบิดคันเรงที่ติดอยูบนตัวแฮนดดานขวามือ เพื่อใชระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา ซึ่งมอเตอรจะใชทำงานแทน
  การปั่น

* ชารจไฟงาย : เพียงแคเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบไฟทั่วไป วงจรสมองกลที่อยูภายในเครื่องชารจไฟจะทำการประมวลผล
  และชารจไฟเขากับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

* เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม : มอเตอรที่ใชงาน เปนมอเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง การใชงาน i-Lynx จึงไมสรางมลพิษใดๆไมปลอย
  กาซเรือนกระจก ควันดำ หรือ ควันขาว รวมทั้งไมกอใหเกิดเสียงดัง

* สนุกสนานในการขับขี่ : จากการออกแบบที่ลงตัว และอุปกรณที่มีมาตรฐานสูงรวมไปถึงระบบความปลอดภัยสูง ทำใหการขับขี่
  i-Lynx เต็มไปดวยความสนุกสนาน 
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* เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ควรชารจไฟเมื่อมาตรวัดไฟใน
  แบตเตอรี่ แสดงคาวามีไฟเหลือต่ำกวาครึ่งหนึ่ง

* การชาร์จไฟ บ่อยเกินไป ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

* การปล่อยให้แบตเตอรี่หมด จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอย่างรวดเร็ว 
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ไฟหนา และแผงหนาปัด
ชุดไฟหนาซึ่งติดตั้งอยูกึ่งกลางของแฮนด  ประกอบไปดวย
ไฟหนา : ใชใหแสงสวางสองทางในเวลากลางคืน

 

* มาตรวัดไฟในแบตเตอรี่ (BATTERY INDICATOR): มาตรวัดนี้ทำหนาที่เสมือนมาตรวัดระดับน้ำมันในรถยนต มาตรวัดนี้จะ
  แสดงระดับประจุไฟฟาที่ยังคงเหลืออยูในแบตเตอรี่มาตรวัดมีลักษณะเปนไฟ LED หลายดวงเรียงติดกันจากซายไปขวา ใน
  กรณีที่แบตเตอรี่มีไฟฟาเต็ม ไฟ LED ทุกดวงจะสองสวางจากซายไปขวา และในกรณีที่ไฟฟา
  ในแบตเตอรี่ออนลงไฟ LED บนมาตรวัดจะคอย ๆ ดับลงจากขวามาซาย
* สัญญาณไฟแสดงระบบกำลังทำงาน (POWER): สัญญาณไฟนี้จะสองสวาง เพื่อแสดงวาระบบไฟฟากำลังทำงานอยู
* สัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่หมด (EMPTY): สัญญาณไฟนี้จะสองสวางเมื่อแบตเตอรี่หมด

สวนประกอบของ i-Lynx และการใชงาน

มือบิดคันเรง แตรไฟฟา

คันเบรค

มอเตอร

กลองสมองกล

แบตเตอรี่

ไฟหนา และแผงหนาปัด

เปดไฟหนาทุกครั้งสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืน

มาตรวัดไฟในแบตเตอรี่

สัณญาณไฟในแบตเตอรี่

สัญญาณไฟแสดงระบบ
กำลังทำงาน

สัญญาณไฟสองดานหนา
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จังหวะที่ 1 กุญแจอยูที่ตำแหนง OFF :
ระบบไฟฟาทั้งหมดจะถูกปด คุณสามารถดึงกุญแจออกไดที่ตำแหนง
นี้เทานั้นและในขณะที่ระบบไฟฟาถูกปด คุณสามารถขี่  i-lynx ได
แบบปั่นปกติ แตจะไมสามารถใชงานระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา

จังหวะที่ 2 กุญแจที่อยูตำแหนง ON :
เมื่อคุณบิดกุญแจตามเข็มนา�ิกา 1 ครั้งจากตำแหนง OFF 
กุญแจจะอยูในตำแหนง ON และสิ่งตอไปนี้จะเกิดขึ้น
* มาตรวัดตางๆ บนชุดไฟหนาเริ่มทำงาน
* ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาเริ่มทำงาน สัญญาณไฟแสดงระบบ
  กำลังทำงาน (POWER) สองสวาง
* มือบิดคันเรงพรอมทำงาน
* แตรไฟฟาพรอมทำงาน

จังหวะที่ 3 กุญแจอยูในตำแหนง LIGHT
เมื่อคุณบิดกุญแจตามเข็มนา�ิกาอีก 1 ครั้งจากตำแหนง ON 
กุญแจจะอยูในตำแหนง LIGHT ณ ตำแหนงนี้  i-Lynx จะทำงาน
เหมือนตอนที่กุญแจอยูที่ตำแหนง ON ทุกประการ แตจะเพิ่มไฟหนา
ที่สองสวางขึ้น

การเสียบกุญแจคางไวที่ตำแหนง ON หรือ LIGHT จะทำใหสูญเสียพลังงานไฟฟา
จากแบตเตอรี่ แมวาจะไมมีการขับขี่ใดๆ หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไวเปนระยะเวลา
นาน แบตเตอรี่อาจจะไดรับความเสียหายได ดังนั้นควรดึกกุญแจออกจากชองเสียบ
กุญแจทุกครั้งที่คุณไมไดขับขี่  i-Lynx

หามบิดคันเรงในขณะที่บิดกุญแจ มาที่ตำแหนง ON และ LIGHT เพราะจะทำให
มอเตอรทำงานทันทีซึ่งจะทำใหรถพุงไปขางหนาอยางกระทันหัน ซึ่งอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุได และนอกจากนี้ยังอาจจะทำใหระบบไฟฟาขัดของได

OF
F

ON

LIGHT

OF
F

ON

LIGHT

OF
F

ON

LIGHT

* ช่องเสียบกุญแจสตาร์ท : ใช้สำหรับเสียบกุญแจเพื่อสตาร์ทรถ และเปิดไฟหน้า ช่องเสียบเป็นระบบกุญแจ 3 จังหวะ 
  (ตำแหน่ง) การทำงานดังนี้
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แตรไฟฟา
ปุมกดแตรไฟฟาอยูทางดานซายของแฮนด เพียงกดปุมแตรไฟฟาจะดังขึ้น 
และเมื่อปลอยปุม แตรไฟฟาจะหยุดดัง ระบบแตรไฟฟาจะพรอมทำงานก็
ตอเมื่อสัญญาณไฟแสดงระบบกำลังงาน (POWER) สองสวางอยู

มือบิดคันเรง
มีลักษณะเปนปลอกมือติดอยูทางดานขวาของแฮนด ใชสำหรับการเรงความเร็ว 
โดยการบิดคันเรง การทำงานเหมือนมีบิดคันเรงมอเตอรไซคทุกประการ
* เพื่อเรงความเร็ว บิดคันเรงเขาหาตัว
* เพื่อเรงความเร็วเพียงเล็กนอย หรือวื่งที่ความเร็วต่ำใหบิดคันเรงเขาหาตัวเพียงเล็กนอย
* เพื่อให i-Lynx วิ่งที่ความเร็วสูงขึ้น ใหบิดคันเรงเขาหาตัวเพิ่มขึ้น
* เพื่อหยุด i-Lynx ควรปลอยคันเรง แลวบีบคันเบรค

มือบิดคันเรงจะหยุดการทำงานทันทีที่คุณเริ่มบีบคันเบรค โดยที่
กลองสมองกลจะสั่งงานใหตัดไฟในวงจรคันเรงทันที เมื่อคันเบรค
เริ่มใชงาน เพื่อความปลอดภัยในการเบรค

หามบิดมือบิดคันเรงในขณะที่คุณกำลังจูง i-Lynx โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำใหเกิดอุบัติ
เหตุไดอยาบิดคันเรงรวดเร็วเพื่อแซงในที่คับขัน เพราะมอเตอรอาจจะหยุดทำงานจากการ
ปองกันไฟกระชาก ซึ่งอาจจะทำใหเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการแซงไมพน

ไมวา i-Lynx ของคุณจะจอดสนิท หรือกำลังแลนอยู คุณสามารถบิดคันเรง
เพื่อเรงความเร็วได แตการบิดคันเรงอยางรวดเร็วเกิดไปโดยเฉพาะการบิด
คันเรงอยางรวดเร็วจนสุดคันเรงจะทำใหเกิดไฟกระชาก (Surge Current) 
เพื่อปองกันความเสียหายกับระบบไฟฟาอันเนื่องจากไฟกระชาก กลองสมอง
กลจึงถูกออกแบบมาใหทำการตัดกระแสไฟกระชากดังกลาวทันทีผลขางเคียง
ที่จะเกิดขึ้นคือ ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาจะหยุดทำงานชั่วขณะดังนั้น 
การบิดคันเรงอยางรวดเร็วเกินไปจะไมทำให i-Lynx พุงไปขางหนาอยางรวด
เร็วอยางที่คุณคาดคิดแตจะทำใหมอเตอรหยุดทำงาน

i-Lynx จะออกตัวทันทีที่คุณบิดคันเรง ดังนั้นถาคุณไมไดอยูในทาที่พรอมขับขี่คุณอาจ
จะเสียการทรงตัว ทำใหลม และชนจนไดรับบาดเจ็บ
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คันเบรค
คันเบรคถูกออกแบบพิเศษสำหรับใชงานกับ i-Lynx โดยเฉพาะ นอกจากจะ
ทำหนาที่เบรคเหมือนในจักรยานทั่วไปมันยังทำหนาที่ในการสงสัญญาณไปยัง
กลองสมองกลทันทีที่มีการใชงานคันเบรค กลองสมองกลจะตัดการทำงานของ
วงจรคันเรง ดังนั้นถึงแมวาคุณจะบังเอิญบิดคันเรงในขณะที่พยายามจะเบรค
มอเตอรก็จะไมทำงานฝนการเบรค

กลองสมองกล
กลองสมองกลเปนกลองเล็กๆ ที่ติดตั้งอยูในกลองแบตเตอรี่มีหนาที่ในการควบคุม
การทำงานของระบบไฟฟาทั้งหมดของ i-Lynx ทำงานโดยใช Intefrated Circuit (IC)
ในการประมวลผลเพื่อควบคุมการจายไฟใหมอเตอรทั้งในกรณีของการเรงความเร็ว 
และการหยุดรถกลองสมองกลไดรับการออกแบบมาใหทนตอสภาพการใชงานตามปกติ 
รวมถึงการกันน้ำในการขับขี่ตามปกติ

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใชเปนแบบ VRLA (Valve-Regulated Lead Acid) 
ขนาด 12V 7AH จำนวน 3 ลูก ทำหนาที่ในการเก็บสะสมพลังงานไฟฟา 
เพื่อใชเปนแหลงพลังงานแกระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาเปรียบเสมือนถังน้ำมัน
ของรถยนต

ถาคุณบิดคันเรงเพื่อเรงเครื่อง i-Lynx แตปรากฏวามอเตอรไมทำงาน ตรวจสอบวาคันเบรคคางหรือไม

การปล่อยให้กล่องสมองกลแช่น้ำ หรือจุ่มน้ำ จะทำให้กล่องสมองกลเสียแบบถาวร

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรชาร์จไฟฟ้าให้แบตเตอรี่เต็มเมื่อใช้ไฟไปแล้วประมาณ 50%
ของแบตเตอรี่ โดยสังเกตจากมาตรวัดไฟในแบตเตอรี่ที่แผงหน้าปัด การขับขี่ i-Lynx เป็นการยืดอายุ
แบตเตอรี่อีกทาง เพราะจะทำให้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่มีการหมุนเวียน แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานนานๆ 
จะเสื่อมสภาพเร็ว เพื่อป้องกันการเสื่องสภาพหมั่นชาร์จแบตเตอรี่อยู่เสมอ



มอเตอร   
มอเตอรถูกออกแบบพิเศษ ใหทำหนาที่เปนดุมของลอหนา สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจำเปน
ตองรูเกี่ยวกับมอเตอร คือ ถามอเตอรทำงานเกินกำลัง (Overload) เปนระยะเวลานานๆ
มอเตอรจะไหมเพราะรอนจัด ในการขับขี่ตามปกติ มอเตอรจะมีการทำงานเกินกำลังบาง
ชั่วคราว ซึ่งถือเปนเรื่องปกติและจะไมกอใหเกิดความรอนสูงซึ่งจะทำลายมอเตอรในที่สุด
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คำถามที่ผุดขึ้นในใจ คือ “จะทราบไดอยางไรวามอเตอรกำลังทำงานเกินกำลัง” 
คำตอบขึ้นอยูกับหลายปัจจัยทั้งสภาพถนน น้ำหนักของผูขี่ อุณหภูมิทั่วไป แตวิธีสังเกตงายๆ 
ก็คือเมื่อใดก็ตามที่คันเรงถูกบิดจนสุด แตมอเตอรไมสามารถหมุนไดที่ความเร็วสูงสุดที่ระบุเอาไว
เมื่อนั้นมอเตอรกำลังทำงานเกินกำลัง ตัวอยางเชนคุณบิดคันเรงเต็มที่เพื่อขึ้นสะพานที่มีความชัน
มากเปนเวลานาน

เพื่อป้องกันความเสียหายกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากมอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลังดังกล่าว
กล่องสมองกลจึงถูกออกแบบให้ทำงานตัดวงจรการทำงานเมื่อมอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลัง
ซึ่งจะทำให้มอเตอร์หยุดทำงานในกรณีนี้ให้ผ่อนคันเร่งจนหมดแล้วค่อยๆ บิดคันเร่งเครื่องใหม่
อีกครั้ง เพื่อให้มอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

เครื่องชารจแบตเตอรี่
เครื่องชารจแบตเตอรี่ทำหนาที่ในการชารจไฟฟาเขาแบตเตอรี่ การชารจไฟทำไดงายๆ โดยการเสียบปลั๊กตัวผูของ
เครื่องชารจเขากับเตาเสียบตามบานทั่วไปที่มีไฟ 220V 50Hz เสียบปลายอีกขางหนึ่งของเครื่องชารจไปที่เตาเสียบ
สายชารจซึ่งอยูบนกลองใสแบตเตอรี่ตามรูป

   

ในกรณีที่เริ่มชารจแบตเตอรี่ที่ไมมีไฟเลย จะตองใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อชารจไฟใหถึงระดับ 80% ของแบตเตอรี่
และตองใชอีกประมาณ 5-7 ชั่วโมงเพื่อใหแบตเตอรี่เต็ม 100%

เครื่องชารจแบตเตอรี่ ปลั๊กเสียบกับแบตเตอรี่
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การชารจแบตเตอรี่
1. เปดจุกยางที่ติดเตารับบนกลองแบตเตอรี่แลวเสียบปลายสายขางหนึ่งของเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับเตารับนี้
2. เสียบปลั๊กตัวผูของเครื่องชารจเขากับเตาเสียบตามบานทั่วไปที่มีไฟ 220V 50Hz
3. ใหสังเกตสัญญาณไฟบนเครื่องชารจ
* ถาเครื่องชารจแสดงสัญญาณไฟ "สีแดง" คือยังชารจไฟไมเต็ม
* ถาเครื่องชารจแสดงสัญญาณไฟ "สีเขียว" คือชารจไฟเต็มแลว

กอนการขับขี่ครั้งแรก
* ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดวาถูกตอง แนนหนาและอยูในสภาพพรอมทำงาน
* คุณควรทำการชารจใหไฟแบตเตอรี่จนเต็มเสียกอน
* ในการขับขี่ทุกครั้ง คุณควรจะปฏิบัติตาม "รายการตรวจสอบกอนขับขี่" ดานลางนี้อยางเครงครัด

รายการตรวจสอบกอนการขับขี่
ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบนี้ทุกครั้งกอนการขับขี่
* เครื่องชารจแบตเตอรี่ : ตองถูกปลอยออกจากเตาเสียบสายชารจบนกลองแบตเตอรี่ และจุกยางที่ใชปดเตาเสียบชารจ
  อยูในตำแหนงปดเตาเสียบอยางถูกตอง
* ลมยาง : ควรตรวจสอบวามีลมยางมีความดันถูกตอง
* ลอหนาและลอหลัง : ตรวจสอบใหแนใจวาน็อตที่ใชยึดลอหนา และลอหลังใหรับการขันอยางแนนหนา ไมหลวม 
  หรือคลอน
* ระบบเบรค : ทดลองบีบคันเรงทั้งสองขาง เพื่อตรวจสอบวาเบรคทำงานไดอยางสมบูรณ
* มาตรวัดแบตเตอรี่ : เสียบกุญแจเขากับชุดไฟหนาแลวบิดไปที่ตำแหนง ON เพื่อตรวจสอบวาคุณมีแบตเตอรี่เพียงพอ
  สำหรับการเดินทางหรือไม
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การบำรุงรักษา
i-Lynx ถูกออกแบบมาใหทนทานตอการใชงานและงายตอการบำรุงรักษา การบำรุงรักษา i-Lynx แทบไมแตกตางจาก
การบำรุงรักษาจักรยานทั่วๆไป อุปกรณไฟฟาถูกติดตั้งและตั้งคามาจากโรงงานเรียบรอยแลว ไมมีความจำเปนในการ
ปรับแตงใดๆอีก

ในกรณีที่ i-Lynx  ทำงานไมเปนปกติหามแกะชุดอุปกรณไฟฟาเชน กลองสมองกล, มอเตอร, ชุดไฟหนา 
หรือพยายามปลดสายไฟในกลองแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะจะทำใหสิ้นสุดการรับประกันทันที 
เบื้องตนกรุณาติดตอตัวแทนจำหนาย หรือหาคำตอบภายในเว็บไซตของเรา www.meadowbike.com 
หรือสามารถติดตอมาที่เราไดโดยตรง

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใช เปนแบตเตอรี่ที่มีอายุการใชงานในการชารจไฟไดหลายครั้ง ในสภาวะการใชงาน
แบตเตอรี่ควรจะมีอายุประมาณ 1ป แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบตเตอรี่แบบแหง VRLA (Valve-Regulated Lead Acid )
ขนาด 12V 7AH จำนวน 3 ลูก ทำใหไมตองเติมน้ำกลั่นหรือสารเคมีใดๆ

กฎพื้นฐานงายๆเพียง 2 ขอในการรักษาแบตเตอรี่ใหมีอายุยืนยาวไดแก
* แบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มเปนแบตเตอรี่ที่แข็งแรงและจะมีอายุยืนยาว
* แบตเตอรี่ที่เย็นจะมีอายุยืนยาวกวาแบตเตอรี่ที่รอน

Memory Effect คือ ปรากฏการณที่แบตเตอรี่สูญเสียความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟาอันเนื่อง
มาจากการสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่เอง ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่
บางประเภท หลังจากที่มีการชารจในขณะที่แบตเตอรี่ยังไมหมด

การปฏิบัติตาม 3 ขอตอไปนี้เพื่อยืนอายุการใชงานของแบตเตอรี่
* อยาปลอยใหแบตเตอรี่ไฟหมด ควรหมั่นชารจไฟในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใชไมมีปรากฏการณความจำ 
  (Memory Effect) ดังนั้นคุณสามารถชารจแบตเตอรี่ไดทุกเวลา ไมวาแบตเตอรี่จะมีไฟอยูมากหรือนอยเพียงใด 
  การปลอยใหไฟหมดจากแบตเตอรี่ีจะทำใหความจุของแบตเตอรี่ลดลงอยางรวดเร็วแบบถาวร
* อยาทิ้งใหแบตเตอรี่อยูในสภาวะปลอยไฟ (Discharing) เพราะจะทำใหแบตเตอรี่หมด
* จอดเก็บ i-Lynx ไวในที่เหมาะสมซึ่งไดแก สถานที่แหงอยูในรม สภาพแวดลอมที่เย็นจะสงผลดีตอแบตเตอรี่ 
  สภาพแวดลอมที่รอนจะมีผลในทางตรงกันขาม
* ในกรณีที่ตองจอด i-Lynx ทิ้งไวนานๆ ใหดึงกุญแจออก ชารจไฟใหเต็ม แลวคอยถอดเครื่องชารจออก หลังจากนั้น
  ใหคุณทำการชารจไฟจนเต็มอยางนอยเดือนละครั้ง



Page 11

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในที่สุดแลวแบตเตอรี่จะตองหมดอายุการใชงาน และคุณจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 
แบตเตอรี่เปนอุปกรณที่มีการเก็บสะสมพลังงานที่มากพอที่จะทำใหเกิดอาการบาดเจ็บจากการไหมได คุณสามารถทำการเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหมไดกับรานซอมรถยนต หรือรานซอมจักรยานยนตทั่วไป รวมไปถึงตัวแทนจำหนายจักรยานเมโดว ใหทำการเปลี่ยน
แบตเตอรี่แทนคุณ โดยคุณสามารถคนหารานตัวแทนจำหนายใกลบานไดที่ www.meadowbike.com

ยาง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่ คุณควรเติมลมยางใหมีความดันที่ 30-35 psi
ไมควรเติมลมยางมากเกิน เพราะอาจทำใหยางระเบิด และทำใหคุณบาดเจ็บได
การเติมลมยางออนเกินไปอาจจะทำใหยางแตกและแบน เมื่อคุณขับขี่ในทางขุขระ
นอกจากนี้ยังออนจะเพิ่มแรงเสียดทานในการขับขี่ ซึ่งจะทำใหเพิ่มเวลาในการขับขี่
ไปถึงจุดหมายมากขึ้นดวย

ไฟหนา
ไฟหนาควรไดรับการปรับใหมีมุมสองสวางที่ถูกตอง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
คุณสามารถตรวจสอบมุมสองสวางของไฟหนางายๆโดยจอด i-Lynx หางจากกำแพง 
ประมาณ 9 เมตรแลวเปดไฟหนา ตำแหนงของไฟบนกำแพงควรมีจุดศูนยกลางอยู
เหนือจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร ปรับมุมสองสวางของไฟหนาใหถูกตองแลวขัน
สกรูยึดใหแนน

โหมด: ปด (OFF) โหมด: เปด (ON)
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คําแนะนํากอนเขาบริการ
ในกรณที่ทานพบกับปญหาการใชงานจักรยานสามลอไฟฟา i-Lynx 20 นิ้ว กรุณาติดตอรานตัวแทนใกลบานเพื่อใชบริการ 
อยางไรก็ตามทานสามารถ ตรวจสอบปญหาที่พบบอย และแกไขไดเองในเบื้องตน

ปญหา

ไฟบนหนาจอขึ้นปกติ แตบิดคันเรงแลว
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไมทํางาน

ไฟบนหนาจอไมติด อุปกรณที่เปนระบบ
ไฟฟาไมทํางาน

ชารจแบตเตอรี่ไมเขา 1. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องชารจ โดยสังเกตจากไฟบอกสถานะวาปกติหรือไม
2. ในกรณีที่ไมใชงานเปนเวลานานแบตเตอรี่มีโอกาสเสื่อม และชารจไมเขา หากตรวจสอบ
แลววาเปนความผิดปกติของแบตเตอรี่ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

ตรวจสอบฟวส ที่อยูตรงบริเวณกลองแบตเตอรี่ ในกรณีฟวสขาด ใหหมุนถอดออก และติดตั้ง
ตัวใหมทดแทนตัวเดิม
หมายเหตุ: ฟวสสามารถหาซื้อไดทั่วไป โดยตองมีขนาด 20 แอมปขึ้นไป

1. ตรวจสอบวากามมือเบรคคางหรือไม หรือสายเบรคหยอน ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อ
ความปลอดภัย
2. ในกรณีที่มีการตองถอดลอหนาทีมีมอเตอรติดตั้งอยู เชน เพื่อเปลี่ยนยางหรือลางทําความ
สะอาด ใหตรวจสอบสายเชื่อมตอ และเบาเสียบวาอยูในสถานะปกติหรือไม

ขอมูลจำเพาะ

ขนาดภายนอก
(ซม.)

22

105
168
70

7
29

VRLA (Valve-Regulated Lead Acid)

จักรยานไฟฟาเมโดว รุน i-Lynx 20 นิ้ว

กวาง

จักรยานไฟฟา

แบตเตอรี่

รวม

ชนิดของแบตเตอรี่

ขนาดของแบตเตอรี่ 12V7AH (จํานวน 3 ลูก)

ยาว
สูง

นํ้าหนัก
(กก.)

การแกไข

สูง

ลึก

กวาง



บริษัท ราชาไซเคิล จำกัด 417 หมู 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ 
ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

MeadowBicycle

0 2703 6824

info@meadowbike.com

www.meadowbike.com


