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 กรุณาอ่านคู่มือนี้ก่อนการใช้งาน และกรุณาเก็บคู่มือนี้ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
คู่มือประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และการซ่อมบำรุงของจักรยานไฟฟ้า i-Lynx ของคุณ

ในกรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมีคำถามเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้า i-Lynx ของคุณ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้

บ้านคุณ (โดยค้นหาที่ www.meadowbike.com) หรือติดต่อที่ บริษัท ราชาไซเคิล จำกัด

417 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280
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บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัทฯเป็นลายลักษณ์

อักษร MEADOW และ i-Lynx เป็นเครื่องหมายการค้าของ Raja Cycle Co., Ltd

ข้อควรระวังและคำเตือน

คำแนะนำเบื้องต้น
* กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน i-Lynx ของคุณ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

* ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเคร่งครัดทุกครั้งที่ขับขี่ i-Lynx

* ตรวจเช็คส่วนประกอบที่สำคัญทุกครั้งก่อนการใช้งาน

  คู่มือนี้มีการแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเน้นย้ำ

  โดยที่  หมายถึง ข้อควรระวัง  หมายถึง คำเตือน  หมายถึง เคล็ดลับในการขับขี่ 

        หรือการดูแลรักษา i-Lynx ของคุณ
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i-Lynx

จักรยานไฟฟ้า i-Lynx ของคุณ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้เป็นเจ้าของจักรยานไฟฟ้า i-Lynx จักรยานไฟฟ้า i-Lynx ของคุณได้รับการพัฒนา

และออกแบบมาให้มีสมรรถนะ และความปลอดภัยสูงเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่นของ i-Lynx
* ใช้งานง่าย : การใช้งาน i-Lynx ไม่แตกต่างจากการใช้งานจักรยานทั่วไป คุณสามารถเลือกที่จะปั่น i-Lynx เหมือนจักรยาน

  ทั่วไป หรือ สามารถบิดคันเร่งที่ติดอยู่บนตัวแฮนด์ด้านขวามือ เพื่อใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์จะใช้ทำงานแทน

  การปั่น

* ชาร์จไฟง่าย : เพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟทั่วไป วงจรสมองกลที่อยู่ภายในเครื่องชาร์จไฟจะทำการประมวลผล

  และชาร์จไฟเข้ากับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

* เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มอเตอร์ที่ใช้งาน เป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้งาน i-Lynx จึงไม่สร้างมลพิษใดๆไม่ปล่อย

  ก๊าซเรือนกระจก ควันดำ หรือ ควันขาว รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง

* สนุกสนานในการขับขี่ : จากการออกแบบที่ลงตัว และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงรวมไปถึงระบบความปลอดภัยสูง ทำให้การขับขี่

  i-Lynx เต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
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* เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรชาร์จไฟเมื่อมาตรวัดไฟใน

  แบตเตอรี่ แสดงค่าว่ามีไฟเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง

* การชาร์จไฟ บ่อยเกินไป ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

* การปล่อยให้แบตเตอรี่หมด จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอย่างรวดเร็ว 
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ไฟหน้า และแผงหน้าปัด
ชุดไฟหน้าซึ่งติดตั้งอยู่กึ่งกลางของแฮนด์  ประกอบไปด้วย

ไฟหน้า : ใช้ให้แสงสว่างส่องทางในเวลากลางคืน

 

* มาตรวัดไฟในแบตเตอรี่ (BATTERY INDICATOR): มาตรวัดนี้ทำหน้าที่เสมือนมาตรวัดระดับน้ำมันในรถยนต์ มาตรวัดนี้จะ

  แสดงระดับประจุไฟฟ้าที่ยังคงเหลืออยู่ในแบตเตอรี่ มาตรวัดมีลักษณะเป็นไฟ LED หลายดวงเรียงติดกันจากซ้ายไปขวา ใน

  กรณีที่แบตเตอรี่มีไฟฟ้าเต็ม ไฟ LED ทุกดวงจะส่องสว่างจากซ้ายไปขวา และในกรณีที่ไฟฟ้า

  ในแบตเตอรี่อ่อนลงไฟ LED บนมาตรวัดจะค่อยๆ ดับลงจากขวามาซ้าย

* สัญญาณไฟแสดงระบบกำลังทำงาน (POWER): สัญญาณไฟนี้จะส่องสว่าง เพื่อแสดงว่าระบบไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่

* สัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่หมด (EMPTY): สัญญาณไฟนี้จะส่องสว่างเมื่อแบตเตอรี่หมด

ส่วนประกอบของ i-Lynx และการใช้งาน

มือบิดคันเร่ง แตรไฟฟ้า

คันเบรค

มอเตอร์

กล่องสมองกล

แบตเตอรี่

ไฟหน้า และแผงหน้าปัด

เปิดไฟหน้าทุกครั้งสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืน

มาตรวัดไฟในแบตเตอรี่

สัญญาณไฟในแบตเตอรี่

สัญญาณไฟแสดงระบบ

กำลังทำงาน

สัญญาณไฟส่องด้านหน้า
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จังหวะที่ 1 กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง OFF :
ระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกปิด คุณสามารถดึงกุญแจออกได้ที่ตำแหน่ง

นี้เท่านั้นและในขณะที่ระบบไฟฟ้าถูกปิด คุณสามารถขี่  i-Lynx ได้

แบบปั่นปกติ แต่จะไม่สามารถใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

จังหวะที่ 2 กุญแจที่อยู่ตำแหน่ง ON :
เมื่อคุณบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้งจากตำแหน่ง OFF 

กุญแจจะอยู่ในตำแหน่ง ON และสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

* มาตรวัดต่างๆ บนชุดไฟหน้าเริ่มทำงาน

* ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเริ่มทำงาน สัญญาณไฟแสดงระบบ

  กำลังทำงาน (POWER) ส่องสว่าง

* มือบิดคันเร่งพร้อมทำงาน

* แตรไฟฟ้าพร้อมทำงาน

จังหวะที่ 3 กุญแจอยู่ในตำแหน่ง LIGHT
เมื่อคุณบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาอีก 1 ครั้งจากตำแหน่ง ON 

กุญแจจะอยู่ในตำแหน่ง LIGHT ณ ตำแหน่งนี้  i-Lynx จะทำงาน

เหมือนตอนที่กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON ทุกประการ แต่จะเพิ่มไฟหน้า

ที่ส่องสว่างขึ้น

การเสียบกุญแจค้างไว้ที่ตำแหน่ง ON หรือ LIGHT จะทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้า

จากแบตเตอรี่ แม้ว่าจะไม่มีการขับขี่ใดๆ หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้เป็นระยะเวลา

นาน แบตเตอรี่อาจจะได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นควรดึงกุญแจออกจากช่องเสียบ

กุญแจทุกครั้งที่คุณไม่ได้ขับขี่  i-Lynx

ห้ามบิดคันเร่งในขณะที่บิดกุญแจ มาที่ตำแหน่ง ON และ LIGHT เพราะจะทำให้

มอเตอร์ทำงานทันทีซึ่งจะทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระทันหัน ซึ่งอาจทำให้เกิด

อุบัติเหตุได้ และนอกจากนี้ยังอาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องได้

OF
F

ON

LIGHT

OF
F

ON

LIGHT

OF
F

ON

LIGHT

* ช่องเสียบกุญแจสตาร์ท : ใช้สำหรับเสียบกุญแจเพื่อสตาร์ทรถ และเปิดไฟหน้า ช่องเสียบเป็นระบบกุญแจ 3 จังหวะ 
  (ตำแหน่ง) การทำงานดังนี้
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แตรไฟฟ้า
ปุ่มกดแตรไฟฟ้าอยู่ทางด้านซ้ายของแฮนด์ เพียงกดปุ่มแตรไฟฟ้าจะดังขึ้น 

และเมื่อปล่อยปุ่ม แตรไฟฟ้าจะหยุดดัง ระบบแตรไฟฟ้าจะพร้อมทำงานก็

ต่อเมื่อสัญญาณไฟแสดงระบบกำลังงาน (POWER) ส่องสว่างอยู่

มือบิดคันเร่ง
มีลักษณะเป็นปลอกมือติดอยู่ทางด้านขวาของแฮนด์ ใช้สำหรับการเร่งความเร็ว 

โดยการบิดคันเร่ง การทำงานเหมือนมีบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ทุกประการ

* เพื่อเร่งความเร็ว บิดคันเร่งเข้าหาตัว

* เพื่อเร่งความเร็วเพียงเล็กน้อย หรือวิ่งที่ความเร็วต่ำให้บิดคันเร่งเข้าหาตัวเพียงเล็กน้อย

* เพื่อให้ i-Lynx วิ่งที่ความเร็วสูงขึ้น ให้บิดคันเร่งเข้าหาตัวเพิ่มขึ้น

* เพื่อหยุด i-Lynx ควรปล่อยคันเร่ง แล้วบีบคันเบรค

มือบิดคันเร่งจะหยุดการทำงานทันทีที่คุณเริ่มบีบคันเบรค โดยที่

กล่องสมองกลจะสั่งงานให้ตัดไฟในวงจรคันเร่งทันที เมื่อคันเบรค

เริ่มใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

ห้ามบิดมือบิดคันเร่งในขณะที่คุณกำลังจูง i-Lynx โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติ

เหตุได้ อย่าบิดคันเร่งรวดเร็วเพื่อแซงในที่คับขัน เพราะมอเตอร์อาจจะหยุดทำงานจากการ

ป้องกันไฟกระชาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการแซงไม่พ้น

ไม่ว่า i-Lynx ของคุณจะจอดสนิท หรือกำลังแล่นอยู่ คุณสามารถบิดคันเร่ง

เพื่อเร่งความเร็วได้ แต่การบิดคันเร่งอย่างรวดเร็วเกิดไปโดยเฉพาะการบิด

คันเร่งอย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งจะทำให้เกิดไฟกระชาก (Surge Current) 

เพื่อป้องกันความเสียหายกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากไฟกระชาก กล่องสมอง

กลจึงถูกออกแบบมาให้ทำการตัดกระแสไฟกระชากดังกล่าวทันทีผลข้างเคียง

ที่จะเกิดขึ้นคือ ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะหยุดทำงานชั่วขณะดังนั้น 

การบิดคันเร่งอย่างรวดเร็วเกินไปจะไม่ทำให้ i-Lynx พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวด

เร็วอย่างที่คุณคาดคิดแต่จะทำให้มอเตอร์หยุดทำงาน

i-Lynx จะออกตัวทันทีที่คุณบิดคันเร่ง ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้อยู่ในท่าที่พร้อมขับขี่คุณอาจ

จะเสียการทรงตัว ทำให้ล้ม และชนจนได้รับบาดเจ็บ
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คันเบรค
คันเบรคถูกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานกับ i-Lynx โดยเฉพาะ นอกจากจะ

ทำหน้าที่เบรคเหมือนในจักรยานทั่วไปมันยังทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปยัง

กล่องสมองกลทันทีที่มีการใช้งานคันเบรค กล่องสมองกลจะตัดการทำงานของ

วงจรคันเร่ง ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะบังเอิญบิดคันเร่งในขณะที่พยายามจะเบรค

มอเตอร์ก็จะไม่ทำงานฝืนการเบรค

กล่องสมองกล
กล่องสมองกลเป็นกล่องเล็กๆ ที่ติดตั้งอยู่ในกล่องแบตเตอรี่มีหน้าที่ในการควบคุม

การทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดของ i-Lynx ทำงานโดยใช้ Intefrated Circuit (IC)

ในการประมวลผลเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้มอเตอร์ทั้งในกรณีของการเร่งความเร็ว 

และการหยุดรถกล่องสมองกลได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อสภาพการใช้งานตามปกติ 

รวมถึงการกันน้ำในการขับขี่ตามปกติ

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใช้เป็นแบบ VRLA (Valve-Regulated Lead Acid) 

ขนาด 12V 7AH จำนวน 3 ลูก ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า 

เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานแก่ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเปรียบเสมือนถังน้ำมัน

ของรถยนต์

ถ้าคุณบิดคันเร่งเพื่อเร่งเครื่อง i-Lynx แต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไม่ทำงาน ตรวจสอบว่าคันเบรคค้างหรือไม่

การปล่อยให้กล่องสมองกลแช่น้ำ หรือจุ่มน้ำ จะทำให้กล่องสมองกลเสียแบบถาวร

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



มอเตอร ์  
มอเตอร์ถูกออกแบบพิเศษ ให้ทำหน้าที่เป็นดุมของล้อหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจำเป็น

ต้องรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ คือ ถ้ามอเตอร์ทำงานเกินกำลัง (Overload) เป็นระยะเวลานานๆ

มอเตอร์จะไหม้เพราะร้อนจัด ในการขับขี่ตามปกติ มอเตอร์จะมีการทำงานเกินกำลังบ้าง

ชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและจะไม่ก่อให้เกิดความร้อนสูงซึ่งจะทำลายมอเตอร์ในที่สุด
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คำถามที่ผุดขึ้นในใจ คือ “จะทราบได้อย่างไรว่ามอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลัง” 

คำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งสภาพถนน น้ำหนักของผู้ขี่ อุณหภูมิทั่วไป แต่วิธีสังเกตง่ายๆ 

ก็คือเมื่อใดก็ตามที่คันเร่งถูกบิดจนสุด แต่มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้ที่ความเร็วสูงสุดที่ระบุเอาไว้

เมื่อนั้นมอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลัง ตัวอย่างเช่นคุณบิดคันเร่งเต็มที่เพื่อขึ้นสะพานที่มีความชัน

มากเป็นเวลานาน

เพื่อป้องกันความเสียหายกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากมอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลังดังกล่าว
กล่องสมองกลจึงถูกออกแบบให้ทำงานตัดวงจรการทำงานเมื่อมอเตอร์กำลังทำงานเกินกำลัง
ซึ่งจะทำให้มอเตอร์หยุดทำงานในกรณีนี้ให้ผ่อนคันเร่งจนหมดแล้วค่อยๆ บิดคันเร่งเครื่องใหม่
อีกครั้ง เพื่อให้มอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทำหน้าที่ในการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ การชาร์จไฟทำได้ง่ายๆ โดยการเสียบปลั๊กตัวผู้ของ

เครื่องชาร์จเข้ากับเต้าเสียบตามบ้านทั่วไปที่มีไฟ 220V 50Hz เสียบปลายอีกข้างหนึ่งของเครื่องชาร์จไปที่เต้าเสียบ

สายชาร์จซึ่งอยู่บนกล่องใส่แบตเตอรี่ตามรูป

   

ในกรณีที่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟเลย จะต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อชาร์จไฟให้ถึงระดับ 80% ของแบตเตอรี่

และต้องใช้อีกประมาณ 5-7 ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม 100%

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ปลั๊กเสียบกับแบตเตอรี่
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การชาร์จแบตเตอรี่
1. เปิดจุกยางที่ติดเต้ารับบนกล่องแบตเตอรี่แล้วเสียบปลายสายข้างหนึ่งของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับนี้

2. เสียบปลั๊กตัวผู้ของเครื่องชาร์จเข้ากับเต้าเสียบตามบ้านทั่วไปที่มีไฟ 220V 50Hz

3. ให้สังเกตสัญญาณไฟบนเครื่องชาร์จ

* ถ้าเครื่องชาร์จแสดงสัญญาณไฟ "สีแดง" คือยังชาร์จไฟไม่เต็ม

* ถ้าเครื่องชาร์จแสดงสัญญาณไฟ "สีเขียว" คือชาร์จไฟเต็มแล้ว

ก่อนการขับขี่ครั้งแรก
* ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าถูกต้อง แน่นหนาและอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน

* คุณควรทำการชาร์จให้ไฟแบตเตอรี่จนเต็มเสียก่อน

* ในการขับขี่ทุกครั้ง คุณควรจะปฏิบัติตาม "รายการตรวจสอบก่อนขับขี่" ด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด

รายการตรวจสอบก่อนการขับขี่
ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบนี้ทุกครั้งก่อนการขับขี่

* เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ : ต้องถูกปล่อยออกจากเต้าเสียบสายชาร์จบนกล่องแบตเตอรี่ และจุกยางที่ใช้ปิดเต้าเสียบชาร์จ

  อยู่ในตำแหน่งปิดเต้าเสียบอย่างถูกต้อง

* ลมยาง : ควรตรวจสอบว่ามีลมยางมีความดันถูกต้อง

* ล้อหน้าและล้อหลัง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตที่ใช้ยึดล้อหน้า และล้อหลังให้รับการขันอย่างแน่นหนา ไม่หลวม 

  หรือคลอน

* ระบบเบรค : ทดลองบีบคันเร่งทั้งสองข้าง เพื่อตรวจสอบว่าเบรคทำงานได้อย่างสมบูรณ์

* มาตรวัดแบตเตอรี่ : เสียบกุญแจเข้ากับชุดไฟหน้าแล้วบิดไปที่ตำแหน่ง ON เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีแบตเตอรี่เพียงพอ

  สำหรับการเดินทางหรือไม่
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การบำรุงรักษา
i-Lynx ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษา การบำรุงรักษา i-Lynx แทบไม่แตกต่างจาก

การบำรุงรักษาจักรยานทั่วๆไป อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกติดตั้งและตั้งค่ามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ไม่มีความจำเป็นในการ

ปรับแต่งใดๆอีก

ในกรณีที่ i-Lynx  ทำงานไม่เป็นปกติห้ามแกะชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น กล่องสมองกล, มอเตอร์, ชุดไฟหน้า 

หรือพยายามปลดสายไฟในกล่องแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สิ้นสุดการรับประกันทันที 

เบื้องต้นกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือหาคำตอบภายในเว็บไซต์ของเรา www.meadowbike.com 

หรือสามารถติดต่อมาที่เราได้โดยตรง

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใช้ เป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานในการชาร์จไฟได้หลายครั้ง ในสภาวะการใช้งาน

แบตเตอรี่ควรจะมีอายุประมาณ 1 ปีี แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง VRLA (Valve-Regulated Lead Acid)

ขนาด 12V 7AH จำนวน 3 ลูก ทำให้ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือสารเคมีใดๆ

กฎพื้นฐานง่ายๆเพียง 2 ข้อในการรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุยืนยาวได้แก่

* แบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มเป็นแบตเตอรี่ที่แข็งแรงและจะมีอายุยืนยาว

* แบตเตอรี่ที่เย็นจะมีอายุยืนยาวกว่าแบตเตอรี่ที่ร้อน

Memory Effect คือ ปรากฏการณ์ที่แบตเตอรี่สูญเสียความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าอันเนื่อง

มาจากการสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่เอง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่

บางประเภท หลังจากที่มีการชาร์จในขณะที่แบตเตอรี่ยังไม่หมด

การปฏิบัติตาม 3 ข้อต่อไปนี้เพื่อยืนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
* อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ไฟหมด ควรหมั่นชาร์จไฟในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ i-Lynx ใช้ไม่มีปรากฏการณ์ความจำ 

  (Memory Effect) ดังนั้นคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกเวลา ไม่ว่าแบตเตอรี่จะมีไฟอยู่มากหรือน้อยเพียงใด 

  การปล่อยให้ไฟหมดจากแบตเตอรี่ีจะทำให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วแบบถาวร

* อย่าทิ้งให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาวะปล่อยไฟ (Discharging) เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมด

* จอดเก็บ i-Lynx ไว้ในที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ สถานที่แห้งอยู่ในร่ม สภาพแวดล้อมที่เย็นจะส่งผลดีต่อแบตเตอรี่ 

  สภาพแวดล้อมที่ร้อนจะมีผลในทางตรงกันข้าม

* ในกรณีที่ต้องจอด i-Lynx ทิ้งไว้นานๆ ให้ดึงกุญแจออก ชาร์จไฟให้เต็ม แล้วค่อยถอดเครื่องชาร์จออก หลังจากนั้น

  ให้คุณทำการชาร์จไฟจนเต็มอย่างน้อยเดือนละครั้ง
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในที่สุดแล้วแบตเตอรี่จะต้องหมดอายุการใช้งาน และคุณจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีการเก็บสะสมพลังงานที่มากพอที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการไหม้ได้ คุณสามารถทำการเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ได้กับร้านซ่อมรถยนต์ หรือร้านซ่อมจักรยานยนต์ทั่วไป รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายจักรยานเมโดว์ ให้ทำการเปลี่ยน

แบตเตอรี่แทนคุณ โดยคุณสามารถค้นหาร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้ที่ www.meadowbike.com

ยาง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่ คุณควรเติมลมยางให้มีความดันที่ 30-35 psi

ไม่ควรเติมลมยางมากเกิน เพราะอาจทำให้ยางระเบิด และทำให้คุณบาดเจ็บได้

การเติมลมยางอ่อนเกินไปอาจจะทำให้ยางแตกและแบน เมื่อคุณขับขี่ในทางขรุขระ

นอกจากนี้ยางอ่อนจะเพิ่มแรงเสียดทานในการขับขี่ ซึ่งจะทำให้เพิ่มเวลาในการขับขี่

ไปถึงจุดหมายมากขึ้นด้วย

ไฟหน้า
ไฟหน้าควรได้รับการปรับให้มีมุมส่องสว่างที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

คุณสามารถตรวจสอบมุมส่องสว่างของไฟหน้าง่ายๆโดยจอด i-Lynx ห่างจากกำแพง 

ประมาณ 9 เมตรแล้วเปิดไฟหน้า ตำแหน่งของไฟบนกำแพงควรมีจุดศูนย์กลางอยู่

เหนือจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร ปรับมุมส่องสว่างของไฟหน้าให้ถูกต้องแล้วขัน

สกรูยึดให้แน่น

โหมด: ปิด (OFF) โหมด: เปิด (ON)
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คําแนะนํากอนเขาบริการ
ในกรณีท่ีทานพบกับปญหาการใชงานจักรยานสามลอไฟฟา i-Lynx 20 น้ิว กรุณาติดตอรานตัวแทนใกลบานเพ่ือใชบริการ 

อยางไรก็ตามทานสามารถ ตรวจสอบปญหาที่พบบอย และแกไขไดเองในเบ้ืองตน

ปญหา

ไฟบนหนาจอข้ึนปกติ แตบิดคันเรงแลว

ระบบขับเคล่ือนมอเตอรไมทํางาน

ไฟบนหนาจอไมติด อุปกรณท่ีเปนระบบ

ไฟฟาไมทํางาน

ชารจแบตเตอร่ีไมเขา 1. ตรวจสอบความผิดปกติของเคร่ืองชารจ โดยสังเกตจากไฟบอกสถานะวาปกติหรือไม

2. ในกรณีท่ีไมใชงานเปนเวลานานแบตเตอร่ีมีโอกาสเส่ือม และชารจไมเขา หากตรวจสอบ

แลววาเปนความผิดปกติของแบตเตอร่ี กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม

ตรวจสอบฟวส ท่ีอยูตรงบริเวณกลองแบตเตอร่ี ในกรณีฟวสขาด ใหหมุนถอดออก และติดต้ัง

ตัวใหมทดแทนตัวเดิม

หมายเหตุ: ฟวสสามารถหาซ้ือไดท่ัวไป โดยตองมีขนาด 20 แอมปข้ึนไป

1. ตรวจสอบวากามมือเบรคคางหรือไม หรือสายเบรคหยอน ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติ เพ่ือ

ความปลอดภัย

2. ในกรณีท่ีมีการตองถอดลอหนาที่มีมอเตอรติดต้ังอยู เชน เพ่ือเปล่ียนยางหรือลางทําความ

สะอาด ใหตรวจสอบสายเช่ือมตอ และเบาเสียบวาอยูในสถานะปกติหรือไม

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดภายนอก

(ซม.)

22

105

168

70

7

29

VRLA (Valve-Regulated Lead Acid)

จักรยานไฟฟาเมโดว รุน i-Lynx 20 น้ิว

กวาง

จักรยานไฟฟา

แบตเตอร่ี

รวม

ชนิดของแบตเตอร่ี

ขนาดของแบตเตอร่ี 12V7AH (จํานวน 3 ลูก)

ยาว

สูง

น้ําหนัก

(กก.)

การแกไข

สูง

ลึก

กวาง
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