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ผูจ้ําหน่าย: MEILAN(HONGKONG) CO., LIMITED
ที�อย่ :ู ๕/F, B๑๖ Building, Hengfeng Industrial Town, Hezhou, 
Hangcheng Street, Bao’an District,
Shenzhen City, P.R.C(CHN)
เบอร์โทร: 
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การกดปุ่มพิมพ์

การเช็คประวัติ

บนัทกึเวลาเรมิ่ตนของบทความน้
เดอืน : วนั

ชวั่โมง: นาท ี:วนิาที

GF H

Facebook
กดสั�นๆ

หนา้แรก

1 2 3

UTC+8 UTC+9 UTC+7 

UTC-3  UTC-8 UTC-5  

UTC+3 UTC+10 UTC+0 

UTC+1 UTC+1 UTC-8 

TOT ODO

ALTIDST

A

B

KM/H KM/H KM/H KM/H

TM

KM/H KM/H

กดสั�นๆ

C-1 C-2 D-1 D-2 E

MPH
KM/H

MPH

ODO

KM/H

I

TM DST

KM/H KM/H KM/H

ODO

แสดงสญัลกัษณ์และความหมาย

MPH
KM/H

TOTALTI ODOTM DST

AVG    

Max.  

TM      

DST     

ALTI    

ODO    

MPH   
KM/H  

สภาพการทํางานของจีพีเอส

ติดตั�งยงัไง

เริ�มต้นการใช้งาน

ประกาศความปลอดภายและการรบัประกนั

MINI� ใชไ้ฟ LED 3 สเีพอื� ระบสุถานการณท์าํงานของจพีเีอส
ไฟ LED กระพรบิ

 กาํลงัคน้หาสญัญาณจพีเีอสหรอืสญัญาณจพีเีอสออ่นMINI�

ไฟ LED เปิดตลอด
สญัญาณจพีเีอสแรง ทาํงานไดป้กติ
�� วนีาที ไฟ LED จะดบัไป แลว้ทกุๆ � นาทไีฟจะขนึ� มาเพอื� เตอืนชารจ์แบตเตอรรี์�

* หมายเหต:ุ หากมอีาคารสงูหรอืมอีปุกรณค์วามถสี� งูทสี� ง่สญัญาณวทิยใุนบรเิวณใกล้
อาจจะทาํใหต้อ้งใชเ้วลานานหรอืแมก้ระทงั� ไมส่ามารถหาได้

กดค้าง: MINI� เปิด/ปิด
กดสนั� ๆ:
เมื�ออย่ใูนสถานการณ์ขัยข ี� เปลี�ยนค่าความเร็วเป็นปัจจบุัน 
ค่าเฉลี�ย ค่าสงูสดุ (ภาพ A)
ในเมนูการตั�งค่า : เปลี�ยนตัวเลข
ในเมนูขอ้บันทึกประวัติ: เปลี�ยนชื�อขอ้มูลที�แสดง

อปุกรณ์ภายใน

เครื�องหลัก

สายชารจ์แบต

ห่วงรัด

ที�ตั�งของจักรยาน

กดค้าง:
ขณะปั�นจักรายาน: บันทึกขอ้มูลการขับขี�ครั�งน ี� เขา้ไปเช็คขอ้มูลประวัติ
ในเมนูประวัติขอ้บันทึก: ออกจากการเช็คขอ้มูลประวัติ
กดสนั� ๆ
ขณะที�ปั�นจักรยาน  เปลี�ยนชื�อขอ้มูลที�แสดงอย่ดูา้นล่างของหนา้จอ
อย่ใูนเมนูการตั�งค่า เลือกรายการต่อไป
อย่ใูนเมนูขอ้มูลประวัต ิเลือกขอ้มูลประวัติรายต่อไป

กดค้าง ขอ้มูลการขับขี�ครั�งนี�กลายเป็นศนูย
กดสนั� ๆ
ขณะปั�นจักรายาน เขา้ส่ เูมนูตั�งค่า
ในเมนูการตั�งค่า: ออกจากเมนูการตั�งค่า
ในเมนูประวัติขอ้บันทึก: ลบลา้งขอ้มูลประวัติของปัจจบุันนี�

ปิดไฟดา้นหลัง: กดสั�น     +     กดพร้อมกัน กดอีกรอบหนึ�ง      +      
ปิดไฟดา้นหลัง

เรียกคืนการตั�งค่าโรงงานกดคา้งปุ่ม     +     พร้อมกัน 
MINI� จะเตน้ขึ�นมาสอบถามจะเรียกคืนการตั�ง
ค่าโรงงานหรือไม ่กดปุ่ม      แน่ใจ กดปุ่ม      ยกเลิก

�. กดคา้ง      เปิดเครื�อง
�. เมื�อใชเ้ครื�องครั�งแรก จําเป็นตอ้งตั�งค่าก่อน      การตั�งค่าที�อย่ดูา้นหลัง 
เขา้ไปเมนูการตั�ง  ค่า กดปุ่มซ้าย        เพื�อเปลี�ยนตัวเลข กดปุ่มขวา        
เพื�อเลือกรายการต่อไป.
Ⅰ.การตั�งค่าของโซนเวลา: 
กรณุาตรวจสอบจากอินเทอร์เน็ตเมื�อคุณไดต้ั�งค่าโซนเวลาทอ้งถิ�นของ 
คุณ แลว้จีพีเอสจะแสดงวันเวลาที�ถ ูกตอ้ง 
ในตารางต่อไปนี�จะเป็นโซนเวลาของเมืองที� เราพบเจอ บ่อยค่ะ

ปักกิ�ง

เซาเปาโล

มอสโก

วอร์ซอ

โตเกียว

ลอสแองเจลิส

ซิดนีย์

เบอร์ลิน

กรงุเทพมหานคร

นวิยอรค์

ลอนดอน

แซนดเีอโก

II. SO:เปิด/ปิดสียงการแจง้เตือน ON/เปิด(ภาพ C-1) OFF/ปิด(ภาพ C-2)
III. . เลือกหน่วยเมตริก / อิมพีเรียล, หน่วยไมล์/ชัว� โมง อิมพีเรียล (ภาพ D-1), 
     กิโลเมตร / ชัว� โมง  หน่วยเมตริก (ภาพD-2)
IV. ใส่ค่าเริ�มตน้ของ ODO ระยะทาง (ภาพE)

สิ�นสดุการตั�งค่า ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

กดคา้งปุ่มขวา      เพื�อเขา้ไปที�เมนกูารเช็คขอ้มลูประวัติ(ภาพ F)
กดสั�นๆ       : เลือกขอ้บันทึกต่อไป(ภาพ G)จนถึงไม่พบเจอขอ้มลูใหม่(ภาพ H)
กดคา้ง      : ออกจากเมนกูารเช็คขอ้มลูประวัติ

กดสั�น       :เลือกขอ้มูลที�ตอ้งเช็ค(ภาพ I)

กดสั�น      : ลบขอ้บันทึก.

รปูแบบการเช็คขอ้มลูประวัติ

ความเร็วปัจจบุันสงูกว่าความเร็วเฉลี�ย
ความเร็วปัจจบุันตาํ� กว่าความเร็วเฉลี�ย

ความเร็วเฉลี�ย
ความเร็วสงูสดุ

เวลาการเดินทางในครั�งนี�(ไม่รวมเวลาพักผ่อน)

ระยะทางของการขับขี�ครั�งนี�
ระดับความสงูปัจจบุัน

เวลาทั�งหมดที�ใชข้องครั�งนี�(รวมเวลาพักผ่อน)

การสะสมระยะทางรวมการขับขี�ครั�งน ี�
ขอ้มูลส่วนนี�จะถูกลบลา้งเมื�อตั�งค่าเครื�องใหม่

หน่วยอิมพีเรียลยนูิต
หน่วยเมตริก

ใส่เขา้ไป: Micro USB DC5V/0.5A.
LED สีแดง: 
พลังแบตเตอร์รี�ตํ�า ตอ้งชาร์จแบตเตอร์รี�
LED สีเหลือง:
ม ี��% -��% ของแบตเตอร์รี�ที� เหลือ
LEDสีเขียว: แบตเตอร์รี�พอเพียง
ไฟ LED เปิดและปิด: ชาร์จแบตอยู

MINI  ชารจ์แบตเตอรร์ี�

1.ประเภทแบตเตอรี� : แบตเตอรี�ลิเธียมแบบชาร์จได้

2. ชัว� โมงการทํางาน: ๑๒ ชัว� โมง(ไม่เปิดไฟดา้นหลัง) ๘ ชัว� โมง(เปิดไฟดา้นหลัง)

3.อณุหภมูิสิ�งแวดลอ้ม: -10℃ — + 40 ℃ 

4. ระดับกันนํ�า: ipx๕

พารามิเตอรส์เปค

�.หา้มโยนทงิ� แบตเตอรที� ใี� ชไ้ปแลว้ลงไปนาํ� หรอืสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิไี� มม่กีารควบคมุ

อยา่วางผลติภณัฑน์บี� นกองไฟหรอืในสภาพแวดลอ้มทมี� อีณุหภมูสิงูมาก

�.เมอื� ผลติภณัฑน์ไี� มไ่ดใ้ชอ้ยา่งตอ่เนอื� งเป็นเวลาหกเดอืน ตอ้งชารจ์แบตอยา่งนอ้ยหนงึ� ครงั�  มฉิะนนั�

อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การใชง้านของคณุ

�.ผลติภณัฑน์เี� หมาะสาํหรบัการใชง้านในอากาศทเี� ป็นฝนตกนอ้ยหรอืกลางหา้มใชผ้ลติภณัฑใ์นฝน

ตกหนกัหรอืแชใ่นนาํ�

�.คนขบัขใี� หค้วามสนใจมากเกนิไปกบัหนา้จอเมอื� จกัรยานกาํลงัทาํงานทคี� วามเรว็สงูและการ

ฝึกอบรมทไี� มเ่หมาะสมจะเพมิ� โอกาสของการไดร้บับาดเจบ็ใหม้ากขนึ� ขอ้มลูทสี� รา้งขนึ� โดย 

MINI� ใช ้ สาํหรบัการอา้งองิเทา่นนั�

�.ผลติภณัฑน์ไี� ดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน EN300328V1.9.1 โปรดปฏบิตัติามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทอ้งถนิ� เมอื� ใชง้านในภมูภิาคตา่งๆ

�.ผลติภณัฑม์กีารรบัประกนัเป็นเวลาหนงึ� ปีนบัจากวนัทขี� ายออกสาํหรบัความเสยีหายทเี� กดิขนึ� จาก

ความตงั� ใจของผใู้ชแ้ตไ่มร่วมถงึอปุกรณเ์สรมิ คณุสามารถตดิตอ่บรกิารหลงัการขายผา่นผจู้าํหนา่ย

ทวั� โลกของ MEILAN หรอืเขยีนจดหมายถงึ MEILAN กอ่นทจี� ะสง่ผลติภณัฑไ์ปซอ่มแซม คณุ

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการติดตั�งและการใชง้านสามารถดไูดที้�
Youtube/Facebook/www.meliancycling.com(เว็บของเรา)

ปญหาที�เจอบ่อยและการได้รบัของลิงค์วิดีโอั

Website

+86 755 23159119

ภาษาไทย

เมอื� หยดุ/เริ�มใหมก่ารขบัข ี� MINI� จะตดัสนิ โดยอตัโนมตั ิเวลาเสร็จสนิ� หรือเริ�มใหมก่ารขบัขี�

�.เวลาสนิ� สดุการขบัขคี� รงั� น ี� กดปุ่มขวา      เพื�อบนัทึกขอ้มลูครงั� น ี�  

�.กรณุาออกไปพื�นที�ขางนอกที�กวา้ง เพื�อรอสญัญาณจากดาวเทียม

คณุก็สามารถเริ�มการขบัขขี� องคณุไดเ้ลย MINI� จะเริ�มบนัทึกขอ้มลูและเสน้ทางการขบัขขี� องคณุ 

�.ถา้จีพีเอสลงตาํแหนง่สาํเร็จ มเีสยี งสญัญาณเตอืน ปี ของเครื�องและไฟของจีพีเอสเปิดตลอด 

SA:จะบนัทึกขอ้มลูครงั� นหี� รือไม?่ ใช ่�����  เพื�อบนัทึก;

 ไม       เพื�อยกเลกิ

ถา้คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเช็คประวตัใินเครื�อง คณุสามารถกดปุ่ม  

�. ถดัไป MINI� จะเขา้สเู่มนปูระวตัโิดยอตัโนมตั ิ

      เพื�อออกจากเมนหูรือปิดเครื�อง ครงั� ตอ่ไป MINI� จะเริ�มบนัทึกใหมจ่าก �
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TM TM TM
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