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คู่มือผูใ้ชน้ี้อธิบายทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งรู้เก่ียวกบันาฬิกา TomTom Golfer 2 ของคุณ สามารถใช ้TomTom Golfer 2 ของคุณส าหรับการเล่นแบบ
นบัแตม้ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือการเล่นแบบนบัแตม้รวม  

ถา้คุณตอ้งการอ่านใจความส าคญัอยา่งรวดเร็ว เราแนะน าใหคุ้ณอ่าน เร่ิมตน้การใชง้าน ซ่ึงจะครอบคลุมการดาวนโ์หลด TomTom MySports 

Connect และการใชแ้ท่นตั้งโต๊ะ USB  

หลงัจากนั้น ถา้คุณมีสมาร์ทโฟน คุณอาจตอ้งดาวนโ์หลดแอป TomTom MySports ฟรีจากร้านคา้แอปทัว่ไป หรือไปท่ี tomtom.com/app 

ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณจะเห็นบนนาฬิกาและวิธีใช ้ตรงน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี: 

 เก่ียวกบันาฬิกา 

 การใชง้านแบบด่วน: การเล่นหลุมแรกของคุณ 

 การตั้งค่า 

ค าแนะน า: ดูค  าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) ท่ี tomtom.com/support เลือกรุ่นผลิตภณัฑจ์ากรายการ หรือป้อนค าคน้หา  

เราหวงัวา่คุณจะเพลิดเพลินกบัการอ่านขอ้มูล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเล่นกอลฟ์ดว้ย TomTom Golfer 2 รุ่นใหม่ของคุณ!  
 

ยนิดีตอ้นรับ 

http://www.tomtom.com/app
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ควรชาร์จนาฬิกาของคุณก่อนท่ีคุณจะเร่ิมเล่นกอลฟ์  และดาวนโ์หลดแอป TomTom MySports ส าหรับสมาร์ทโฟนของคุณและ TomTom 

MySports Connect ส าหรับคอมพวิเตอร์เดสกท์อปหรือแลปทอปของคุณ 

เคลด็ลบั: คุณสามารถอพัเดทสนามกอลฟ์และรับการอพัเดทซอฟตแ์วร์โดยใช ้MySports Connect ได ้

1. ดาวนโ์หลดและติดตั้ง แอปมือถือ TomTom MySports บนโทรศพัทข์องคุณจาก tomtom.com/app 

2. ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั TomTom MySports Connect ส าหรับเดสกท์อปจาก tomtom.com/123/ ติดตั้ง TomTom 

MySports Connect บนคอมพวิเตอร์ของคุณ TomTom MySports Connect สามารถใชง้านไดฟ้รี 

3. วางนาฬิกาของคุณใน แท่น USB และเช่ือมต่อแท่นกบัคอมพวิเตอร์ของคุณ 

ท าตามค าแนะน าท่ี TomTom MySports Connect แนะน าคุณ 

 

หลงัจากชาร์จนาฬิกาแลว้ คุณสามารถ เล่นหลุมแรกของคุณ ได ้

ค าแนะน า: นาฬิกาของคุณจะชาร์จเตม็เม่ือภาพเคล่ือนไหวของแบตเตอร่ีหยดุเล่ือน และแสดงวา่แบตเตอร่ีเตม็ 

คุณควรเช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอเพื่อชาร์จไฟ, อพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์, ดาวนโ์หลดโปรแกรมอพัเดทซอฟตแ์วร์ และดาวนโ์หลด
ขอ้มูล QuickGPSfix 

ส่ิงส าคญั: คุณยงัสามารถใชท่ี้ชาร์จแบบเสียบผนงั USB แบบใดกไ็ดเ้พื่อชาร์จ TomTom Golfer 2 ของคุณได ้วางนาฬิกาของคุณในแท่น USB 

และเช่ือมต่อขั้วต่อ USB จากแท่น USB กบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั USB ได ้

อายุใช้งานของแบตเตอร่ี 

เม่ือชาร์จแบตเตอร่ีเตม็แลว้ คุณสามารถใชน้าฬิกาเพื่อเล่นกอลฟ์ไดน้านถึง 10 ชัว่โมง แบตเตอร่ีจะหมดเร็วข้ึนถา้คุณใช ้ไฟหนา้จอ บนนาฬิกาบ่อยคร้ัง 

เคลด็ลบั: นาฬิกาของคุณจะแสดงสญัลกัษณ์แบตเตอร่ีต ่าถา้ไฟไม่พอส าหรับรอบการเล่นกอลฟ์ (4 ชัว่โมง) สญัลกัษณ์แบตเตอร่ีต ่าท่ีมีเสน้ตดัผา่น
หมายความวา่คุณจ าเป็นตอ้งชาร์จนาฬิกาของคุณทนัที 

แอป TomTom MySports 

คุณสามารถดาวนโ์หลดแอป TomTom MySports ฟรีจากร้านคา้แอปทัว่ไป หรือไปท่ีtomtom.com/app 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี แอปมือถือ TomTom MySports ในคู่มือน้ี 

เร่ิมตน้การใชง้าน 

http://www.tomtom.com/app
http://www.tomtom.com/123/
http://www.tomtom.com/app
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จับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี โทรศพัท ์ในคู่มือน้ี 
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เก่ียวกบันาฬิกา 
เม่ือคุณใชน้าฬิกาของคุณ คุณจะเร่ิมจากหนา้จอนาฬิกา หนา้จอน้ีจะแสดง เวลาและวนัท่ี ตวัเลขชัว่โมงจะแสดงแบบค่อนขา้งจาง และนาทีจะแสดงสวา่งกวา่ 
เพื่อใหคุ้ณสามารถดูเวลาท่ีเท่ียงตรงไดช้ดัเจนข้ึน 

ใชปุ่้มเพื่อเล่ือนข้ึน, ลง, ซา้ย หรือขวาไปท่ีหนา้จออ่ืนๆ บนนาฬิกาของคุณ 

 

1. เล่ือนลง - เปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เล่ือนขวา - เปิดเมนู สนามกอลฟ์ 

3. เล่ือนข้ึน - เปิดหนา้จอ ประวติัสกอร์ 

4. บงัหนา้จอดว้ยฝ่ามือของคุณเพื่อเปิดไฟหนา้จอ 

หนา้จอนาฬิกาจะแสดงเวลาและวนัท่ี คุณสามารถ  เลือกแสดงเวลาใน  รูปแบบ 12 ชัว่โมงหรือ 24 ชัว่โมงโดยการเล่ือนลงไปเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า จากนั้น
เลือก นาฬิกา 

นาฬิกา 
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การใช้นาฬิกา 

เคลด็ลบั: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใหส้วมนาฬิกาบนขอ้มือซา้ยหากคุณเล่นดว้ยมือขวา และสวมบนขอ้มือขวาหากคุณเล่นดว้ยมือซา้ย 

เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อเลือกรายการต่างๆ ในเมนู 

เล่ือนขวาเพื่อเลือกรายการและเปิดเมนูส าหรับรายการนั้น 

เล่ือนซา้ยเพื่อออกจากเมนู 

หากตอ้งการเลือกตวัเลือกในเมนู ใหต้รวจสอบวา่ตวัเลือกมีการไฮไลตเ์ม่ือคุณออกจากเมนู นาฬิกาจะจดจ าตวัเลือกท่ีคุณไฮไลต ์

ถา้ตวัเลือกในเมนูเปิดและปิด ใหเ้ล่ือนขวาเพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งค่า 
 

การท าความสะอาดนาฬิกา 
ขอแนะน าใหคุ้ณท าความสะอาดนาฬิกาสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง ถา้คุณใชบ่้อย 

 เช็ดนาฬิกาดว้ยผา้ชุบน ้าตามความจ าเป็น ใชส้บู่อ่อนๆ เพื่อขจดัน ้ามนัหรือส่ิงสกปรกออก 

 อยา่ใหน้าฬิกาใหส้มัผสัสารเคมีแรงๆ เช่น น ้ามนัเบนซิน สารท าความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล ์หรือน ้ายาไล่แมลง สารเคมีอาจท าความเสียหายกบั
ซีล ตวัเรือน และสีของนาฬิกาได ้

 ไม่ควรวางสายรัดขอ้มือไวข้า้งเคร่ืองท าความร้อนหรือกลางแสงอาทิตย ์
 

การใชแ้ท่น USB 

คุณสามารถใชแ้ท่นตั้งโต๊ะ USB เม่ือนาฬิกาของคุณอยูใ่นสายรัดขอ้มือ หรือคุณสามารถถอดนาฬิกาจากสายรัดขอ้มือก่อนได ้

ในการถอดนาฬิกาออกจากสายรัดขอ้มือ ใหถื้อนาฬิกาไวส้องมือ วางน้ิวโป้งบนปุ่มใหญ่และวางน้ิวช้ีบนขอบหลงัของตวัเรือน และใชน้ิ้วโป้งกดปุ่มใหญ่จน
นาฬิกาหลุดออกจากตวัเรือน 

 

ในการวางนาฬิกาของคุณในแท่น USB ใหเ้ล่ือนนาฬิกาเขา้ไปในแท่นตามส่วนโคง้ดา้นหลงัของนาฬิกาจนตวันาฬิกาเขา้ท่ี 

ในการถอดนาฬิกาออกจากแท่น USB ใหก้ดดา้นใตห้นา้จอของนาฬิกา นาฬิกาจะเล่ือนออกจากแท่นตามส่วนโคง้ดา้นหลงัของนาฬิกา หา้มหยิบนาฬิกาข้ึน
จากดา้นบนเพราะจะท าใหแ้ท่น USB เสียหายได ้

ส่ิงส าคญั: คุณยงัสามารถใชท่ี้ชาร์จแบบเสียบผนงั USB แบบใดกไ็ดเ้พื่อชาร์จ TomTom Golfer 2 ของคุณได ้วางนาฬิกาของคุณในแท่น USB 

และเช่ือมต่อขั้วต่อ USB จากแท่น USB กบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั USB ได ้
 

สถานะนาฬิกา 
จากหนา้จอนาฬิกา ใหเ้ล่ือนลงเพื่อเปิด การตั้งค่า และเลือก เกี่ยวกับ เพื่อดูหนา้จอสถานะนาฬิกา  

หนา้จอสถานะจะแสดงขอ้มูลต่อไปน้ี: 



9 

 

 

 

 แบตเตอร่ี - พลงังานแบตเตอร่ีท่ีเหลือของนาฬิกาของคุณ  

ชาร์จแบตเตอร่ี วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะ และ เช่ือมต่อแท่น กบัคอมพวิเตอร์ 

 พืน้ท่ีจัดเก็บ - พื้นท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเหลืออยูข่องนาฬิกาของคุณ คุณจะไดรั้บการเตือนถา้พื้นท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลเหลือไม่พอจดัเกบ็ขอ้มูลสนามกอลฟ์ ในการ
เพิ่มพื้นท่ีจดัเกบ็ ให ้ซิงค ์นาฬิกาของคุณกบัโทรศพัทข์องคุณอยูเ่สมอ 

 QUICKGPS - สถานะขอ้มูล QuickGPSfix ของนาฬิกาของคุณ  

QuickGPSfix ช่วยใหน้าฬิกาของคุณคน้หาต าแหน่งท่ีแม่นย  าของคุณไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหคุ้ณสามารถเร่ิมออกรอบได ้ในการอพัเดทขอ้มูล 
QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณ ใหเ้ช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพิวเตอร์หรือใชแ้อป MySports TomTom MySports 

Connect จะอพัเดท QuickGPSfix บนนาฬิกาโดยอตัโนมติั ขอ้มูล QuickGPSfix จะใชไ้ดเ้ป็นเวลา 3 วนัหลงัจากท่ีคุณดาวนโ์หลด 

สญัลกัษณ์เหล่าน้ีจะใชเ้พื่อแสดงสถานะของ QuickGPSfix: 

 
 

QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้มูลล่าสุด 

 

 
 

QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้มูลท่ีลา้สมยั ถา้ขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกาลา้สมยั 
นาฬิกาจะยงัคงท างานตามปกติ แต่อาจใชเ้วลานานข้ึนในการจบัสญัญาณ GPS เม่ือคุณตอ้งการ ออกรอบเล่น
กอลฟ์ 

 

 เวอร์ช่ัน - หมายเลขเวอร์ชัน่ซอฟตแ์วร์และหมายเลขประจ าเคร่ืองของนาฬิกาของคุณ คุณอาจตอ้งใชข้อ้มูลน้ีถา้คุณติดต่อฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้ ทุกคร้ังท่ี
คุณเช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ TomTom MySports Connect จะตรวจสอบวา่มีการอพัเดทซอฟตแ์วร์ส าหรับนาฬิกาของคุณหรือไม ่

 

การรีเซ็ต 

รีเซ็ตแบบปกติ 

การรีเซ็ตแบบปกติจะด าเนินการแต่ละคร้ังท่ีคุณตดัการเช่ือมต่อนาฬิกา  จากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รีเซ็ตแบบปกติบนนาฬิกาโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อนาฬิกากบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รอจนกวา่นาฬิกาจะแสดงสญัลกัษณ์แบตเตอร่ี 

ถา้คุณก าลงัใชค้อมพิวเตอร์ ใหร้อจนกวา่ MySports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดทนาฬิกา 

2. ยกเลิกการเช่ือมต่อนาฬิกาจากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาจะรีสตาร์ท วิธีน้ีจจะท าการรีเซ็ตแบบปกติบนนาฬิกา 

โหมดการคืนค่า 

ก่อนท่ีคุณจะท าการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาของคุณ คุณควรลองอพัเดทซอฟตแ์วร์ของนาฬิกาดว้ยโหมดการคืนค่าก่อน โหมดการคืนค่าช่วยให้
คุณสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ในนาฬิกาอีกคร้ัง โดยไม่ตอ้งลบขอ้มูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าใดๆ 

รีเซ็ตนาฬิกาโดยใชโ้หมดการคืนค่าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อกบันาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกวา่ MySports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดทนาฬิกา 

2. บนนาฬิกาของคุณ ใหเ้ล่ือนลงแต่ยงักดปุ่มคา้งไว*้ 

3. เช่ือมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์* 

4. กดปุ่มคา้งไวจ้นกวา่นาฬิกาจะแสดงวา่นาฬิกาเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์และ tomtom.com/reset แลว้ 

5. ปล่อยปุ่ม และเช่ือมต่อสาย USB กบัคอมพวิเตอร์ 
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6. คลิก อัพเดท ใน MySports Connect 

* ถา้ไม่สามารถเขา้ถึงพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยสะดวก ใหเ้ช่ือมต่อแท่นกบัคอมพิวเตอร์โดยไมมี่นาฬิกา จากนั้นเล่ือนลงจากหนา้จอนาฬิกาใน
ขณะท่ีคุณเล่ือนนาฬิกาเขา้ไปในแท่น 

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน 

ส่ิงส าคญั: การรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะลบสนามกอลฟ์และการตั้งค่าทั้งหมดออกจากนาฬิกาของคุณ แลว้ติดตั้งซอฟตแ์วร์อีกคร้ัง ในการติดตั้งสนาม
กอลฟ์อีกคร้ังหลงัจากรีเซ็ต ใหเ้ช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพิวเตอร์และท าตามค าแนะน าเพื่อเปิดบญัชี MySports หากคุณไม่ตอ้งการรีเซ็ตการตั้งค่า
จากโรงงานตอนน้ี ใหเ้ลือก ยกเลิก แลว้เลือก อพัเดท แทน 

คุณควรใชก้ารรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการคืนค่านาฬิกา หรือถา้คุณตอ้งการลบขอ้มูลสนามกอลฟ์และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจริงๆ 

การรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาอีกคร้ัง และจะลบขอ้มูลต่อไปน้ี: 

 สนามกอลฟ์ของคุณ 

 ประวติัสกอร์ของคุณ 

 การตั้งค่าบนนาฬิกา 

ส่ิงส าคญั: เม่ือคุณท าการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อยา่ตดัการเช่ือมต่อนาฬิกาก่อนท่ี MySports Connect จะเสร็จส้ินการคืนค่านาฬิกา การติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาจะใชเ้วลาหลายนาที หลงัจากนั้นคุณจ าเป็นตอ้งตั้งค่านาฬิกาของคุณใน MySports Connect ก่อนท่ีคุณจะติดตั้งขอ้มูลสนาม
กอลฟ์อีกคร้ังได ้ตรวจสอบขอ้ความท่ีแสดงใน MySports Connect และบนนาฬิกาก่อนท่ีคุณจะตดัการเช่ือมต่อนาฬิกา 

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อกบันาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกวา่ MySports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดทนาฬิกา 

2. ขยาย การตั้งค่า ใน MySports Connect 

3. คลิก รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน ท่ีดา้นล่างของ MySports Connect 

MySports Connect จะดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ล่าสุดส าหรับนาฬิกา 

4. เช่ือมต่อนาฬิกาไวต้ลอดเม่ือหนา้ต่างส าหรับ MySports Connect ปิดลง 

MySports Connect จะติดตั้งซอฟตแ์วร์บนนาฬิกา 

5. เช่ือมต่อนาฬิกาไวต้ลอดเม่ือหนา้ต่างส าหรับ MySports Connect เปิดข้ึนอีกคร้ัง 

6. ท าตามค าแนะน าใน MySports Connect เพื่อตั้งค่านาฬิกา 
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การใชง้านแบบด่วน: การเล่นหลุมแรกของคุณ 

ในการเล่นหลุมแรกของคุณ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหเ้ล่ือนลง 

นาฬิกาของคุณจะแสดง โปรดรอ เม่ือพบสญัณาณ GPS แลว้ คุณจะเห็นรายการสนามกอลฟ์ใกลเ้คียง 

2. เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อเลือกสนาม แลว้เล่ือนขวาเพื่อเร่ิมตน้รอบ 

3. หลุมแรกจะปรากฏข้ึน และคุณจะเห็นขอ้มลูต่อไปน้ีบนหนา้จอช่วงระยะบนนาฬิกาของคุณ: 

1. ลูกศรโคง้แสดงวา่หลุมมี Dog Leg หรือไม่ และทิศทางของ Dog Leg 

2. หมายเลขหลุม (ขา้งสญัลกัษณ์ธง) 

3. พาร์ของหลุม 

4. ระยะทางจากการสวิงล่าสุดของคุณ 

5. ระยะทางจากต าแหน่งของคุณไปยงัดา้นหลงั ตรงกลาง และดา้นหนา้ของกรีน  

หมายเหตุ: ระยะทางไปยงัธงจะไมแ่สดงข้ึนเน่ืองจากต าแหน่งธงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั 

เคลด็ลบั: เล่ือนขวาเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลุม 

 

4. ฝึกซอ้มการสวิงตามจ านวนท่ีคุณตอ้งการ  

5. ตีลูกคร้ังแรกแลว้เดินไปยงัต าแหน่งของลูกของคุณ  

ระยะทางจากการสวิงล่าสุดจะปรากฏข้ึน 

การออกรอบเล่นกอลฟ์ 
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6. ตีลูกคร้ังท่ีเหลือส าหรับหลุมน้ีจนกวา่คุณจะตีลูกลงหลุม 

หมายเหตุ: หากไม่มีการตรวจสอบการตีอตัโนมติั ใหบ้งัหนา้จอดว้ยฝ่ามือเพื่อเพิ่มการชิพหรือการพตัตเ์อง  

7. แกไ้ขสกอร์เม่ือคุณเห็นการแจง้เตือนสกอร์การ์ด หรือเล่ือนขวาสองคร้ังเพื่อแกไ้ขสกอร์ในขณะท่ีคุณเล่น 

8. เดินไปยงัหลุมท่ีสอง นาฬิกาของคุณจะตรวจจบัโดยอตัโนมติัเม่ือคุณเคล่ือนท่ีไปยงัหลุมถดัไป หรือคุณสามารถเล่ือนข้ึนหรือลงจากหนา้จอช่วงเพื่อไป
ยงัหลุมท่ีสองดว้ยตนเอง 

 

การเลือกสนาม 

เคลด็ลบั: เม่ือนาฬิกาของคุณแสดง โปรดรอ ในขณะท่ีรอ QuickGPSFix คุณสามารถเล่ือนลงเพื่อเรียกดูสนามเร็วๆ น้ีได ้นาฬิกาจะสัน่เม่ือพบ
ต าแหน่ง 

เล่ือนข้ึนหรือลงในเมนูสนามกอลฟ์เพื่อเลือกสนามกอลฟ์ 

 

เล่ือนขวาเม่ือคุณพร้อมเร่ิมเล่น 

เล่ือนซา้ยเพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอนาฬิกา 

หมายเหตุ: ในการดูวา่สนามกอลฟ์ของคุณมีอยูบ่นนาฬิกาหรือไม่ ใหไ้ปท่ี tomtom.com/en-gb/golf/golf.html หนา้น้ีเป็นภาษาองักฤษ 

 

การอพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์ 

อัพเดทคร้ังเดียวเพือ่เร่ิมรับอัพเดทสนามเพิม่เติม 

ในการอนุญาตใหน้าฬิกาของคุณรับอพัเดทเพิ่มเติม เราแนะน าใหคุ้ณติดตั้งสนามทั้งหมดทัว่โลกอีกคร้ัง 

ก่อนท่ีคุณจะอพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณก าลงัใชแ้อปพลิเคชนั MySports Connect ส าหรับเดสกท์อปเวอร์ชัน่ล่าสุดท่ีใชเ้พื่อ
อพัเดทนาฬิกาของคุณ ถา้คุณไม่ไดติ้ดตั้งเวอร์ชัน่ล่าสุด ลิงคอ์พัเดทจะแสดงข้ึนถดัจากเวอร์ชัน่: 

 Windows: คลิกท่ีไอคอนนาฬิกาในพื้นท่ีแจง้เตือนท่ีดา้นล่างทางขวาของเดสกท์อปของคุณ และคลิกการตั้งค่า เวอร์ชัน่จะแสดงอยูบ่นแทบ็
เก่ียวกบั 

http://www.tomtom.com/en-gb/golf/golf.html
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 Mac: คลิกท่ีไอคอนนาฬิกาในแถบสถานะท่ีดา้นบนสุดทางขวาของเดสกท์อปของคุณ และคลิกการตั้งค่า เวอร์ชัน่จะแสดงอยูบ่นแทบ็เก่ียวกบั 

ในการอพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์บน TomTom Golfer 2 ของคุณ ใหท้ าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

MySports Connect จะดาวนโ์หลดและติดตั้งการเปล่ียนแปลงล่าสุดใหก้บัสนามกอลฟ์ท่ีคุณเล่นเม่ือเร็วๆ น้ี 

2. ใน MySports Connect ใหค้ลิก อัพเดท 

MySports Connect จะดาวนโ์หลดและติดตั้งซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ล่าสุด 

3. ขยาย การตั้งค่า ใน MySports Connect 

4. เลือกแทบ็ สนามกอล์ฟ ใน MySports Connect และคลิก รับแผนท่ีใหม่ 

MySports Connect จะดาวนโ์หลดและติดตั้งสนามทั้งหมดทัว่โลก 

การอัพเดทข้อมูลสนามหลังจากน้ัน 

คุณสามารถอพัเดทสนามกอลฟ์บน TomTom Golfer 2 ของคุณไดส้องวิธี: 

1. แอปมือถือ TomTom MySports 

ถา้คุณมีโทรศพัทท่ี์ใชง้านร่วมกนัได ้คุณสามารถใชแ้อปมือถือ TomTom MySports ในการอพัเดทสนามกอลฟ์ท่ีคุณเล่นเม่ือเร็วๆ น้ีทั้งหมด 
และสนามท่ีอยูใ่นระยะ 1000 เมตร 

2. TomTom MySports Connect 

ในแต่ละคร้ังท่ีคุณเช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพิวเตอร์ MySports Connect จะดาวนโ์หลดและติดตั้งการเปล่ียนแปลงล่าสุดใหก้บัสนาม
กอลฟ์ท่ีคุณเล่นเม่ือเร็วๆ น้ี  

ถา้คุณจ าเป็นตอ้งอพัเดทสนามกอลฟ์ทั้งหมดทัว่โลก ตวัอยา่งเช่น เม่ือคุณวางแผนท่ีจะเดินทาง ใหข้ยาย การตั้งค่า ใน MySports Connect เลือก
แทบ็ สนามกอล์ฟ และคลิก รับแผนท่ีใหม่ 

หมายเหตุ: การติดตั้งสนามทั้งหมดอีกคร้ังจะใชเ้วลาประมาณหน่ึงชัว่โมง 
 

การหยดุชัว่คราว การหยดุ และการด าเนินรอบต่อ 

การหยุดช่ัวคราวและเร่ิมรอบใหม่อีกคร้ัง 

ในระหวา่งออกรอบ ใหเ้ล่ือนซา้ยเพื่อหยุดนาฬิกาและหยุดรอบไวช้ัว่คราว  

ในการเร่ิมรอบต่ออีกคร้ัง ใหเ้ล่ือนขวา 

การหยุดรอบเล่นกอล์ฟ 

ในการหยุดรอบ ใหเ้ล่ือนซา้ยเพื่อหยุดชัว่คราว และเล่ือนซา้ยอีกคร้ังเพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอนาฬิกา 

การด าเนินรอบเล่นกอล์ฟต่อ 

เคลด็ลบั: คุณสามารถด าเนินรอบเล่นกอลฟ์ต่อไดก้ต็่อเม่ือคุณไดใ้ส่เลขอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัในสกอร์การ์ดของคุณ 

ในการด าเนินรอบเล่นกอลฟ์ต่อ ใหท้ าดงัต่อไปน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหเ้ล่ือนขวาและเลือกสนามท่ีคุณก าลงัเล่นก่อนหนา้ 

2. เล่ือนขวาเพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอช่วงระยะ 

จะมีค าถามวา่คุณตอ้งการเร่ิมสกอร์การ์ดของคุณต่อหรือไม ่

3. เล่ือนขวาเพื่อเลือก 'ใช่’ และเล่ือนซา้ยเพื่อเลือก 'ไม่ใช่'   
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หมายเหตุ: คุณสามารถเร่ิมสกอร์การ์ดของคุณต่อไดไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมงหลงัจากท่ีคุณหยุดรอบชัว่คราว และกลบัไปท่ีหนา้จอนาฬิกา สกอร์การ์ดของคุณจะ
ยงัคงไดรั้บการบนัทึกไวใ้นประวติัสกอร์จนกวา่คุณจะเลือก 'ไม่ใช่' 

 

การรายงานความเปล่ียนแปลงส าหรับสนาม 

คุณสามารถรายงานความเปล่ียนแปลงของสนามกอลฟ์ไดท่ี้น่ี: 

การรายงานความเปล่ียนแปลงของสนามกอลฟ์ 

 

http://uk.support.tomtom.com/app/feedback_golf/?locale=en_GB
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เขา้ใจถึง Dog Leg บนนาฬิกาของคุณ 

 TomTom Golfer 2 ของคุณสามารถแสดงวา่มี Dog Leg บนหลุมอยูห่รือไม ่

Dog Leg จะปรากฏเป็นไอคอนลูกศรบนหนา้จอช่วงระยะบนนาฬิกาของคุณ ทิศทางของลูกศรจะแสดงวา่ Dog Leg มีการเล้ียวไปทางซา้ยหรือ
ทางขวา 

 

คุณอาจเลือกตีขา้ม Dog Leg หรือ เลยอ์พั แทน 

หมายเหตุ: TomTom Golfer 2ของคุณไม่รองรับ Dog Leg คู่  

ต าแหน่งของ Dog Leg บนแฟร์เวย์ 

 TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงต าแหน่งของ Dog Leg ตามต าแหน่งบนสนามจริง  

Dog Leg 



16 

 

 

 

ตวัอยา่งเช่น นาฬิกาท่ีดา้นล่างน้ีก าลงัแสดง Dog Leg ขวาท่ี 230 หลา/เมตรจากต าแหน่งของคุณในปัจจุบนั 

 

 

จะวดัระยะทางถึงจุดเร่ิมของ Dog Leg ไปตามเสน้กลางของสนาม 
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การเลยอ์พัดว้ยนาฬิกาของคุณ 

หนา้จอเลยอ์พัระหวา่งการเล่น (ดูท่ีดา้นล่าง) จะแสดงเคร่ืองหมายเลยอ์พัท่ีดา้นซา้ยของหนา้จอนาฬิกา และแสดงระยะทางในปัจจุบนัของคุณจากเคร่ืองหมาย
นั้นท่ีดา้นขวาของหนา้จอนาฬิกา  

เม่ือคุณดูไปท่ีธง คุณจึงเห็นไดว้า่อยูห่่างจากเคร่ืองหมาย 200, 150 และ 100 หลา/เมตรเท่าใดในปัจจุบนั  

ตวัอยา่งเช่น ในภาพดา้นล่างน้ีผูเ้ล่นกอลฟ์อยูห่่าง 236 หลา/เมตรจากเคร่ืองหมายเลยอ์พั 200 หลา/เมตร 

 

ในขณะท่ีคุณเดินไปท่ีธง  ระยะทางในปัจจุบนัของคุณจากเคร่ืองหมาย L200 แรกท่ีดา้นขวาของหนา้จอนาฬิกาจะลดลง 

เม่ือคุณมาถึงเคร่ืองหมายเลยอ์พั เคร่ืองหมายเลยอ์พัจะหายไปจากหนา้จอ  

ระยะทางโดยค่าเร่ิมตน้ส าหรับเคร่ืองหมายเลยอ์พัจะเป็น 100, 150, 200  

หมายเหตุ: เล่ือนข้ึนไปเร่ือยๆ เพื่อดูหนา้จอมุมมองอุปสรรค เลยอ์พั หรือกรีน โดยข้ึนอยูก่บัวา่หนา้จอใดใชไ้ดก้บัหลุมในปัจจุบนั จะแสดงมุมมองกรีนอยู่
เสมอ 

เคลด็ลบั: หากสญัญาณอ่อนหรือไม่มีสญัญาณ ค่าช่วงระยะจะเป็นสีเทาและแสดงค่าล่าสุดท่ีถือวา่เหมาะสมหรือแม่นย  า 

การเลยอ์พั 
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ดูเพิ่มเติม: มุมมองเลยอ์พัและกรีน 
 

มุมมองเลยอ์พัและกรีน 

ในขณะท่ีคุณเขา้สู่กรีน ใหเ้ล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อสลบัระหวา่งหนา้จอเลยอ์พัและมุมมองกรีนตามท่ีแสดงดา้นล่าง 

      

เม่ือคุณผา่นเคร่ืองหมายเลยอ์พัตวัสุดทา้ยแลว้ นาฬิกาจะแสดงเฉพาะมุมมองของกรีนโดยอตัโนมติั  

ดูเพิ่มเติม: การเขา้สู่กรีนดว้ยนาฬิกาของคุณ 
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การเขา้สู่กรีนดว้ยนาฬิกาของคุณ 

ดงัท่ีเห็นจากตวัอยา่งดา้นบน รูปร่างของกรีนบนนาฬิกาจะแทนรูปร่างของกรีนจริงท่ีคุณก าลงัเขา้สู่  

อุปสรรครอบๆ ใดๆ จะแสดงเป็นรูปแบบ น ้าจะถูกแสดงดว้ยรูปคล่ืนและบงัเกอร์เป็นรูปจุด ถา้อุปสรรคน ้าและทรายอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัรอบๆ กรีน จะให้
ความส าคญักบัน ้าก่อนและจะแสดงรูปแบบนั้นเหนือรูปแบบทราย  

ระยะทางไปสู่กลางกรีนจะแสดงข้ึนและสะทอ้นค่าก่ึงกลางบนหนา้จอช่วงระยะ 

 

ดูเพิ่มเติม: มุมมองเลยอ์พัและกรีน 
 

มุมมองเลยอ์พัและกรีน 

ในขณะท่ีคุณเขา้สู่กรีน ใหเ้ล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อสลบัระหวา่งหนา้จอเลยอ์พัและมุมมองกรีนตามท่ีแสดงดา้นล่าง 

การเขา้สู่กรีน 
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เม่ือคุณผา่นเคร่ืองหมายเลยอ์พัตวัสุดทา้ยแลว้ นาฬิกาจะแสดงเฉพาะมุมมองของกรีนโดยอตัโนมติั  

ดูเพิ่มเติม: การเขา้สู่กรีนดว้ยนาฬิกาของคุณ 
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เขา้ใจถึงอุปสรรคบนนาฬิกาของคุณ 

 TomTom Golfer 2 ของคุณสามารถแสดงอุปสรรคน ้าหรือบงัเกอร์ใกล้ๆ  ท่ีอยูภ่ายใน 300 เมตร (328 หลา) 

อุปสรรคจะถูกแสดงเป็นรูปแบบน ้าหรือทรายบนนาฬิกาของคุณ พร้อมกบัการวดัระยะทางไปสู่หลุมเช่น 293 (หลงั) และ 278 (หนา้) ดงัท่ีแสดงดา้นล่าง 

 

ต าแหน่งของอุปสรรคบนแฟร์เวย์ 

TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงต าแหน่งของอุปสรรคตามต าแหน่งบนสนามจริง  

ตวัอยา่งเช่น นาฬิกาท่ีดา้นล่างน้ีก าลงัแสดง บงัเกอร์ ท่ีอยูท่างขวาประมาณ 220 หลา/เมตร และ อุปสรรคน ้า ขา้งหนา้ 275 หลา/เมตรท่ีคุณตอ้งตีลูกขา้ม 
โดยมีความกวา้งประมาณ 15 หลา/เมตร   

 

ถา้ไม่มีอุปสรรคตรงหลุมหรือผา่นไปแลว้ คุณจะเห็นเคร่ืองหมายถูกตรงกลางหนา้จออุปสรรค 

อุปสรรค 
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หมายเหตุ: เม่ือไมมี่ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปสรรคตรงหลุมอยู ่คุณจะเห็นขอ้ความ ไม่มีข้อมูล 
 

การซูมเขา้อุปสรรค 

TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงต าแหน่งของอุปสรรคตามต าแหน่งบนสนามจริง  

 

ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัอุปสรรคท่ีอยูข่า้งหนา้คุณในขณะน้ี ใหท้ าดงัต่อไปน้ี: 

1. ไปท่ีหนา้จออุปสรรค 

2. บงัหนา้จอของคุณ TomTom Golfer 2 ดว้ยฝ่ามือเหมือนคุณก าลงัเปิด ไฟหนา้จอ  

คุณจะเห็นมุมมองซูมเขา้ของอุปสรรคท่ีอยูร่งกลางหนา้จอในขณะน้ีซ่ึงแสดงระยะห่างอยา่งแม่นย  าและรายละเอียดเพิ่มเติม 
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3. ในการซูมออก ใหบ้งัหนา้จอของคุณดว้ยฝ่ามืออีกคร้ัง 

เคลด็ลบั: คุณจะไม่เห็น Dog Leg ในหนา้จออุปสรรคท่ีก าลงัซูมเขา้  
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การใหค้ะแนนดว้ยนาฬิกาของคุณ 

หลงัจากเล่นจบหลุมแลว้ ใหเ้ล่ือนขวาจนเห็นหนา้จอสกอร์การ์ด สกอร์การ์ดนั้นใชส้ าหรับบนัทึกสกอร์ของคุณในแต่ละหลุม และยงัแสดงสกอร์รวมจนถึง
ปัจจุบนัของรอบ 

เคลด็ลบั: ในการเปิดการแจง้เตือนสกอร์ของคุณก่อนท่ีจะไปยงัหลุมถดัไป ใหเ้ล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า จากหนา้จอนาฬิกา แลว้เลือก ตัวเลือก และ
เล่ือนขวาแลว้เลือก หลุม เลือก เปิด+สกอร์ 

 

1. สกอร์ของคุณตามพาร์ของรอบ 

"E" หมายถึงอีเวนพาร์ของหลุม สญัลกัษณ์บวก (+) หมายถึงโอเวอร์พาร์ และสญัลกัษณ์ลบหมายถึง (-) ต ่ากวา่พาร์  

2. หมายเลขระบุหลุม ตวัอยา่งเช่น ตรงน้ีนกัเล่นกอลฟ์อยูท่ี่หลุมแรก 

3. พาร์ของหลุม ตวัอยา่งเช่น หลุมแรกท่ีแสดงดา้นบนเป็นพาร์ 5 

4. จ านวนสโตรกรวมจนถึงปัจจุบนัของรอบ ตวัอยา่งเช่น นกักอลฟ์เล่นไปแลว้หน่ึงหลุมและท าไปแลว้ 5 สโตรก ดงันั้นจ านวนสโตรกรวมจนถึงของรอบก็
จะเป็น 5 

5. จ านวนสโตรกของหลุมท่ีเพิ่งเล่น  

ใส่สกอร์ส าหรับหลุมโดยการเล่ือนข้ึนและลงจนจ านวนสโตรกท่ีคุณเล่นไปในหลุมนั้นปรากฏข้ึน 

หมายเหตุ: ถา้คุณตีลูก ออกนอกเขต หรือตีผิดเขา้หลุมขา้งๆ กเ็พียงแค่บนัทึกสโตรกพิเศษบนนาฬิกาใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสโตรกรวมของหลุมหลงัจาก
ท่ีคุณเล่นเสร็จแลว้ ในการบนัทึกสโตรกพิเศษ ใหบ้งัหนา้จอดว้ยฝ่ามือเม่ือคุณอยูใ่นหนา้จอช่วงระยะหรือใบบนัทึกคะแนน 

ดูเพิ่มเติม: การดูสกอร์ก่อนหนา้ 
 

การใหค้ะแนน 
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การดูสกอร์ก่อนหนา้ 
1. เล่ือนข้ึนจากหนา้จอนาฬิกาเพื่อดูสกอร์ของคุณจากรอบก่อนหนา้ 

 

คุณจะเห็นวนัท่ีของรอบท่ีคุณเล่นไปเม่ือเร็วๆ น้ีพร้อมกบัสกอร์โดยรวมของรอบ ตวัอยา่งเช่น ดงัท่ีแสดงดา้นบน, 3 อนัเดอร์, 2 อนัเดอร์ หรืออีเวนพาร์ 

2. เล่ือนข้ึนและลงเพื่อเลือกรอบก่อนหนา้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม แลว้เล่ือนขวา  

คุณจะเห็นช่ือของสนามท่ีเล่นไปแลว้ 

3. เล่ือนขวาเพื่อดูพาร์และสกอร์รวมของรอบ แบ่งออกเป็นดา้นหนา้ 9 หลุม และดา้นหลงั 9 หลุม ดงัท่ีแสดงดา้นบน  

 

4. เล่ือนขวาเพื่อดูสกอร์ส าหรับหลุมแต่ละหลุมของรอบก่อนหนา้ 

5. เล่ือนซา้ยเพื่อกลบัไปท่ีช่ือของสนาม 

เคลด็ลบั: สามารถเก็บสกอร์การ์ดท่ีเสร็จสมบูรณ์บนนาฬิกาไดถึ้ง 250 ใบ และขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยสกอร์โดยรวมและสกอร์ต่อหลุมส าหรับในแต่ละรอบ 
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เก่ียวกบัการตรวจจบัการตีอตัโนมติั 

นาฬิกาของคุณจะท าการบนัทึกอตัโนมติัเม่ือคุณท าการสวิงหรือตี และจะแจง้เตือนคุณดว้ยการสัน่และแสดงการแจง้เตือน 

 

นาฬิกาจะสัน่เน่ืองจากถา้คุณคา้งท่าหลงัสโตรกไว ้4-5 วินาที คุณอาจพลาดดูการแจง้เตือนได ้

หมายเหตุ: คุณสามารถฝึกสวิงไดโ้ดยไม่มีผลต่อสกอร์การ์ดเพราะวา่จะเพิ่มสโตรกเพียงหน่ึงสโตรกเขา้ไปท่ีสกอร์การ์ดจากแต่ละสถานท่ี ถา้คุณตอ้งการ
เพิ่มสโตรก ตวัอยา่งเช่นเพิ่มเน่ืองจากลูกโทษ คุณสามารถบนัทึกสโตรกเองไดโ้ดยการบงัหนา้จอดว้ยฝ่ามือ 

ส่ิงส าคญั: ตอ้งบนัทึกการพตัตทุ์กพตัตเ์อง ดู: การบนัทึกสโตรกเอง 
 

การบนัทึกสโตรกเอง 

บางคร้ัง การตรวจจบัการตีอตัโนมติั อาจไม่บนัทึกสโตรกและคุณสามารถบนัทึกสโตรกเองในสถานการณ์เหล่าน้ีได ้และยงัตอ้งบนัทึกการพตัตทุ์กพตันเ์อง 

ในการบนัทึกสโตรกเอง ใหบ้งัหนา้จอของนาฬิกาดว้ยฝ่ามือ  

การตรวจจบัการตีอตัโนมติั 
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เม่ือคุณบนัทึกสโตรกเองบนกรีน จะบนัทึกเป็นการพตัต ์ 

 

หมายเหตุ: คุณสามารถฝึกซอ้มสวิงโดยท่ีไม่มีผลต่อสกอร์การ์ดของคุณ 

ดู: เก่ียวกบัการตรวจจบัการตีอตัโนมติั. 
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เก่ียวกบัการตั้งค่า 
จากหนา้จอนาฬิกา เล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า การตั้งค่าเหล่าน้ีจะก าหนดลกัษณะการท างานโดยรวมของนาฬิกา  

การตั้งค่าต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บันาฬิกาของคุณ: 

 เก่ียวกบัอุปกรณ์ 

 นาฬิกา 

 โทรศพัท ์

 โหมดเคร่ืองบิน 

 ตวัเลือก 

 โปรไฟล ์

 มาตรฐาน 
 

เก่ียวกบัอุปกรณ์ 

จากหนา้จอนาฬิกา เล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก เกี่ยวกับ แลว้เล่ือนขวาเพื่อเปิดหนา้จอ สถานะนาฬิกา  

ดู สถานะนาฬิกา ส าหรับค าอธิบายขอ้มูลบนหนา้จอน้ี 
 

นาฬิกา 
จากหนา้จอนาฬิกา เล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก นาฬิกา แลว้เล่ือนขวาเพื่อเปิดเมนู นาฬิกา  

การปลุก 

เลือก การปลุก เพื่อเปิดและปิดการปลุก และตั้งเวลาปลุก 

เม่ือนาฬิกาปลุกดงั ใหเ้ล่ือนซา้ยเพื่อหยุดและเล่ือนขวาเพื่อขา้ม ถา้คุณเล่ือนเวลาปลุก จะมีการปลุกอีกคร้ังใน 9 นาที 

เวลา 

เลือก เวลา เพื่อตั้งเวลาในนาฬิกาของคุณ เวลาจะถูกก าหนดโดยใชเ้วลาแบบ 12 หรือ 24 ชัว่โมง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าส าหรับ 24 ช่ัวโมง 

วันที่ 

เลือก วันที ่เพื่อตั้งวนัท่ีในนาฬิกาของคุณ 

24 ช่ัวโมง 

เลือก 24 ช่ัวโมง เพื่อสลบัระหวา่งการใชน้าฬิกาแบบ 12 ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมงเพื่อแสดงและก าหนดเวลา เล่ือนขวาเพื่อสลบัระหวา่ง เปิด และ ปิด ส าหรับการ
ตั้งค่าน้ี 
 

การตั้งค่า 
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โทรศพัท ์

แอปมือถือ TomTom MySports ใหคุ้ณอปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมกีฬาของคุณจาก TomTom Golfer 2 ของคุณไปท่ี TomTom 

MySports ดว้ยสมาร์ทโฟนของคุณไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ี แอปยงัดาวนโ์หลดขอ้มูล QuickGPSfix ไปท่ีนาฬิกาของคุณดว้ย 

ดูขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีคุณควรจบัคู่นาฬิกากบัโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีไดท่ี้ แอป TomTom MySports 

ในการจบัคู่นาฬิกากบัโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ตรวจสอบวา่โทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยูใ่กล้ๆ  

2. บนโทรศพัท ์ใหต้รวจสอบวา่เปิดใชง้าน Bluetooth แลว้ 

3. จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เล่ือนลงเพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ แลว้เล่ือนขวา 

4. เล่ือนขวาเพื่อเร่ิมจบัคู่  

5. บนโทรศพัท ์เร่ิมตน้แอป MySports Connect แลว้แตะเพื่อเช่ือมต่อ 

 

6. แตะช่ือนาฬิกาของคุณเม่ือปรากฏข้ึน 

7. บนโทรศพัท ์ใหใ้ส่หมายเลข PIN ท่ีแสดงในนาฬิกา แลว้เลือก จับคู่ 

ตอนน้ีนาฬิกาจบัคู่กบัโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีแลว้  
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เม่ือจบัคู่เสร็จแลว้ คุณจะเห็นขอ้ความ ”เช่ือมต่อ” บนนาฬิกาของคุณ 

 

ตราบใดท่ีคุณมีแอปมือถือก าลงัใชง้านหรือท างานอยูใ่นพื้นหลงัของโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี นาฬิกาจะพยายามเช่ือมต่อโดยอตัโนมติัเม่ือมี
กิจกรรมใหม่ท่ีจะอปัโหลด หรือเม่ือขอ้มูล QuickGPSfix ลา้สมยั  

ถา้คุณเปิดแอป MySports บนโทรศพัทแ์ละพยายามเช่ือมต่อกบันาฬิกา คุณอาจจ าเป็นตอ้งปลุกนาฬิกาโดยการเล่ือนออกจากหนา้จอนาฬิกา เล่ือน 
ลง ซา้ย หรือขวา จากหนา้จอนาฬิกา  

การซิงโครไนซ์ข้อมูลสนาม 

คุณสามารถซิงโครไนซข์อ้มูลสนามกอลฟ์กบับญัชี TomTom MySports ไดโ้ดยอตัโนมติัโดยใชก้ารตั้งค่าน้ี 

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เล่ือนลงเพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ แลว้เล่ือนขวา 

เลือก ซิงค์ ถา้ขณะน้ีการอปัโหลดอตัโนมติัถูก ปิดอยู ่ใหเ้ล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อเปิดการอปัโหลดอตัโนมติั 
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โหมดเคร่ืองบิน 

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เล่ือนลงเพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โหมดเคร่ืองบิน แลว้เล่ือนขวา 

 

เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อเปิดโหมดเคร่ืองบิน 

เม่ือเปิดโหมดเคร่ืองบิน ไอคอนเคร่ืองบินจะแสดงบนหนา้จอนาฬิกา และจะปิดใชง้านการเช่ือมต่อ Bluetooth พลงังานต ่า (รู้จกักนัในช่ือ BLE หรือ 
Bluetooth® Smart)  

ในการปิดโหมดเคร่ืองบิน เล่ือนข้ึนหรือลงอีกคร้ัง 
 

ตวัเลือก 

จากหนา้จอนาฬิกา เล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก ตัวเลือก แลว้เล่ือนขวาเพื่อเปิดเมนู ตัวเลือก  

หลุม 

เลือก หลุม เพื่อตั้งวา่จะใหน้าฬิกาไปหลุมตอ่ไปโดยอตัโนมติัหรือไม่ และตั้งวา่ตอ้งการใหแ้จง้เตือนใหคุ้ณใส่สกอร์หรือไม่ คุณจะสามารถเลือกจากตวัเลือก
ต่อไปน้ีได:้ 

 เปิด - นาฬิกาของคุณจะไปท่ีหลุมต่อไปโดยอตัโนมติัหลงัจากท่ีคุณจบหลุมท่ีคุณก าลงัเล่นแลว้ 

 ปิด - จะปิดการไปหลุมต่อไปโดยอตัโนมติั 

 เปิด+สกอร์ - จะเปิดการไปหลุมต่อไปโดยอตัโนมติั และนาฬิกาของคุณจะขอใหคุ้ณใส่สกอร์ก่อนท่ีจะไปท่ีหลุมต่อไป 

หน่วย 

เลือก หน่วย เพื่อตั้งค่าหน่วยระยะทางและน ้าหนกัท่ีใชใ้นนาฬิกาของคุณ คุณสามารถเลือกการผสมผสานไดท้ั้งหลาหรือเมตร และปอนดห์รือกิโลกรัม  

เสียงคลิก 

เลือก เสียงคลิก เพื่อตั้งส่ิงท่ีนาฬิกาจะท าขณะท่ีคุณเล่ือนผา่นเมนู นาฬิกาของคุณท าส่ิงต่อไปน้ีได:้ 

 ท าเสียงคลิก 

 สัน่/เสียงกร่ิงในระยะเวลาสั้น 
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คุณสามารถเปิดหรือปิดไดท้ั้งคู่ หรือเปิดแค่อยา่งเดียว 
 

โปรไฟล ์

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เล่ือนลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก โปรไฟล์ แลว้เล่ือนขวาเพื่อเปิดเมนู โปรไฟล์  

เลือกตวัเลือกต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี: 

 ภาษา 

 น ้าหนัก 

 ความสูง 

 อาย ุ

 เพศ 

เพศจะถูกใชโ้ดย TomTom Golfer 2 เม่ือเล่นหลุมท่ีมีค่าพาร์แตกต่างกนัไปส าหรับผูช้ายและผูห้ญิง ตวัอยา่งเช่น หลุมอาจเป็นพาร์ 5 ส าหรับ
ผูห้ญิง และพาร์ 4 ส าหรับผูช้าย  

ภาษา 

เลือก ภาษา เพื่อตั้งค่าภาษาท่ีใชส้ าหรับเมนูและขอ้ความบนนาฬิกาของคุณ 
 

มาตรฐาน 

จากหนา้จอนาฬิกา เล่ือนลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก มาตรฐาน แลว้เล่ือนขวาเพื่อเล่ือนผา่นการรับรองผลิตภณัฑเ์ฉพาะประเทศทุกการรับรอง 
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บญัชี TomTom MySports ของคุณเป็นท่ีเกบ็ขอ้มูลส่วนกลางส าหรับขอ้มูลกีฬาของคุณ  

ในการสร้างบญัชี คลิกปุ่มใน TomTom MySports Connect หรือไปท่ีเวบ็ไซต ์mysports.tomtom.com โดยตรง 

ดงัท่ีเห็นจากแผนภาพดา้นล่าง คุณสามารถจดัการบญัชี MySports ไดด้ว้ยแอป TomTom MySports Connect หรือ TomTom 

MySports 

 
 

บญัชี TomTom MySports 

http://mysports.tomtom.com/
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คุณสามารถดาวนโ์หลดแอป TomTom MySports ฟรีจากร้านคา้แอปทัว่ไป หรือไปท่ี tomtom.com/app  

แอปมือถือ TomTom MySports ท างานดงัน้ี: 

 แสดงการวิเคราะห์สโตรกของคุณ, รอบท่ีเป็นท่ีสุดของคุณ และการแจกแจงการตีหรือรูปแบบการตีของคุณ 

 การอพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์ 

 อพัเดทขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกา 

 ใหท้างเลือกกบั TomTom MySports Connect ส าหรับการอพัเดท QuickGPSfix 

 

 

โทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีรองรับ 

iOS 

แอป TomTom MySports ใชง้านกบั iOS 7.1 และเวอร์ชัน่สูงกวา่ไดบ้นอุปกรณ์ท่ีมี Bluetooth Smart ต่อไปน้ี: 

 iPhone 5 หรือใหม่กวา่ 

 iPod touch รุ่น 5 หรือใหม่กวา่ 

 iPad Pro, iPad Air 

 iPad รุ่น 3 หรือใหม่กวา่ 

แอปมือถือ TomTom MySports 

http://www.tomtom.com/app
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 iPad mini ทุกรุ่น 

Android 

แอป TomTom MySports ก าหนดใหใ้ช ้Bluetooth Smart (หรือ Bluetooth LE) และ Android 4.3 หรือเวอร์ชัน่สูงกวา่ในการ
ส่ือสารกบันาฬิกาของคุณ อุปกรณ์ท่ีมี Bluetooth Smart จ านวนมากไดรั้บการทดสอบเพื่อยืนยนัวา่ใชง้านร่วมกบัแอป MySports ได ้ตรวจสอบ
วา่โทรศพัทข์องคุณใชง้านกบัแอป MySports ไดโ้ดยการเยี่ยมชม Google Play Store 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
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TomTom MySports Connect ท างานดงัน้ี: 

 ช่วยคุณตั้งค่านาฬิกา 

 อพัเดทซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาเม่ือมีเวอร์ชัน่ใหม่พร้อมใชง้าน 

 อพัเดทขอ้มูลสนามกอลฟ์บนนาฬิกาของคุณ 

 ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ท่ีคุณท าบน TomTom MySports กบันาฬิกา 

 อพัเดทขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกา 

การติดตั้ง TomTom MySports Connect 

คุณสามารถดาวนโ์หลด TomTom MySports Connect ไดฟ้รีท่ีน่ี: tomtom.com/123/ 

เม่ือติดตั้งแลว้ ใหเ้ช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพวิเตอร์ดว้ย แท่น USB 

TomTom MySports Connect 

http://www.tomtom.com/123/
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ก 

 การตรวจจบัการตีอตัโนมติั 

นาฬิกาของคุณจะท าการบนัทึกอตัโนมติัเม่ือคุณท าการสวิงหรือตีในแต่ละต าแหน่ง และจะแจง้เตือนคุณดว้ยการสัน่และแสดงการแจง้เตือน ถา้คุณท าการ
ฝึกซอ้มสวิงภายในระยะ 15 เมตรของต าแหน่งเดิม นาฬิกาของคุณจะไม่เพิ่มสโตรกพิเศษและกจ็ะไม่สัน่  

 
 

D 
Dog Leg 

หลุมบางหลุมท่ีจงใจใหม้องจากทีไปกรีนไดไ้ม่ชดั หลุมอาจโคง้ไปทางซา้ยหรือขวา และโคง้น้ีเรียกวา่ “Dog Leg” ตามการอา้งอิงท่ีวา่คลา้ยกบัขอ้เทา้ของ
สุนขั 
 

ก 

กรีน 

กรีน หรือกรีนพตัตเ์ป็นพื้นท่ีท่ีหญา้ถูกตดัแต่งใหชิ้ดกนัท่ีอยูร่อบๆ หลุมหรือธง การตีลูกใหล้งหลุมโดยใชจ้ านวนสโตรกใหน้อ้ยท่ีสุดเป็นจุดประสงคห์ลกัของ
การเล่นกอลฟ์  
 

การเล่นแบบนับแตม้ 

สามารถใช ้TomTom Golfer 2 ของคุณส าหรับการเล่นแบบนบัแตม้ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือการเล่นแบบนบัแตม้รวม น่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการนบัจ านวน
สโตรกรวมท่ีท าไปในแต่ละหลุมระหวา่งรอบเดียว หรือหลายรอบ ผูช้นะคือผูเ้ล่นท่ีท าสโตรกไดน้อ้ยท่ีสุดระหวา่งรอบเดียว หรือหลายรอบ 
 

การเล่นแบบนับแตม้รวม 

สามารถใช ้TomTom Golfer 2 ของคุณส าหรับการเล่นแบบนบัแตม้ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือการเล่นแบบนบัแตม้รวม น่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการนบัจ านวน
สโตรกรวมท่ีท าไปในแต่ละหลุมระหวา่งรอบเดียว หรือหลายรอบ ผูช้นะคือผูเ้ล่นท่ีท าสโตรกไดน้อ้ยท่ีสุดระหวา่งรอบเดียว หรือหลายรอบ 
 

การเลยอ์พั 

การตีเลยอ์พันั้นตีจากแฟร์เวยห์ลงัจากไดร์ฟ แต่เน่ืองจากมีอุปสรรคอยูคุ่ณจึงตอ้งตีลูกใหใ้กลข้ึ้นกวา่ปกติหรือตีใหแ้ม่นย  าข้ึน น่ีเรียกวา่การเลยอ์พั 

ส่วนใหญ่แลว้คุณจะเลยอ์พัเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหตี้ลูกเขา้ไปในอุปสรรคบนแฟร์เวย ์หรือตีใหลู้กไปอยูใ่นต าแหน่งท่ีดีบนแฟร์เวยเ์พื่อรอตีลูกต่อไป 
 

เ 

เคร่ืองหมายเลยอ์พั 

เคร่ืองหมายเลยอ์พัแสดงใหเ้ห็นวา่อยูไ่กลจากหลุมแค่ไหนในปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณเห็น L100, 223 หมายความวา่คุณอยู่ห่่าง 223 หลา/เมตรจาก
เคร่ืองหมาย 100 หลา/เมตร 

เคร่ืองหมาย L100 คือ 100 หลา/เมตรจากธง 

เม่ือคุณมาถึงเคร่ืองหมายเลยอ์พั เคร่ืองหมายเลยอ์พัจะหายไปจากหนา้จอ  
 

อภิธานศพัทเ์ทคนิค 
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บ 

บงัเกอร์ 

บงัเกอร์คือหลุมดา้นชนัหรือหลุมต้ืนใกลก้รีนหรือแฟร์เวยท่ี์มกัเตม็ไปดว้ยทราย การตีลูกจากทรายนั้นท าไดย้ากกวา่การตีจากหญา้ และบางคร้ังบงัเกอร์กมี็ขอบ
สูงซ่ึงท าใหตี้ลูกออกจากบงัเกอร์ไดย้าก  
 

พ 

พาร์ 

ค่าพาร์ของสนามกอลฟ์เป็นจ านวนสโตรกท่ีก าหนดไวก่้อนหนา้ท่ีนกักอลฟ์สมคัรเล่นหรือนกักอลฟ์แตม้ต่อศูนยจ์ าเป็นตอ้งเล่นหลุม รอบ (จ านวนพาร์รวมของ
หลุมท่ีเล่น) หรือการแข่งขนั (จ านวนพาร์รวมของแต่ละรอบ)  

จะเปรียบเทียบสกอร์ของนกักอลฟ์กบัสกอร์พาร์ ถา้สนามมีพาร์ท่ี 72 และนกักอลฟ์ใชไ้ป 76 สโตรกเพื่อใหจ้บสนาม สกอร์ท่ีออกมาจะเป็น +4 หรือโอเวอร์
พาร์ส่ี หมายความวา่ตีเกินพาร์ไปส่ีคร้ังเพื่อจบสนาม ถา้นกักอลฟ์ตีไป 69 สโตรก สกอร์ท่ีออกมาจะเป็น –3 หรืออนัเดอร์พาร์สาม 
 

อ 

ออกนอกเขต 

“ออกนอกเขต” หมายความวา่ลูกกอลฟ์ทุกลูกของคุณอยูน่อกเหนือขอบเขตของสนามกอลฟ์หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสนาม ขอบเขตของสนามกอลฟ์จะถูก
ก าหนดโดยคณะกรรมการท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบการแข่งขนัหรือสนามกอลฟ์ 

โดยปกติแลว้ถา้ลูกกอลฟ์ของคุณออกนอกเขต คุณตอ้งตีลูกนั้นภายใตโ้ทษหน่ึงสโตรกจากจุดท่ีใกลท่ี้สุดท่ีไดตี้ลูกกอลฟ์เดิมลูกนั้นไป อยา่งไรกต็ามคุณควร
อา้งอิงกฎของสนามท่ีคุณเขา้แข่ง 
 

อุปสรรค 

อุปสรรคเป็นพื้นท่ีของสนามกอลฟ์ท่ีมีส่ิงกีดขวางส าหรับใหน้กักอลฟ์หลบเล่ียง สนามอาจประกอบดว้ยอุปสรรคน ้าเช่น ทะเลสาบหรือแม่น ้า, อุปสรรคท่ีท า
ขั้นอยา่งเช่น บงัเกอร์ และอุปสรรคตามธรรมชาติดงัเช่น ตน้ไมห้รือพืชพรรณท่ีข้ึนอยา่งหนาแน่น  

นกักอลฟ์สนัทนาการใชค้  าวา่ "อุปสรรค” เป็นอะไรกไ็ดบ้นสนามกอลฟ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อสกอร์ของผูเ้ล่นเช่น พงหญา้หนาหรือตน้ไมสู้งในใจกลางแฟร์เวย ์
 

อุปสรรคน ้ า 

โดยปกติแลว้อุปสรรคน ้าจะเป็นส่ิงกีดขวางท่ีเพิ่มความยากใหก้บัสนามกอลฟ์ แต่ส าหรับสนามใหม่ๆ กอ็าจถูกสร้างข้ึนมาได ้อุปสรรคน ้าอาจเป็นล าธารหรือ
สระน ้าท่ีตั้งอยูถ่ดัจากแฟร์เวยห์รือตรงขา้มกบัแฟร์เวยซ่ึ์งจะบงัคบัใหผู้เ้ล่นตีลูกขา้มอุปสรรคน ้า 
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ค าเตือน 

โปรดปรึกษาแพทยก่์อนเร่ิมโปรแกรมการออกก าลงักายใหม่ การใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ขณะเล่นกอลฟ์อาจดึงความสนใจของคุณจากส่ิงรอบขา้ง 
 

วิธีการที่ TomTom ใช้ข้อมูลของคุณ 

สามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลส่วนตวัไดท่ี้ tomtom.com/privacy 
 

ข้อมูลแบตเตอร่ีและส่ิงแวดล้อม 

ผลิตภณัฑน้ี์ใชแ้บตเตอร่ี Lithium-Polymer ท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือผูใ้ชไ้ม่สามารถเปล่ียนเองได ้หา้มเปิดฝาปิดหรือ (พยายาม) ถอดแบตเตอร่ี
ออก วตัถุในผลิตภณัฑแ์ละ/หรือแบตเตอร่ีอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพของคุณหากไม่ท าการก าจดัอยา่งเหมาะสม แบตเตอร่ีภายในผลิตภณัฑน้ี์
จะตอ้งถูกน าไปรีไซเคิล หรือท าการก าจดัอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน และตอ้งท าการแยกออกจากขยะทัว่ไปเสมอ 

 

 

กฎระเบียบ WEEE 

สญัลกัษณ์ถงัขยะบนผลิตภณัฑห์รือบนบรรจุภณัฑเ์ป็นการระบุวา่หา้มด าเนินการกบัผลิตภณัฑน้ี์เหมือนขยะทัว่ไป หา้มท้ิงผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีรวมกบั
ขยะทัว่ไปของเทศบาล ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎระเบียบ EU Directive 2012/19/EU วา่ดว้ยขยะไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (WEEE) โปรดก าจดั
ผลิตภณัฑน้ี์โดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรือจุดรวบรวมของเทศบาลในพื้นท่ีเพื่อท าการรีไซเคิล การด าเนินการเช่นน้ี เท่ากบัคุณมีส่วนช่วยในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

อุณหภูมิการใช้งานของแบตเตอร่ี 

อุณหภูมิการใชง้าน: -20°C (-4°F) ถึง 60°C (140°F) หา้มน าไปสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิเกินดงักล่าว 
 

กฎระเบียบ R&TTE 

TomTom ขอประกาศ ณ ท่ีน้ีวา่ผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ของ TomTom เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นและขอ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ
กฎระเบียบ EU Directive 1999/5/EC สามารถดูค าประกาศการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดท่ี้น่ี: www.tomtom.com/legal 

 
 

ขอ้เพิ่มเติม 

http://www.tomtom.com/privacy
http://www.tomtom.com/legal
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โลโก้ Triman 

 

 

ข้อมูล FCC ส าหรับผู้ใช้ 

 

อุปกรณ์ตรงตามส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC 

ประกาศของ Federal Communications Commission (FCC) 

อุปกรณ์น้ีแผรั่งสีพลงังานคล่ืนความถ่ีวิทยแุละหากไม่ใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามค าแนะน าในคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด อาจท าใหเ้กิดการรบกวนการส่ือสารทางวิทยุและ
การรับสญัญาณโทรทศันไ์ด ้

การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: (1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการ
รบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการของอุปกรณ์ 

อุปกรณ์น้ีผา่นการทดสอบและตรงตามขอ้จ ากดัส าหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีออกแบบมาเพื่อใหก้าร
ป้องกนัอยา่งเหมาะสมส าหรับการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายในการติดตั้งในท่ีพกัอาศยั อุปกรณ์น้ีสร้าง ใช ้และสามารถแผรั่งสีพลงังานคล่ืนความถ่ีวิทยุ และหาก
ไม่ไดติ้ดตั้งและใชง้านตามค าแนะน า อาจท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการส่ือสารทางวิทยุได ้อยา่งไรกต็าม ไม่มีการรับประกนัวา่จะไม่เกิดการรบ
วนในการติดตั้งบางอยา่ง หากอุปกรณ์ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการรับสญัญาณวิทยุหรือโทรทศัน ์ซ่ึงสามารถพิจารณาไดโ้ดยการปิดและเปิด
อุปกรณ์ ผูใ้ชค้วรลองแกไ้ขการรบกวนโดยใชม้าตรการต่อไปน้ี: 

 เปล่ียนทิศทางหรือเปล่ียนต าแหน่งของเสาอากาศภาครับ 

 เพิ่มระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับ 

 เช่ือมต่ออุปกรณ์กบัเตา้รับท่ีมีวงจรแยกต่างหากจากท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับ 

 ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างเทคนิควิทย/ุทีวีส าหรับความช่วยเหลือ 

การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากฝ่ายท่ีรับผิดชอบส าหรับขอ้ก าหนดอาจท าใหสิ้ทธ์ิในการใชง้านอุปกรณ์ของผูใ้ชเ้ป็นโมฆะได ้

FCC ID: S4L4REM 

IC ID: 5767A-4REM 

ประกาศการสัมผสัถูกรังสีของ RF ของ FCC: 

เคร่ืองส่งภายในอุปกรณ์ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีเดียวกนัหรือใชง้านร่วมกนักบัเสาอากาศหรือเคร่ืองส่งอ่ืน 
 

ฝ่ายที่รับผดิชอบในอเมริกาเหนือ 

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Suite 410, Burlington, MA 01803 

โทร: 866 486-6866 ตวัเลือก 1 (1-866-4-TomTom) 
 

ข้อมูลการแผ่รังสีส าหรับแคนาดา 

การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: 
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 อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวน 

 อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการของอุปกรณ์ 

การใชง้านข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขวา่อุปกรณ์น้ีไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย 

อุปกรณ์ดิจิตอล Class B น้ีตรงตาม Canadian ICES-003 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

คุณสมบติัการเลือกรหัสประเทศจะถูกปิดใชง้านส าหรับผลิตภณัฑท่ี์วางตลาดในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา 

อุปกรณ์น้ีไดรั้บการรับรองตามขอ้ก าหนดของ RSS-210 ส าหรับความถ่ี 2.4 GHz 

หมายเหตุส าคัญ 

ประกาศการสมัผสัถูกรังสีของ IC: 

 อุปกรณ์น้ีเป็นไปตามมาตรฐานดา้นขีดจ ากดัการสมัผสัถูกรังสี IC RSS-102 ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไมมี่การควบคุม 

 อุปกรณ์น้ีและเสาอากาศตอ้งไม่อยูใ่นท่ีเดียวกนัหรือใชง้านร่วมกนักบัเสาอากาศหรือเคร่ืองส่งอ่ืน 

อุปกรณ์น้ีเป็นไปตามมาตรฐานดา้นขีดจ ากดัการสมัผสัถูกรังสี IC ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการควบคุม ผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏิบติัตามคู่มือการใช้
งานท่ีเฉพาะเจาะจงในการปฏิบติัตามการสัมผสัคล่ืนวิทยุ เพื่อใหต้รงตามความสอดคลอ้งดา้นการสมัผสัคล่ืนวิทยุ IC โปรดปฏิบติัตามค าแนะน าการใชง้าน
ตามเอกสารในคู่มือน้ี 
 

เคร่ืองหมาย  Regulatory Compliance Mark (RCM) 

  

ผลิตภณัฑน้ี์แสดงเคร่ืองหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศ
ออสเตรเลีย 
 

ประกาศส าหรับนิวซีแลนด์ 

ผลิตภณัฑน้ี์แสดง R-NZ และรหสัซพัพลายเออร์ Z-1230 เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนิวซีแลนด ์
 

ข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) 

ออสเตรเลีย: 1300 135 604 

นิวซีแลนด:์ 0800 450 973 
 

มาตรฐาน IDA (สิงคโปร์) 
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หมายเหตุส าหรับแอฟริกาใต้ 

ผลิตภณัฑน้ี์แสดงโลโก ้ICASA เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑป์ฏิบติัตามการรับรองอุปกรณ์วิทยุของแอฟริกาใตท่ี้เก่ียวขอ้งทุกประการ 

 

 
 

หมายเหตุส าหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

 
 

ข้อมูลการรับรองส าหรับผู้ใช้ 

หากตอ้งการดูขอ้มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ เล่ือนลงจากหนา้จอนาฬิกาเพื่อเปิดเมนู Settings เลือก Standards จากนั้นเล่ือนขวาเพื่อเล่ือนดูขอ้มูล
การรับรอง 
 

ช่ือรุ่น 

4REM 
 

เอกสารน้ี 

เอกสารฉบบัน้ีถูกจดัเตรียมข้ึนดว้ยความระมดัระวงั การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองอาจส่งผลใหข้อ้มูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

TomTom จะไม่รับผิดส าหรับความผดิพลาดทางเทคนิคหรือในเน้ือหาหรือการตกหล่นของเน้ือหาภายในเอกสาร รวมทั้งความเสียหายจากการผิดสญัญา
หรือเกิดข้ึนเน่ืองจากจากประสิทธิภาพหรือการใชง้านเอกสารน้ี เอกสารน้ีมีขอ้มูลท่ีไดรั้บการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ หา้มน าส่วนใดภายในเอกสารไปท าการถ่าย
เอกสารหรือผลิตซ ้าในทุกรูปแบบก่อนไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก TomTom N.V. 
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© 2016 TomTom สงวนลิขสิทธ์ิ TomTom และโลโก ้"รูปสองมือ" เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ TomTom N.V. หรือบริษทั
ในเครือ โปรดไปท่ี tomtom.com/legal เพื่อดูการรับประกนัและขอ้ตกลงการใชง้านของผูใ้ชซ่ึ้งมีผลบงัคบัใชใ้นผลิตภณัฑน้ี์ 

© 1992 - 2016 TomTom สงวนลิขสิทธ์ิ เอกสารน้ีมีกรรมสิทธ์ิและไดรั้บการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ และ/หรือการปกป้องสิทธ์ิของฐานขอ้มูล และ/หรือ
สิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ซ่ึง TomTom หรือซพัพลายเออร์ของ TomTom เป็นเจา้ของ การใชง้านเอกสารน้ีจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของขอ้ตกลง
เก่ียวกบัใบอนุญาต การท าส าเนาหรือน าเอกสารน้ีไปเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต จะถือวา่มีความผดิทางอาญาและทางแพง่ 

Linotype, Frutiger และ Univers เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Linotype GmbH ซ่ึงจดทะเบียนท่ีส านกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย
การคา้ของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอ่ืนบางเขตดว้ย 
MHei เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Monotype Corporation และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอ่ืนบางเขตดว้ย 

ซอฟตแ์วร์ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยรหสั AES ภายใต ้Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. สงวน
ลิขสิทธ์ิ 

เง่ือนไขใบอนุญาต: 

การแจกจ่ายต่อและการใชซ้อฟตแ์วร์น้ี (ทั้งมีหรือไมมี่การเปล่ียนแปลง) ไดรั้บอนุญาตโดยไม่ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธ์ิ หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขต่อไปน้ี: 

การแจกจ่ายซอร์สโคด้รวมประกาศลิขสิทธ์ิขา้งตน้ รายการเง่ือนไขน้ี และขอ้สงวนสิทธ์ิต่อไปน้ี 

การแจกจ่ายซอร์สโคด้รวมประกาศลิขสิทธ์ิขา้งตน้ รายการเง่ือนไขน้ี และขอ้สงวนสิทธ์ิต่อไปน้ีในเอกสารประกอบ 

จะตอ้งไม่ใชช่ื้อของผูถื้อลิขสิทธ์ิในการรับรองผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนโดยใชซ้อฟตแ์วร์น้ีโดยไมไ่ดรั้บการอนุญาตท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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