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3

ยินดีตอ้ นรับ
คู่มือผูใ้ ช้น้ ีอธิ บายทุกสิ่ งที่คุณต้องรู ้เกี่ยวกับ TomTom Touch Fitness Tracker ใหม่ของคุณ
ตัวติดตามฟิ ตเนสคืออะไรกันแน่
TomTom Touch ของคุณจะติดตามกิจกรรมและองค์ประกอบของร่ างกายของคุณ องค์ประกอบของร่ างกายเป็ นตัวบ่งชี้ที่ดีเยี่ยมของความฟิ ตของคุณ
เมื่อผูค้ นออกกาลังกาย สิ่ งที่พวกเขามักจะต้องการคือลด % ไขมันในร่ างกายลงและเพิ่ม % กล้ามเนื้อ ด้วย TomTom Touch

คุณจะติดตามองค์ประกอบของร่ างกายได้ ไม่ใช่เพียงจานวนก้าวเท่านั้น
คุณสมบัติที่สาคัญมีอะไรบ้ าง
TomTom Touch ของคุณมีจอสัมผัสและสามารถติดตามก้าว แคลอรี่ เวลาแอคทีฟ ระยะทาง การนอน อัตราการเต้นหัวใจ

และองค์ประกอบของร่ างกาย
คาแนะนา: แม้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ ีคือผลิตภัณฑ์ TomTom แต่ไม่มี GPS จึงนาทางไม่ได้
หากคุณกาลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่บนั ทึกเส้นทางวิ่งและปั่นจักรยานบนแผนที่ และมีการคานวณความเร็ ว เพซ และระยะทางที่แม่นยา ลองใช้นาฬิกา
TomTom GPS Sports

ต่อไปนี้คือจุดเริ่ มต้นที่ดีในคู่มือผูใ้ ช้น้ ี:


การใช้งานแบบด่วน



เกี่ยวกับตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ



การสวมตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ



การชาร์จตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ



ตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณและน้ า
คาแนะนา: ดูคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ tomtom.com/support เลือก TomTom Touch Fitness Tracker จากรายการ
หรื อป้ อนคาค้นหา

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูล และที่สาคัญที่สุดคือเพลิดเพลินไปกับการสร้างความฟิ ตขณะใช้ TomTom Touch รุ่ นใหม่ของคุณ!
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ตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ

เกี่ยวกับตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ

1. ที่ยึดสายรัด - ใส่หมุดทั้งสองบนสายรัดเพื่อให้แน่ใจว่าตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณจะรัดแน่น
2. จอสัมผัส - ปัดจอสัมผัสเพื่อดูภาพรวมของเมตริ กการติดตามกิจกรรมของคุณและโหมดต่างๆ

คุณปัดลงเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอด้านบนหน้าจอนาฬิกา หน้าจอเหล่านี้ได้แก่:


โหมดกีฬา



องค์ประกอบของร่ างกาย



อัตราการเต้นหัวใจ

คุณปัดขึ้นเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอด้านล่างหน้าจอนาฬิกา หน้าจอเหล่านี้ได้แก่:


ก้าว



พลังงานหรื อแคลอรี่ ที่เผาผลาญไป



ระยะทาง



เวลาแอคทีฟ



ระยะเวลานอน

คาแนะนา: หน้าจอทั้งหมดเหล่านี้แสดงความคืบหน้าของเป้ าหมายถ้าได้กาหนดไว้
3. ไอคอนเป้ าหมายวงกลม - ถ้าคุณมีเป้ าหมายกิจกรรมประจาวัน จะมีไอคอนเป้ าหมายวงกลมอยูด่ า้ นบนเมตริ กหรื อนาฬิกา โดยแสดงก้าว เป็ นต้น

ไอคอนเป้ าหมายนี้จะค่อยๆ เพิม่ ขึ้นจนเต็มในแต่ละวัน ขณะที่คุณก้าวสู่การบรรลุเป้ าหมายไปเรื่ อยๆ
คาแนะนา: เป้ าหมายเริ่ มต้นตั้งไว้ที่ 10,000 ก้าว
4. หน้าจอนาฬิกา - เมื่อคุณปลุกอุปกรณ์ของคุณขึ้นมาโดยการสัมผัสหน้าจอ คุณจะเห็นหน้าจอนาฬิกากับเวลาแสดงอยู่

ปัดขึ้นหรื อลงจากหน้าจอนาฬิกาเพื่อดูเมตริ กและโหมด
5. ปุ่ม - ปุ่มใช้ในการปลุกอุปกรณ์ข้ ึนมา สาหรับการวัดองค์ประกอบของร่ างกาย และการเริ่ มต้นและหยุดการบันทึกในโหมดกีฬา
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หมายเหตุ: ในการปัดจอสัมผัส ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปตามจอสัมผัสจากบนสุ ดลงล่างสุ ดเพื่อปัดลง หรื อจากล่างสุ ดขึ้นบนสุ ดเพื่อปัดขึ้น

การสวมตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ
วิธีที่คุณสวม TomTom Touch เป็ นสิ่ งสาคัญ
เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและผลลัพธ์องค์ประกอบของร่ างกายของคุณได้
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทางานของเซนเซอร์น้ ี ดู เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
ถ้าคุณประสบปัญหากับการอ่านอัตราการเต้นหัวใจหรื อการวัดองค์ประกอบของร่ างกายอย่างถูกต้อง แน่ใจว่าคุณสวม TomTom Touch ตามนี้:


รัดให้แน่น แต่ไม่แน่นเกินไปจนอึดอัด



วางไว้ดา้ นบนกระดูกข้อมือ



คุณจะได้ผลลัพท์ที่แม่นยาที่สุดจากเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจเมื่อคุณวอร์มอัพแล้ว
ข้อสาคัญ: เพื่อให้การวัดมีความแม่นยา ให้อยูน่ ิ่งๆ จนกว่าจะตรวจพบอัตราการเต้นหัวใจ

การทาความสะอาดตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ
ขอแนะนาให้คุณทาความสะอาด TomTom Touch สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ถ้าคุณใช้บ่อย


เช็ด TomTom Touch ด้วยผ้าชุบน้ าตามความจาเป็ น ใช้สบู่อ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันหรื อสิ่ งสกปรกออก



อย่าให้ TomTom Touch สัมผัสกับสารเคมีแรงๆ เช่น น้ ามันเบนซิน สารทาความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล์ หรื อน้ ายาไล่แมลง
สารเคมีอาจทาความเสี ยหายกับซีล ตัวเรื อน และสี ได้



ทาความสะอาดบริ เวณเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและแผ่นเชื่อมต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ าตามความจาเป็ น
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อย่าทาให้บริ เวณเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจถูกขีดข่วน ป้ องกันความเสี ยหาย

เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
TomTom Touch มีเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจในตัวเพื่อช่วยให้คุณฝึ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วิธีการทางานของเซนเซอร์

การเต้นของหัวใจจะถูกวัดโดยการใช้แสงเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด
ซึ่งจะทาที่ดา้ นบนข้อมือโดยการส่องแสงผ่านผิวหนังเข้าสู่เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง และตรวจจับการสะท้อนแสงที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเปอร์ เซ็นต์ไขมันของร่ างกาย หรื อขนในร่ างกาย
อย่างไรก็ตามจะได้รับผลกระทบจากตาแหน่งของ TomTom Touch บนข้อมือ สี ผิว ประเภทผิว และคุณได้วอร์มอัพแล้วหรื อไม่
การใช้ เซนเซอร์ วัดอัตราการเต้ นหัวใจ

เพื่อให้ได้รับประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดจากเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ ดู การสวมตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ
การติดตามอัตราการเต้นหัวใจอย่างต่อเนื่องจะถูกเปิ ดอยูโ่ ดยค่าเริ่ มต้น

การถอดโมดูลออกจากสายรัด
คุณจาเป็ นต้องถอด TomTom Touch ออกจากสายรัดข้อมือเพื่อชาร์จหรื อเชื่อมต่อกับ MySports โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการถอด TomTom Touch ออกจากสายรัดข้อมือ ให้ทาดังนี้:
1. กดส่วนบนของโมดูลอย่างหนักแน่นจนกว่าจะเด้งออกจากสายรัด

2. ในการใส่ โมดูล TomTom Touch กลับเข้าไปยังสายรัดข้อมือ ทาขั้นตอนที่ 1 ย้อนกลับโดยใส่ส่วนท้ายของโมดูลที่มีป่ ุมเข้าไปยังสายรัดก่อน

การชาร์จตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ
ข้อสาคัญ: คุณสามารถชาร์จ TomTom Touch โดยใช้คอมพิวเตอร์หรื อที่ชาร์ จแบบเสี ยบผนัง USB
ในการชาร์จ TomTom Touch ให้ทาดังนี้:
1. ถอด TomTom Touch ออกจากสายรัด สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การถอดตัวติดตามฟิ ตเนสจากสาย
2. เชื่อมต่อโมดูลกับช่องเสี ยบขนาดเล็กของสาย micro-USB ที่ให้มาในกล่อง
3. เชื่อมต่อช่องเสี ยบ USB ขนาดใหญ่กบั คอมพิวเตอร์หรื อที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง
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4. TomTom Touch จะเริ่ มชาร์จ ซึ่งดูได้จากไอคอนเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: สาย micro-USB ที่คุณหาซื้อได้บางสายไม่สามารถชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลพร้อมกันได้
สายที่ให้มาในกล่องสามารถทาทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ คุณจึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ MySports Connect ได้

พื้นที่จดั เก็บข้อมูล
TomTom Touch สามารถจัดเก็บมูลกิจกรรมกีฬาได้หลายวัน

เมื่อ TomTom Touch เชื่อมต่อกับ MySports Connect หรื อแอปมือถือ MySports
ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติและอัปโหลดไปยังบัญชี MySports ของคุณ

ข้อมูลแบตเตอรี่
อายุใช้ งานของแบตเตอรี่

สูงสุ ด 5 วัน
เวลาในการชาร์ จ


ชาร์จถึง 90%: 40 นาที



ชาร์จเต็ม 100%: 1 ชัว่ โมง

คาแนะนาในการเิิม่ เวลาการใช้ งานแบตเตอรี่


ปิ ดการแจ้งเตือนโทรศัพท์



ปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน



รักษา TomTom Touch ให้อยูภ่ ายในระยะ Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จบั คู่

การรี เซ็ต
รีเซ็ตแบบปกติ

การรี เซ็ตแบบปกติจะดาเนินการแต่ละครั้งที่คุณตัดการเชื่อมต่อ TomTom Touch Fitness Tracker จากที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์
รี เซ็ตแบบปกติโดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อ TomTom Touch กับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์

รอจนกว่า TomTom Touch จะแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่
ถ้าคุณกาลังใช้คอมพิวเตอร์ ให้รอจนกว่า MySports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดท TomTom Touch
2. ยกเลิกการเชื่อมต่อ TomTom Touch จากที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์บน TomTom Touch จะรี สตาร์ท คุณได้ทาการรี เซ็ตแบบปกติกบั TomTom Touch เสร็ จสิ้นแล้ว
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รีเซ็ตการตั้งค่ าจากโรงงาน

ข้อสาคัญ: เมื่อคุณทาการรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานใน MySports Connect ข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกลบออกจาก TomTom
Touch การดาเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
คุณควรใช้การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็ นทางเลือกสุ ดท้ายในการคืนค่า TomTom Touch หรื อถ้าคุณต้องการลบข้อมูลและการตั้งค่าจริ งๆ
การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟต์แวร์บน TomTom Touch อีกครั้ง และจะลบข้อมูลต่อไปนี้:


กิจกรรมของคุณ



การตั้งค่าของคุณบน TomTom Touch และใน MySports Connect

หมายเหตุ: หากคุณกาลังใช้แอปมือถือ MySports คุณต้องทาให้สมาร์ทโฟนของคุณลืม TomTom Touch แล้วจับคู่อีกครั้งดังต่อไปนี้:


Android - ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ให้ยกเลิกการจับคู่หรื อลืม TomTom
Touch



iOS - ไปยังหน้าจอ Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของ iOS คลิกที่ไอคอน (i) ด้านหลังชื่อ TomTom Touch
แล้วเลือก Forget this Device (ลืมอุปกรณ์น้ ี)

ข้อสาคัญTomTom Touch: เมื่อคุณทาการรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อย่าตัดการเชื่อมต่อนาฬิกาก่อนที่ MySports Connect
จะเสร็ จสิ้นการคืนค่า การดาเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที ตรวจสอบข้อความใดๆ ที่แสดงใน MySports Connect ก่อนที่จะถอดออก
รี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานโดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อ TomTom Touch กับคอมพิวเตอร์ และรอจนกว่า MySports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดท
2. คลิกที่ไอคอนล้อเฟื องใน MySports Connect เพื่อเปิ ดเมนู Settings (การตั้งค่า)
3. คลิกปุ่ม Reset (รี เซ็ต)
4. อย่าถอด TomTom Touch เมื่อหน้าต่าง MySports Connect ปิ ด
MySports Connect จะติดตั้งซอฟต์แวร์บน TomTom Touch
5. อย่าถอด TomTom Touch ขณะ MySports Connect เปิ ด
6. ทาตามคาแนะนาใน MySports Connect เพื่อตั้งค่า TomTom Touch

ตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณและน้ า
TomTom Touch Fitness Tracker สอดคล้องกับมาตรฐาน IPx7 สาหรับการป้ องกันการรั่วซึม

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ขณะตากฝนและสวมใส่ในห้องอาบน้ า แต่กไ็ ม่ควรใช้ขณะว่ายน้ า ตัวติดตามฟิ ตเนสไม่มีเซนเซอร์วดั การว่ายน้ า
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การใช้งานแบบด่วน

ดาวน์โหลด MySports Connect
1. ในการเชื่อมต่อ TomTom Touch กับคอมพิวเตอร์ ให้กดส่วนบนของโมดูลอย่างหนักแน่นจนกว่าจะเด้งออกจากสายรัด

2. เชื่อมต่อ TomTom Touch กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

3. รอจนกว่า TomTom Touch จะชาร์จ แตะที่ป่ ุมเพื่อดูระดับประจุในแบตเตอรี่

คาแนะนา: ใช้เวลา 40 นาทีในการชาร์จถึง 90% และ 1 ชัว่ โมงถึง 100%
4. ดาวน์โหลดและติดตั้ง TomTom MySports Connect จาก tomtom.com/123/ บนคอมพิวเตอร์

หลังจากติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์ MySports Connect จะเปิ ด ทาตามคาแนะนาบนหน้าจอเพื่อเริ่ มใช้งาน
ถัดไป: สมัครและลงทะเบียน
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สมัครและลงทะเบียน
ในระหว่างการติดค่าใน MySports Connect เว็บไซต์ MySports จะเปิ ดขึ้น

สร้างบัญชีหรื อล็อกอินด้วยบัญชีที่มีอยู่
บนเว็บไซต์ MySports คุณจะสามารถดูกิจกรรม สถิติ และความคืบหน้าของคุณ
ข้อสาคัญ: คุณควรเชื่อมต่อ TomTom Touch กับคอมพิวเตอร์บ่อยๆ เพื่อชาร์จและรับการอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุ ด
ถัดไป: ไม่บงั คับ: รับแอปมือถือ MySports

ไม่บงั คับ: รับแอปมือถือ MySports
ข้อสาคัญ: แม้วา่ คุณจะสามารถใช้ TomTom Touch Fitness Tracker โดยไม่มีแอปมือถือ MySports
เราขอแนะนาให้ติดตั้งแอปมือถือถ้าคุณมีอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติท้ งั หมดที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที่
แอปมือถือ MySports อนุญาตให้คุณอัปโหลดและวิเคราะห์กิจกรรมและดูสถิติของคุณในขณะอยูข่ า้ งนอก
ดาวน์โหลดแอปและทาตามคาแนะนาบนหน้าจอ
Google Play Store
Apple App Store

คาแนะนา: TomTom Touch ใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) สาหรับการสื่ อสารกับแอปมือถือ TomTom MySports
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ถัดไป: การใช้ตวั ติดตามฟิ ตเนสของคุณ

การใช้ตวั ติดตามฟิ ตเนสของคุณ
แตะปุ่มเพื่อปลุกจอแสดงผลและดูเวลา
ปัดไปที่หน้าจอด้านล่างหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดูสถิติกิจกรรม ได้แก่ ก้าว แคลอรี่ ที่เผาผลาญ ระยะทางเดิน เวลาแอคทีฟและเวลานอน
ปัดไปที่หน้าจอด้านบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเริ่ มต้นกิจกรรม วัดองค์ประกอบของร่ างกาย หรื อดูอตั ราการเต้นหัวใจของคุณในปัจจุบนั

คุณยังสามารถตั้งค่าเป้ าหมายในแอปมือถือ MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย คุณสามารถดูความคืบหน้าของเป้ าหมาย
อัตราการเต้นหัวใจตลอดวัด และแนวโน้มองค์ประกอบของร่ างกาย และความคืบหน้าโดยรวมในแอปมือถือและบนเว็บไซต์ MySports

ถัดไป: การใช้โหมดกีฬา
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การใช้โหมดกีฬา
โหมดกีฬาสามารถนามาใช้สาหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเริ่ มหยุดนี้จะตรวจจับเวลา อัตราการเต้นหัวใจ
และแคลอรี่ ที่เผาผลาญโดยขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นหัวใจของคุณ คุณสามารถใช้โหมดนี้สาหรับกีฬาใดก็ได้ ยกเว้นว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า
คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณในแอป MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย
หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มี GPS จึงติดตามระยะทางไม่ได้ แต่จะคานวณจากก้าวของคุณแทน
ข้อสาคัญ: คุณไม่สามารถนา TomTom Touch ลงว่ายน้ าด้วยได้
1. ในการเริ่ มต้นกิจกรรมในโหมดกีฬา ปัดไปหนึ่งหน้าจอด้านบนนาฬิกา แล้วคุณจะเห็นไอคอนออกกาลังกาย

2. กดปุ่มในเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่ มการบันทึกกิจกรรม

การสัน่ ยืนยันว่ากิจกรรมกาลังถูกบันทึกไว้
3. ขณะที่กาลังบันทึกกิจกรรม กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปลุกหน้าจอ แล้วปัดเพื่อดูเวลาแอคทีฟ แคลอรี่ ที่เผาผลาญ และอัตราการเต้นหัวใจ
4. ในการหยุดการบันทึกกิจกรรม กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปลุกหน้าจอ แล้วกดอีกครั้งจนกว่าจะมีการสัน่

คาแนะนา: หลังจากออกกาลังกาย คุณสามารถแบ่งปันกิจกรรมของคุณในโซเชียลมีเดีย

การวัดองค์ประกอบของร่ างกาย
TomTom Touch สามารถวัดองค์ประกอบของร่ างกายของคุณได้

องค์ประกอบของร่ างกายคือเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่ างกายและมวลกล้ามเนื้อในร่ างกายของคุณ และเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของความฟิ ตของคุณ
ทุกครั้งที่คุณวัดองค์ประกอบของร่ างกาย ก่อนอื่นให้สวมตัวติดตามฟิ ตเนสอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อวอร์มอัพเครื่ อง
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ข้อสาคัญ: เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้วดั องค์ประกอบของร่ างกายในเวลาเดียวกันของวัน

ปัดตัวติดตามฟิ ตเนสขึ้นสองหน้าจอด้านบนหน้าจอนาฬิกา แล้วคุณเห็นเครื่ องหมายเปอร์เซ็นต์ กดปุ่มค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นเครื่ องหมายขีดถูกบนหน้าจอ
ตอนนี้คุณสามารถดูค่าอ่านองค์ประกอบของร่ างกายได้ในแอปมือถือ โดยไปที่เมนู Progress (ความคืบหน้า) แตะที่ป่ ุมกราฟสี เทา (ขวาบน) แล้วเลือก
Body (ร่ างกาย)

คาแนะนาสาหรับการวัดองค์ ประกอบของร่ างกาย


อย่าให้แขนสัมผัสด้านข้างลาตัว และอย่าให้ขอ้ มือหรื อมือสัมผัสกันเอง เนื่องจากอาจทาให้เกิดความไม่แม่นยา
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วางตาแหน่งนิ้วชี้ลงบนปุ่ม ชี้นิ้วตรงๆ ไปยังหน้าจอของตัวติดตาม แน่ใจว่าคุณคลุมทั้งปุ่มด้วยนิ้ว



ถ้ามีกากบาทแสดงอยูแ่ ทนที่จะเป็ นขีดถูก ให้นานิ้วจุ่มน้ า เพื่อให้คุณสามารถทาให้ผวิ บนข้อมือภายใต้ข้วั ไฟฟ้ าเปี ยก
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จับคู่กบั อุปกรณ์มือถือของคุณ

จับคู่กบั อุปกรณ์ iOS
แอปมือถือ TomTom MySports ให้คุณอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมของคุณจากตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom Touch ของคุณไปที่ TomTom
MySports ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้ นอกจากนี้ยงั อนุญาตให้อปั โหลดโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จานวนหนึ่งอีกด้วย
หากแอป MySports เวอร์ชนั่ ใหม่มีให้ใช้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store
หากซอฟต์แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่สาหรับตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณมีให้ใช้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้แอปเดสก์ทอป MySports Connect
ในการจับคู่กบั อุปกรณ์ iOS ด้วยตัวติดตามฟิ ตเนส ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ตัวติดตามฟิ ตเนสจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รอให้แอปเดสก์ทอป MySports Connect

เสร็ จสิ้นการอัพเดทอุปกรณ์ก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
2. แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้การได้บนอุปกรณ์ iOS
3. แน่ใจว่าตัวติดตามฟิ ตเนสและอุปกรณ์ iOS อยูใ่ กล้กนั
4. ใน Settings (การตั้งค่า) ในอุปกรณ์ iOS แน่ใจว่าเปิ ด Bluetooth อยู่
5. บนตัวติดตามฟิ ตเนส กดปุ่มเพื่อปลุกหน้าจอ ปัดหน้าจอจนกว่าคุณจะเห็นไอคอน Bluetooth และสมาร์ทโฟน แล้วกดปุ่มอีกครั้ง
6. เปิ ดแอปมือถือ MySports แล้วแตะ Band (แบนด์) บนหน้าจอ Activate (เปิ ดใช้งาน) อุปกรณ์ของคุณ
7. แตะชื่อตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณเมื่อปรากฏขึ้น
8. บนอุปกรณ์ iOS ป้ อนรหัส PIN ที่แสดงบนตัวติดตามฟิ ตเนส แล้วแตะ Pair (จับคู่)

ตอนนี้อุปกรณ์ควรจะจับคู่กนั แล้ว ดูคาแนะนาการแก้ปัญหาที่ดา้ นล่าง หากคุณประสบปัญหากับการจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนส
ถ้าคุณเปิ ดแอปมือถือบนโทรศัพท์และพยายามเชื่อมต่อกับตัวติดตามฟิ ตเนส คุณอาจจาเป็ นต้องปลุกตัวติดตามฟิ ตเนสโดยการกดปุ่ม
การแก้ ปัญหา

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนส ให้ทาตามขั้นตอนด้านล่างนี้:


แน่ใจว่าคุณกาลังใช้ซอฟต์แวร์ TomTom Touch เวอร์ชนั่ ล่าสุ ดอยู่ หากมีเวอร์ ชนั่ ใหม่ให้ใช้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้แอปเดสก์ทอป
MySports Connect



แน่ใจว่าคุณกาลังใช้แอปมือถือเวอร์ชนั่ ล่าสุ ดอยู่ หากมีเวอร์ชนั่ ใหม่ให้ใช้แล้ว จะแสดงอยูใ่ น App Store



ลืมตัวติดตามฟิ ตเนสที่จบั คู่แล้วบนอุปกรณ์ iOS แล้วพยายามจับคู่กนั อีกครั้ง:
1. ไปยังหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของ iOS บนอุปกรณ์ iOS คลิกที่ไอคอน (i) ด้านหลังชื่อตัวติดตามฟิ ตเนส แล้วเลือก Forget
this Device (ลืมอุปกรณ์น้ ี) พยายามจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนสอีกครั้งตามคาแนะนาการจับคู่ดงั กล่าวข้างต้น ถ้าไม่ได้ผล

ให้ดาเนินการต่อด้วยขั้นตอนแก้ปัญหาด้านล่าง
2. รี สตาร์ทอุปกรณ์ iOS
3. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ MySports จาก App Store อีกครั้ง
4. ปิ ด Bluetooth แล้วเปิ ดใหม่
5. รี สตาร์ทตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณโดยเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ตอนนี้อุปกรณ์ iOS และตัวติดตามฟิ ตเนสตัดการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์และรี เซ็ต
6. เปิ ดแอปมือถือ MySports บนอุปกรณ์ iOS
7. จับคู่ต่อไปตามที่อธิ บายไว้ในคาแนะนาการจับคู่ดงั กล่าวข้างต้น (จากขั้นตอนที่ 5)
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จับคู่กบั อุปกรณ์ Android
แอปมือถือ TomTom MySports ให้คุณอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมของคุณจากตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom Touch ของคุณไปที่ TomTom
MySports ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้ นอกจากนี้ยงั อนุญาตให้อปั โหลดโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จานวนหนึ่งอีกด้วย
ก่อนที่คุณจะจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนสกับอุปกรณ์ Android ให้แน่ใจว่าคุณกาลังใช้แอป TomTom MySports เวอร์ชนั่ ล่าสุ ด
และคุณมีซอฟต์แวร์สาหรับตัวติดตามฟิ ตเนสเวอร์ชนั่ ล่าสุ ดติดตั้งอยู่ หากแอป MySports เวอร์ชนั่ ใหม่มีให้ใช้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play
Store หากซอฟต์แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่สาหรับตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณมีให้ใช้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้แอปเดสก์ทอป MySports
Connect

ในการจับคู่กบั อุปกรณ์ Android ด้วยตัวติดตามฟิ ตเนส ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android ของคุณสามารถใช้ร่วมกับแอป TomTom MySports คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับใน
Google Play
2. แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้การได้บนสมาร์ทโฟน
3. ตัวติดตามฟิ ตเนสจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รอให้แอปเดสก์ทอป MySports Connect

เสร็ จสิ้นการอัพเดทอุปกรณ์ก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
4. แน่ใจว่าตัวติดตามฟิ ตเนสและอุปกรณ์ Android อยูใ่ กล้กนั
5. เปิ ด Bluetooth ใน Settings (การตั้งค่า) บนอุปกรณ์ Android ของคุณ
6. เปิ ดแอปมือถือ TomTom MySports บนอุปกรณ์ Android
7. บนตัวติดตามฟิ ตเนส กดปุ่มเพื่อปลุกหน้าจอ ปัดหน้าจอจนกว่าคุณจะเห็นไอคอน Bluetooth และสมาร์ทโฟน แล้วกดปุ่มอีกครั้ง
8. บนหน้าจอ Activate (เปิ ดใช้งาน) อุปกรณ์ของคุณในแอปมือถือ ให้แตะ Band (แบนด์)

อุปกรณ์ Android จะแสดงคาว่า Searching (กาลังค้นหา)
9. แตะชื่อแบนด์ของคุณเมื่อปรากฏขึ้น
10. เมื่อชื่อของตัวติดตามฟิ ตเนสปรากฏขึ้นในรายการบนหน้าจอ Searching (ค้นหา) ให้แตะแล้วยอมรับคาขอจับคู่

ข้อสาคัญ: ตรวจหาคาขอจับคู่กบั ตัวติดตามฟิ ตเนสที่แถบการแจ้งเตือน Android บนอุปกรณ์ Android บางรุ่ น
การแจ้งเตือนการจับคู่จะแสดงอยูใ่ นแถบการแจ้งเตือน Android หลังจากที่คุณได้เลือกตัวติดตามฟิ ตเนสที่คุณต้องการเชื่อมต่อ อุปกรณ์
Android บางรุ่ น แสดงป๊ อปอัพ บางรุ่ นไม่แสดงอะไร ในอุปกรณ์ที่แสดงคาขอจับคู่ คุณต้องยอมรับการจับคู่ภายในไม่กี่วินาที
11. ในแอปมือถือ MySports ให้ป้อนรหัส PIN ที่แสดงอยูบ่ นตัวติดตามฟิ ตเนส
12. เมื่อแอป MySports และตัวติดตามฟิ ตเนสเชื่อมต่อกันแล้ว ให้แตะ Done (เสร็ จ)

ตอนนี้ตวั ติดตามฟิ ตเนสและแอป MySports จับคู่กนั แล้ว หากคุณมีปัญหาการจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนส ให้ดูคาแนะนาการแก้ไขปัญหาด้านล่าง
ถ้าคุณเปิ ดแอปมือถือบนโทรศัพท์และพยายามเชื่อมต่อกับตัวติดตามฟิ ตเนส คุณอาจจาเป็ นต้องปลุกตัวติดตามฟิ ตเนสโดยการกดปุ่ม ในการซิงค์
ให้ดึงลงหน้าจอ Activities (กิจกรรม) ในแอปลงมา หากคุณพบปัญหาในการซิ งค์กบั แอป คุณสามารถซิงค์กิจกรรมของคุณโดยใช้แอปเดสก์ทอป
MySports ได้เสมอ
หากคุณกาลังอัปเกรดเวอร์ชนั่ อุปกรณ์ Android คุณมักจะต้องยกเลิกการจับคู่และจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนสอีกครั้งโดยทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การแก้ ปัญหา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณกับแอป MySports เราแนะนาให้ยกเลิกการจับคู่โดยสมบูรณ์จากอุปกรณ์ Android
แล้วจับคู่อีกครั้งตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ให้ยกเลิกการจับคู่หรื อลืมตัวติดตามฟิ ตเนส

พยายามจับคู่ตวั ติดตามฟิ ตเนสอีกครั้งตามคาแนะนาการจับคู่ดงั กล่าวข้างต้น ถ้าไม่ได้ผล ให้ดาเนินการต่อด้วยขั้นตอนแก้ปัญหาด้านล่าง
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2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ MySports จาก Play Store อีกครั้ง
3. รี สตาร์ทอุปกรณ์ Android
4. ปิ ด Bluetooth แล้วเปิ ดใหม่
5. รี สตาร์ทตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณโดยเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ตอนนี้อุปกรณ์ Android และตัวติดตามฟิ ตเนสตัดการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์และรี เซ็ต
6. เปิ ดแอปมือถือ MySports บนอุปกรณ์ Android
7. จับคู่ต่อไปตามที่อธิ บายไว้ในคาแนะนาการจับคู่ดงั กล่าวข้างต้น (จากขั้นตอนที่ 7)
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การติดตามความฟิ ตของคุณ

เกี่ยวกับการติดตามกิจกรรม
คุณสามารถใช้ TomTom Touch เพื่อติดตามความแอคทีฟของคุณ บางส่วนของสิ่ งที่คุณสามารถทาได้มีดงั นี้:


สร้างเป้ าหมายร่ างกายสาหรับไขมัน กล้ามเนื้อ หรื อน้ าหนัก



สร้างเป้ าหมายก้าวสาหรับจานวนก้าวต่อวันหรื อต่อสัปดาห์



สร้างเป้ าหมายกีฬา เช่น การปั่ นจักรยาน การวิ่ง การออกกาลังกายในยิม



ติดตามเวลาที่เคลื่อนไหวร่ างกาย ก้าว แคลอรี่ ที่เผาผลาญ และระยะทางที่เคลื่อนไหว



ดูความคืบหน้ารายวันและรายสัปดาห์สาหรับเป้ าหมายที่กาหนดไว้



อัปโหลดข้อมูลการติดตามกิจกรรมไปยังเว็บไซต์ TomTom MySports และ แอปมือถือ TomTom MySports

การตรวจสอบกิจกรรมของคุณใน MySports

คุณสามารถดูความคืบหน้าของเป้ าหมายการติดตามกิจกรรมรายวันในหน้าสรุ ป ทั้งในแอปมือถือ MySports และบนเว็บไซต์ MySports
สรุ ปจะมีอพั เดทข้อมูลล่าสุ ดอยูต่ ลอดและสะท้อนครั้งสุ ดท้ายที่ได้ซิงค์ขอ้ มูลจาก TomTom Touch
คุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน Progress (ความคืบหน้า) เมื่อคุณเลือก Activity Tracking (การติดตามกิจกรรม) เป็ นประเภท
หรื อถ้าคุณคลิกที่เป้ าหมายการติดตามกิจกรรมของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนเมตริ กโดยการคลิกที่ป้ายด้านล่างกราฟ
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะเวลาเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี
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ข้ อมูลที่บันทึกโดย TomTom Touch
TomTom Touch Fitness Tracker จะติดตามเวลานอนและเวลาแอคทีฟ แคลอรี่ ที่เผาผลาญ ก้าว และระยะทางโดยอัตโนมัติ

การคานวณจะอ้างอิงจากเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและเซนเซอร์จบั ความเคลื่อนไหวในตัว ตลอดจนโปรไฟล์ของผูใ้ ช้ ซึ่งประกอบด้วยอายุ เพศ ความสูง
และน้ าหนัก
หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มีชิพ GPS ด้วยเหตุน้ ีสถิติระยะทางจึงได้รับการประมาณจากก้าวของคุณ
คุณสามารถดูสถิติรายวันโดยปัดผ่านหน้าจอด้านล่างหน้าปัดนาฬิกาบน TomTom Touch นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถิติของคุณบนเว็บไซต์
MySports และในแอป MySports เมื่อคุณซิงค์ TomTom Touch
ในแอปและบนเว็บไซต์ คุณสามารถดูสถิติเฉพาะการออกกาลังกาย ตลอดจนความคืบหน้าโดยรวมและความคืบหน้าของเป้ าหมายที่คุณตั้งไว้
คาแนะนา: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูค่าวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7 ถ้าคุณได้เปิ ดใช้งาน All day heart rate (อัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน)
ในเมนู Device (อุปกรณ์) ของแอป MySports
ความแม่ นยาในการติดตามกิจกรรม

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้ มูลที่ส่งเสริ มวิถีชีวิตที่แอคทีฟและมีสุขภาพดี TomTom Touch Fitness Tracker
ใช้ท้ งั เซนเซอร์และการคานวณเพื่อติดตามกิจกรรมของคุณ ข้อมูลและรายละเอียดที่ให้จะเป็ นการประมาณที่ใกล้เคียงของกิจกรรม แต่อาจไม่แม่นยาครบถ้วน
ซึ่งรวมถึงข้อมูล การก้าว การนอน ระยะทาง และแคลอรี่

การติดตามกิจกรรมของคุณ 24/7
1. ปัดที่จอแสดงผลเพื่อดูเมตริ กกิจกรรมของคุณ

เมตริ กประกอบด้วย:


ก้าว



ระยะทางเดิน



เวลาแอคทีฟ



ระยะเวลานอน



แคลอรี่ ที่เผาผลาญ
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2. หากคุณมีเป้ าหมายกิจกรรมประจาวัน คุณจะเห็นไอคอนเป้ าหมายวงกลมข้างบนเมตริ กที่คุณเลือกและเหนือนาฬิกา ไอคอนเป้ าหมายนี้จะค่อยๆ

เพิ่มขึ้นจนเต็มในแต่ละวัน ขณะที่คุณก้าวสู่การบรรลุเป้ าหมายไปเรื่ อยๆ

คาแนะนา: คุณสามารถกาหนดเป้ าหมายและดูประสิ ทธิ ภาพในอดีตของคุณในแอป MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports

การติดตามอัตราการเต้นหัวใจของคุณ
TomTom Touch มีการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7 ให้เลือกใช้ เมื่อเปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน

ตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณจะสามารถตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของคุณเป็ นประจาในช่วงกลางวันและกลางคืน
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจช่วยปรับปรุ งค่าประมาณแคลอรี่ และเวลาแอคทีฟ และให้มุมมองที่ดีแก่กิจกรรมโดยรวมในระหว่างวัน
หมายเหตุ: เพื่อให้เวลาการใช้งานแบตเตอรี่ นานขึ้น ปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน เมื่อไม่ใช้งาน คุณสมบัติน้ ีเปิ ดตามค่าเริ่ มต้น
ในการดูค่าอ่านอัตราการเต้นหัวใจทันที ให้ทาดังนี้:
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดลงสามครั้งจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนหัวใจ
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3. รอสองสามวินาทีจนกว่าคุณจะเห็นอัตราการเต้นหัวใจในปัจจุบนั ของคุณในหน่วยครั้งต่อนาที (bpm)

4. หากอัตราการเต้นหัวใจของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่ป่ ุมเพื่อลองอีกครั้ง นอกจากนี้คุณสามารถลองกระชับ TomTom Touch

กับข้อมือหรื อขยับขึ้นไปเหนือข้อมืออีกหน่อย
การดูอัตราการเต้ นหัวใจของคุณในแอปมือถือ MySports

หมายเหตุ: ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจตลอดวันดูได้เฉพาะรายวันเท่านั้น วันต่อวัน
1. บนหน้าจอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วันนี้)
2. ด้านล่างของวันที่ ปัดไปทางซ้าย
3. แตะ Average Resting Heart Rate (อัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยขณะพัก)

เมื่อคุณดูอตั ราการเต้นหัวใจของคุณสาหรับหนึ่งวัน
คุณจะเห็นค่าอัตราการเต้นหัวใจขณะพักและอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยขณะพักที่คานวณจากการวัดเหล่านั้น
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูอตั ราการเต้นหัวใจขณะพักเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี
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ดูอัตราการเต้ นหัวใจของคุณได้ บนเว็บไซต์ MySports
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/progress
2. คลิก กีฬาทั้งหมด แล้วเลือก การติดตามกิจกรรม
3. คลิก ทั้งหมด แล้วเลือก วัน
4. ที่ดา้ นล่างของหน้า เลือก Average Resting Heart Rate (อัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยขณะพัก)

เมื่อคุณดูอตั ราการเต้นหัวใจของคุณสาหรับหนึ่งวัน
คุณจะเห็นค่าอัตราการเต้นหัวใจขณะพักและอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยขณะพักที่คานวณจากการวัดเหล่านั้น
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูอตั ราการเต้นหัวใจขณะพักเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี

การติดตามก้าวของคุณ
จะมีการประมาณก้าวโดยใช้การเคลื่อนไหวของข้อมือ และจะมีการกาหนดเป้ าหมายเริ่ มต้น 10,000 ก้าวต่อวันให้แก่คุณโดยอัตโนมัติ
คาแนะนา: ก้าวที่ทาในระหว่างการออกกาลังกายจะรวมอยูใ่ นเมตริ กการติดตามกิจกรรมโดยรวม
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นสามครั้งจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนก้าว
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คาแนะนา: ลาดับของหน้าจอด้านล่างนาฬิกาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่คุณตั้งไว้

คุณจะเห็นจานวนก้าวสาหรับวันนี้จนถึงตอนนี้
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายรายวันจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
การดูก้าวของคุณในแอปมือถือ MySports
1. บนหน้าจอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วันนี้)
2. ด้านล่างของวันที่ ปัดไปทางซ้าย
3. แตะ Steps (ก้าว)

คุณยังสามารถดูกา้ วของคุณเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย
การดูก้าวของคุณบนเว็บไซต์ MySports
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/progress
2. คลิก กีฬาทั้งหมด แล้วเลือก การติดตามกิจกรรม
3. คลิก ทั้งหมด แล้วเลือก วัน
4. ที่ดา้ นล่างของหน้า เลือก Steps (ก้าว)

คุณยังสามารถดูกา้ วของคุณเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย

การติดตามแคลอรี่ ของคุณ
คาแนะนา: ค่าวัดแคลอรี่ ของคุณประกอบด้วยแคลอรี่ ที่เผาผลาญโดยร่ างกายของคุณเพียงเพื่อความอยูร่ อด ซึ่งเรี ยกว่า Basal Metabolic Rate
(BMR) จึงเป็ นเหตุผลที่ TomTom Touch แสดงปริ มาณแคลอรี่ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาและยังไม่ได้ทากิจกรรมใดๆ
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนเปลวไฟ
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คาแนะนา: ลาดับของหน้าจอด้านล่างนาฬิกาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่คุณตั้งไว้

คุณจะเห็นปริ มาณแคลอรี่ ที่เผาผลาญสาหรับวันนี้จนถึงตอนนี้
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายรายวันจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
การดูแคลอรี่ที่เผาผลาญในแอปมือถือ MySports
1. บนหน้าจอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วันนี้)
2. ด้านล่างของวันที่ ปัดไปทางซ้าย
3. แตะ Energy (พลังงาน)

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแคลอรี่ ที่เผาผลาญเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี
การดูแคลอรี่ที่เผาผลาญบนเว็บไซต์ MySports
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/progress
2. คลิก กีฬาทั้งหมด แล้วเลือก การติดตามกิจกรรม
3. คลิก ทั้งหมด แล้วเลือก วัน
4. ที่ดา้ นล่างของหน้า เลือก Energy (พลังงาน)

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแคลอรี่ ที่เผาผลาญเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี

การติดตามเวลาแอคทีฟของคุณ
คาแนะนา: เวลาจะถูกจัดเป็ น ‘แอคทีฟ’ เมื่ออัตราก้าวหรื อการเคลื่อนไหวของคุณสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดนานกว่า 10 วินาที
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นสามครั้งจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนเวลา
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คาแนะนา: ลาดับของหน้าจอด้านล่างนาฬิกาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่คุณตั้งไว้

คุณจะเห็นเวลาแอคทีฟสาหรับวันนี้จนถึงตอนนี้
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายรายวันจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
การดูเวลาแอคทีฟในแอปมือถือ MySports
1. บนหน้าจอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วันนี้)
2. ด้านล่างของวันที่ ปัดไปทางซ้าย
3. แตะ Active Time (เวลาแอคทีฟ)

คุณยังสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย
การดูเวลาแอคทีฟบนเว็บไซต์ MySports
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/progress
2. คลิก กีฬาทั้งหมด แล้วเลือก การติดตามกิจกรรม
3. คลิก ทั้งหมด แล้วเลือก วัน
4. ที่ดา้ นล่างของหน้า เลือก Active Time (เวลาแอคทีฟ)

คุณยังสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย

การติดตามระยะทางของคุณ
คาแนะนา: จะมีการประมาณก้าวโดยใช้การเคลื่อนไหวของข้อมือ และก้าวที่จะใช้ในการประมาณระยะทางเดิน
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นสี่ ครั้งจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนระยะทาง
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คาแนะนา: ลาดับของหน้าจอด้านล่างนาฬิกาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่คุณตั้งไว้

คุณจะเห็นระยะทางสาหรับวันนี้จนถึงตอนนี้
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายรายวันจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
การดูระยะทางในแอปมือถือ MySports
1. บนหน้าจอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วันนี้)
2. ด้านล่างของวันที่ ปัดไปทางซ้าย
3. แตะ Distance (ระยะทาง)

คุณยังสามารถดูระยะทางเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย
การดูระยะทางบนเว็บไซต์ MySports
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/progress
2. คลิก กีฬาทั้งหมด แล้วเลือก การติดตามกิจกรรม
3. คลิก ทั้งหมด แล้วเลือก วัน
4. ที่ดา้ นล่างของหน้า เลือก ระยะทาง

คุณยังสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็ นรายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้อีกด้วย

การติดตามการนอนของคุณ
เกี่ยวกับการติดตามการนอน

คุณสามารถติดตามปริ มาณการนอนโดยใช้ TomTom Touch บางส่วนของสิ่ งที่คุณสามารถทาได้มีดงั นี้:


ติดตามความนานในการนอนของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี



คุณสามารถอัปโหลดเมตริ กการติดตามการนอนไปยังเว็บไซต์ TomTom MySports และ แอปมือถือ TomTom MySports

ตัวติดตามฟิ ตเนสจะตรวจจับการนอนผ่านการเคลื่อนไหว และสร้างสมมติฐานว่าว่าคุณกาลังนอนหลับหากคุณไม่ขยับตัวในช่วงเวลาหนึ่งหลังเวลาเย็น
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แต่ละวันจะ ‘รี เซ็ต’ ในเวลา 4.00pm (16:00 น.) และตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณจะเริ่ มนับ ‘คืน’ ใหม่ต้ งั แต่จุดนั้น
การติดตามการนอนของคุณ

ในการติดตามการนอน คุณต้องสวม TomTom Touch เมื่อคุณนอน ในการดูระยะเวลาที่คุณนอนหลับในคืนที่ผา่ นมา ให้ทาดังนี้:
1. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
2. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นห้าครั้งจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนนอน

คาแนะนา: ลาดับของหน้าจอด้านล่างนาฬิกาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่คุณตั้งไว้

คุณจะเห็นระยะเวลานอนสาหรับคืนที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายรายวันจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
เพื่อเปิ ดปิ ดการติดตามการนอน ให้ดูที่: การติดตามการนอน
การดูกิจกรรมการนอนในแอปมือถือ
1. บนโทรศัพท์หรื อแท็บเล็ต แตะ Progress (ความคืบหน้า)
2. แตะแผง Sleep (การนอน)
3. ปัดนิ้วเพื่อเลื่อนไประหว่างกราฟที่แสดงเวลานอนของวันนี้และเวลานอนของเมื่อวาน
4. แตะ Day (วัน) หรื อ Week (สัปดาห์) หรื อ Month (เดือน) หรื อ Year (ปี ) เพื่อแสดงกราฟของการนอนสาหรับรอบระยะเวลานั้น
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โหมดกีฬา

การใช้โหมดกีฬา
โหมดกีฬาสามารถนามาใช้สาหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเริ่ มหยุดนี้จะตรวจจับเวลา อัตราการเต้นหัวใจ
และแคลอรี่ ที่เผาผลาญโดยขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นหัวใจของคุณ คุณสามารถใช้โหมดนี้สาหรับกีฬาใดก็ได้ ยกเว้นว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า
คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณในแอป MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย
หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มี GPS จึงติดตามระยะทางไม่ได้ แต่จะคานวณจากก้าวของคุณแทน
ข้อสาคัญ: คุณไม่สามารถนา TomTom Touch ลงว่ายน้ าด้วยได้
1. ในการเริ่ มต้นกิจกรรมในโหมดกีฬา ปัดไปหนึ่งหน้าจอด้านบนนาฬิกา แล้วคุณจะเห็นไอคอนออกกาลังกาย

2. กดปุ่มในเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่ มการบันทึกกิจกรรม

การสัน่ ยืนยันว่ากิจกรรมกาลังถูกบันทึกไว้
3. ขณะที่กาลังบันทึกกิจกรรม กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปลุกหน้าจอ แล้วปัดเพื่อดูเวลาแอคทีฟ แคลอรี่ ที่เผาผลาญ และอัตราการเต้นหัวใจ
4. ในการหยุดการบันทึกกิจกรรม กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปลุกหน้าจอ แล้วกดอีกครั้งจนกว่าจะมีการสัน่

คาแนะนา: หลังจากออกกาลังกาย คุณสามารถแบ่งปันกิจกรรมของคุณในโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับการประเมินแคลอรี่
การประเมินแคลอรี่ จะขึ้นอยูก่ บั เพศของคุณ น้ าหนักของคุณ และความเข้มข้นและระยะเวลาของการออกกาลังกาย
สาหรับโหมดกีฬา อัตราการเต้นหัวใจจะนาไปใช้ประเมินแคลอรี่
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การคานวณแคลอรี่ สาหรับ TomTom Touch Fitness Tracker นั้นอ้างอิงจากตาราง MET ของ Ainsworth BE, Haskell WL,
Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon
AS 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values Medicine and
Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581
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การกาหนดเป้ าหมาย

เกี่ยวกับเป้ าหมาย
คุณสามารถกาหนดเป้ าหมายรายวัน เป้ าหมายกีฬา และเป้ าหมายร่ างกายโดยใช้แอปมือถือ MySports หรื อเว็บไซต์ MySports ส่วนต่างๆ ของแอป
MySports ได้รับการอธิ บายไว้ดา้ นล่าง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากกับเว็บไซต์ MySports
ข้อสาคัญ: เป้ าหมายใหม่หรื อการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายที่มีอยูจ่ ะซิงค์กบั TomTom Touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับแอป MySports หรื อ
MySports Connect

1. สถานะอุปกรณ์ มือถือ - ไอคอนนี้กลายเป็ นสี ฟ้าเมื่อกาลังซิงค์กบั TomTom Touch
2. ไอคอนเป้าหมายรายสั ปดาห์ - แตะบนหรื อภายในไอคอนเป้ าหมายรายสัปดาห์เพื่อดูแผนภูมิความคืบหน้ารายสัปดาห์
3. เมตริกเป้าหมายรายสั ปดาห์ - แสดงเมตริ กเป้ าหมายของคุณที่ดา้ นล่าง
4. เป้าหมายไขมันในร่ างกาย - แสดงไขมันในร่ างกายในปัจจุบนั จากค่าอ่านองค์ประกอบของร่ างกายล่าสุ ดเทียบกับเป้ าหมายของคุณ
5. กิจกรรมก่ อนหน้ านี้ - กิจกรรมก่อนหน้านี้ พร้อมกับระยะทางและระยะเวลา
6. ไอคอนเมตริกเป้าหมายรายวัน - แตะบนหรื อภายในไอคอนเป้ าหมายรายวันเพื่อดูแผนภูมิความคืบหน้ารายวัน เมตริ กเป้ าหมายของคุณจะระบุอยูท่ ี่ขา้ งใต้
7. เส้ นสี ม่วง - แสดงว่าคุณได้บรรลุเกินเป้ าหมายแล้ว เส้นสี ม่วงทับซ้อนเส้นสี เขียวเมื่อคุณบรรลุเกินเป้ าหมาย
8. เส้ นสี เขียว - แสดงให้เห็นว่าคุณได้เสร็ จสิ้นส่วนหนึ่งของเป้ าหมาย
9. เมนู - แตะเพื่อดูเมนูหลักแบบดรอปดาวน์
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การกาหนดเป้ าหมายการติดตามกิจกรรม
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกาหนดเป้ าหมายบน TomTom Touch ได้โดยตรง คุณจาเป็ นต้องใช้แอป MySports หรื อเว็บไซต์ MySports
เป้ าหมายการติดตามกิจกรรม 10,000 ก้าวจะถูกตั้งค่าไว้ลว่ งหน้าให้แก่คุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้คุณยังจะเห็นคาเชิญให้กาหนดเป้ าหมายการติดตามกิจกรรมเมื่อคุณตั้งค่า TomTom Touch
ในการเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนดเป้ าหมายการติดตามกิจกรรมในแต่ละวัน ให้ทาดังนี้ในแอป MySports:
1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้ าหมาย)

คุณจะเห็นหน้าจอที่มีเป้ าหมาย Steps (ก้าว) ที่ดา้ นบนและเครื่ องหมายบวกสาหรับให้คุณเพิม่ เป้ าหมายกีฬาหรื อเป้ าหมายร่ างกาย
2. แตะที่ไอคอนดินสอภายใต้เป้ าหมาย Steps (ก้าว)
3. เลือกเมตริ กที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยเลือกจาก: Steps (ก้ าว), Distance (ระยะทาง), Duration (ระยะเวลา) หรื อ Energy (พลังงาน)
ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก Steps (ก้าว) ซึ่ งเน้นไว้อยู่
4. เลื่อนลงและเปลี่ยนจานวนก้าว
5. แตะ Done (เสร็ จ)
6. หรื อแตะ Disable Goal (ปิ ดเป้ าหมาย) เพื่อปิ ดเป้ าหมาย

คาแนะนา: คุณยังสามารถกาหนดเป้ าหมายบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย
หมายเหตุ: ความคืบหน้าของเป้ าหมายการติดตามกิจกรรมจะรี เซ็ตเป็ นศูนย์ในเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวัน
ข้อสาคัญ: เป้ าหมายใหม่หรื อการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายที่มีอยูจ่ ะซิงค์กบั TomTom Touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ

การกาหนดเป้ าหมายกีฬา
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกาหนดเป้ าหมายบน TomTom Touch ได้โดยตรง คุณจาเป็ นต้องใช้แอป MySports หรื อเว็บไซต์ MySports
โหมดกีฬาสามารถนามาใช้สาหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเริ่ มหยุดนี้จะตรวจจับเวลา อัตราการเต้นหัวใจ
และแคลอรี่ ที่เผาผลาญโดยขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นหัวใจของคุณ คุณสามารถใช้โหมดนี้สาหรับกีฬาใดก็ได้ ยกเว้นว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า
ในการกาหนดเป้ าหมายกีฬา ให้ทาดังนี้ในแอป MySports:
1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้ าหมาย)

คุณจะเห็นหน้าจอที่มีเป้ าหมาย Steps (ก้าว) ที่ดา้ นบนและเครื่ องหมายบวกสาหรับให้คุณเพิ่มเป้ าหมายกีฬาหรื อเป้ าหมายร่ างกาย
2. เลื่อนลงและแตะที่เครื่ องหมายบวกเพื่อเพิม่ เป้ าหมายกีฬา
3. เลือกกิจกรรมจากรายการ ซึ่งได้แก่: Run (วิ่ง), Cycle (ขี่จักรยาน), Treadmill (สายิานวิ่ง) เป็ นต้น ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก Run (วิ่ง)

ซึ่งตัวเลือกนั้นเน้นไว้อยู่
4. เลื่อนลงและแตะผสม Metric (เมตริ ก), Time Period (ระยะเวลา) และ Target (เป้ าหมาย) สาหรับแต่ละกิจกรรม:


Activities (กิจกรรม) - กาหนดจานวนครั้งที่คุณตั้งเป้ าที่จะทากิจกรรมในสัปดาห์หรื อเดือนนั้นๆ



Distance (ระยะทาง) - กาหนดระยะทางที่คุณตั้งเป้ าที่จะครอบคลุมในสัปดาห์หรื อเดือนนั้นๆ



Duration (ระยะเวลา) - กาหนดเวลาที่คุณตั้งเป้ าที่จะใช้ในกิจกรรมนั้นๆ ในสัปดาห์หรื อเดือนนั้นๆ

5. เมื่อเสร็ จแล้ว ให้เลื่อนลงและแตะ Done (เสร็ จ)

คาแนะนา: คุณยังสามารถกาหนดเป้ าหมายบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย
ข้อสาคัญ: เป้ าหมายใหม่หรื อการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายที่มีอยูจ่ ะซิงค์กบั TomTom Touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ
32

ตัวอย่ างของภาิรวมโหมดกีฬาและกราฟอัตราการเต้ นหัวใจขณะิัก

การกาหนดเป้ าหมายร่ างกาย
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกาหนดเป้ าหมายบน TomTom Touch ได้โดยตรง คุณจาเป็ นต้องใช้แอป MySports หรื อเว็บไซต์ MySports
ในการติดตามความคืบหน้า คุณสามารถกาหนดเป้ าหมายร่ างกายโดยใช้ MySports คุณสามารถกาหนดเป้ าหมายเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย/กล้ามเนื้อ
หรื อเป้ าหมายน้ าหนัก
ในการกาหนดเป้ าหมายร่ างกาย ให้ทาดังนี้ในแอป MySports:
1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้ าหมาย)

คุณจะเห็นหน้าจอที่มีเป้ าหมาย Steps (ก้าว) ที่ดา้ นบนและเครื่ องหมายบวกสาหรับให้คุณเพิ่มเป้ าหมายกีฬาหรื อเป้ าหมายร่ างกาย
2. เลื่อนลงและแตะที่เครื่ องหมายบวกเพื่อเพิม่ เป้ าหมายร่ างกาย
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3. เลือกเมตริ กของคุณจากตัวเลือกดังต่อไปนี้: Weight (น้ าหนัก), Body fat (ไขมันในร่ างกาย) หรื อ Muscle (กล้ามเนื้อ)
ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก Weight (น้ าหนัก)

4. เลื่อนลงและกาหนดน้ าหนักเป้ าหมาย

คาแนะนา: คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยน้ าหนักในโปรไฟล์ของคุณในแอป MySports หรื อบนเว็บไซต์
5. เมื่อเสร็ จแล้ว ให้เลื่อนลงและแตะ Done (เสร็ จ)

คาแนะนา: คุณยังสามารถกาหนดเป้ าหมายบนเว็บไซต์ MySports ได้อีกด้วย
ข้อสาคัญ: เป้ าหมายใหม่หรื อการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายที่มีอยูจ่ ะซิงค์กบั TomTom Touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ
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องค์ประกอบของร่ างกาย

เกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกาย
การตรวจวัดองค์ ประกอบของร่ างกายทางานอย่ างไร

คุณสมบัติองค์ประกอบของร่ างกายทางานโดยการส่งกระแสไฟฟ้ าที่มีขนาดเล็กและไม่เป็ นอันตรายผ่านร่ างกายของคุณ
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าไขมัน ดังนั้นเมื่อวัดปริ มาณการไหลของกระแสไฟฟ้ าในความถี่ต่างๆ
ก็จะสามารถคานวณประมาณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายและกล้ามเนื้อได้ สิ่ งอื่นทั้งหมดที่ประกอบเป็ นร่ างกายของคุณจะตกอยูใ่ นประเภท “อื่นๆ” เช่น
น้ าหรื อกระดูก ผลลัพธ์องค์ประกอบของร่ างกายได้มาจากไขมันในร่ างกาย กล้ามเนื้อ และ "อื่นๆ" บวกกันเป็ น 100%
การวัดองค์ประกอบของร่ างกายของคุณจะถูกจัดเก็บโดย TomTom Touch จากนั้นถ่ายโอนไปที่แอป MySports และเว็บไซต์ MySports
ซึ่งในที่น้ ีคุณสามารถดูควบคู่ไปกับเมตริ กก้าว แคลอรี่ ระยะทาง และเวลาแอคทีฟ
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตามความพยายามและผลลัพธ์ของคุณได้ในสถานที่เดียวกัน
ทาไมถึงต้ องวัดองค์ ประกอบของร่ างกาย

การวัดสิ่ งที่ประกอบขึ้นเป็ นร่ างกายของคุณช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าเพียงแค่การชัง่ น้ าหนักหรื อการคานวณ BMI (ดัชนีมวลกาย)
เนื่องจากกล้ามเนื้อมีน้ าหนักมากกว่าไขมัน คุณจึงสามารถได้รับน้ าหนักจากการฝึ กความแข็งแกร่ ง แต่ยงั คงดูเพรี ยวกว่าเดิม
โดยการวัดองค์ประกอบของร่ างกายเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถเห็นว่าเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อและไขมันของคุณขึ้นหรื อลงหรื อไม่
และคุณจะเห็นภาพที่ชดั เจนมากขึ้นว่าร่ างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ความแม่ นยาของการวัด

เมื่อมองดูที่การวัดองค์ประกอบของร่ างกาย สิ่ งสาคัญที่จะต้องสังเกตคือแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป ปัจจัยหลายอย่างเช่นการออกกาลังกาย
การรับประทานอาหาร และระดับน้ าในร่ างกายสามารถมีอิทธิ พลต่อการวัดครั้งเดียว ดังนั้นจึงทาให้เกิดความผันผวนในแต่ละวัน
คุณจะสามารถเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปในแอป MySports และบนเว็บไซต์ MySports
เราแนะนาว่าให้คุณวัดองค์ประกอบของร่ างกายในเวลาเดียวกันของวัน และทาตามขั้นตอนในการวัดองค์ประกอบของร่ างกาย

การวัดองค์ประกอบของร่ างกาย
ข้อสาคัญ: เมื่อคุณวัดองค์ประกอบของร่ างกาย คุณจะทาการวัดที่ TomTom Touch แต่ผลลัพธ์จะปรากฏเฉพาะในโทรศัพท์ของคุณในแอปมือถือ
MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports
เพื่อให้ได้ค่าวัดที่แม่นยา ให้ทาตามขั้นตอนด้านล่าง
1. สวมตัวติดตามฟิ ตเนสอย่างน้อย 15 นาทีก่อนที่จะดาเนินการวัด

คาแนะนา: ระยะเวลา 15 นาทีช่วยให้ข้วั ไฟฟ้ าบนข้อมือของคุณได้รับอุณหภูมิผวิ หนังเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยา
ข้อสาคัญ: เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้วดั องค์ประกอบของร่ างกายในเวลาเดียวกันของวัน
2. ปลุก TomTom Touch ขึ้นมาโดยกดปุ่ม
3. ปัดตัวติดตามฟิ ตเนสขึ้นสองหน้าจอด้านบนหน้าจอนาฬิกา แล้วคุณเห็นเครื่ องหมายเปอร์เซ็นต์
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4. แขนไม่ควรสัมผัสด้านข้างลาตัว และมือกับข้อมือไม่ควรสัมผัสกันเอง เพราะอาจนาไปสู่การที่กระแสไฟฟ้ าใช้เส้นทางที่ส้ นั กว่า

ซึ่งอาจทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยา

5. กดปุ่มด้วยปลายนิ้วชี้ประมาณ 10 วินาทีจนเครื่ องหมายขีดถูกปรากฏบนหน้าจอ
6. แน่ใจว่าคุณครอบคลุมทั้งปุ่มด้วยปลายนิ้ว และชี้นิ้วให้ตรงเมื่อกดจอแสดงผลของตัวติดตามฟิ ตเนส

คาแนะนา: ถ้าคุณเห็นกากบาทบนหน้าจอแทนที่จะเป็ นขีดถูก ลองหยดน้ าลงบนข้อมือใต้ข้วั ไฟฟ้ าและลงบนปลายนิ้วชี้ของคุณ
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7. ไปที่แอปมือถือ MySports เพื่อดูการวัดองค์ประกอบของร่ างกายและความคืบหน้าของเป้ าหมาย:

แตะที่ไอคอนเมนู จากนั้น Progress (ความคืบหน้ า) > ปุ่ ม Filter (ตัวกรอง) > Body (ร่ างกาย) ใน Activities (กิจกรรม)
หรื อคลิกเลือกเป้ าหมาย Body Fat (ไขมันในร่ างกาย) คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายและกล้ามเนื้อกับแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไปได้
คาแนะนาสาหรับการวัดองค์ ประกอบของร่ างกาย


แนวโน้มโดยรวมของการวัดจะมีความแม่นยามากขึ้นถ้าคุณวัดในเวลาเดียวกันของวันในทุกครั้ง



ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการวัดคือในตอนเช้าหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ า แต่ก่อนหน้าที่จะรับประทานอาหาร ดื่มน้ า อาบน้ า หรื อออกกาลังกาย



สาหรับผูห้ ญิง การวัดจะมีความแม่นยาน้อยลง ถ้าวัดในช่วงเวลาที่มีประจาเดือน
เนื่องจากโดยทัว่ ไปประจาเดือนจะมีผลต่อสมดุลของของเหลวในร่ างกาย



จะไม่สามารถวัดองค์ประกอบของร่ างกายได้อย่างแม่นยาในขณะตั้งครรภ์หรื อถ้าคุณมีการปลูกถ่ายโลหะขนาดใหญ่ในร่ างกาย
ตัวอย่างเช่นอันเป็ นผลมาจากการผ่าตัด

องค์ประกอบของร่ างกายที่ดีที่สุดของคุณ
เนื่องจากองค์ประกอบของร่ างกายที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันไปอย่างยิ่งจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง เราจึงไม่สามารถให้ค่าประมาณที่แม่นยาสาหรับการนี้ได้
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ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพที่ดีข้ ึนว่าสุ ขภาพและร่ างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่ องนี้
เราจึงมีกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าวัดองค์ประกอบของร่ างกายสาหรับช่วงเวลาที่เลือกให้แก่คุณ คุณสามารถดูกราฟนี้บนเว็บไซต์ MySports
และแอปมือถือ MySports ในแท็บ Progress (ความคืบหน้า)
นอกจากนี้คุณยังสามารถกาหนดเป้ าหมายร่ างกาย เช่นน้ าหนักหรื อเปอร์เซ็นต์ไขมัน โดยการเลือก Goals (เป้ าหมาย) ในเว็บไซต์หรื อในแอป
เมื่อกาหนดเป้ าหมายแล้ว คุณจะสามารถดูความคืบหน้าสู่เป้ าหมายนี้ควบคู่ไปกับข้อมูลกิจกรรมอื่นๆ ของคุณ
หากคุณต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกายโดยเฉพาะสาหรับคุณ
เราขอแนะนาให้ปรึ กษาผูฝ้ ึ กสอนส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาตหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกายได้ในบทความ Measuring and Evaluating Body Composition
(การวัดและการประมาณองค์ประกอบของร่ างกาย) จาก American College of Sports Medicine ตลอดจนแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ

ความปลอดภัยและองค์ประกอบของร่ างกาย
กระแสที่ส่งผ่านร่ างกายของคุณเมื่อดาเนินการวัดองค์ประกอบของร่ างกายด้วย TomTom Touch Fitness Tracker ไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างใด
แต่ถา้ คุณกาลังตั้งครรภ์ มีเครื่ องกระตุน้ หัวใจ หรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ภายในร่ างกาย ให้ปรึ กษาแพทย์ของคุณก่อนการใช้งานทุกครั้ง
สาคัญ: จะไม่สามารถวัดองค์ประกอบของร่ างกายได้อย่างแม่นยาในขณะตั้งครรภ์หรื อถ้าคุณมีการปลูกถ่ายโลหะขนาดใหญ่ในร่ างกาย
ตัวอย่างเช่นอันเป็ นผลมาจากการผ่าตัด

บทความ Measuring and Evaluating Body Composition
(การวัดและการประมาณองค์ประกอบของร่ างกาย)
บทความนี้ได้รับการทาซ้ าในรู ปแบบฉบับเต็มจากเว็บไซต์ American College of Sports Medicine ที่:
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position
Measuring and Evaluating Body Composition (การวัดและการประมาณองค์ ประกอบของร่ างกาย)
11 ม.ค. 2012
เขียนโดย Tiffany Esmat PhD

ตัวเลขบนเครื่ องชัง่ น้ าหนักจริ งๆ แล้วหมายถึงอะไร ในเรื่ องเกี่ยวกับสุ ขภาพโดยรวม น้ าหนักไม่ได้สาคัญเท่ากับองค์ประกอบของน้ าหนักดังกล่าว
ที่สาคัญมากกว่านั้น แทนที่จะติดตามน้ าหนัก เราควรจะตระหนักถึงองค์ประกอบของร่ างกายของเรา
การเหยียบลงไปบนเครื่ องชัง่ น้ าหนักเพียงแค่บอกน้ าหนักรวมของทุกเนื้อเยื่อในร่ างกาย น้ าหนักดังกล่าวอาจผันผวนตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงเวลาของวัน ภาวะน้ าในร่ างกาย หรื อสิ่ งที่เรากาลังสวมใส่
ในทางตรงกันข้ามองค์ประกอบของร่ างกายเผยให้เห็นสัดส่วนระหว่างไขมันและน้ าหนักตัวที่ปราศจากไขมันเมื่อเทียบกัน
มวลไขมันประกอบด้วยไขมันสองประเภท: ไขมันที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น ส่วนที่สองขององค์ประกอบของร่ างกาย ซึ่งก็คือน้ าหนักตัวที่ปราศจากไขมัน
หมายถึงกระดูก เนื้อเยื่อ อวัยวะ และกล้ามเนื้อ
ไขมันที่จาเป็ นคือปริ มาณไขมันต่าสุ ดที่จาเป็ นสาหรับการทางานของร่ างกายตามปกติ สาหรับเพศชายและเพศหญิง
ค่าไขมันที่จาเป็ นมักจะได้รับการพิจารณาว่าอยูท่ ี่ 3% และ 12% ตามลาดับ ไขมันที่เกินขั้นต่าจะเรี ยกว่าเป็ นไขมันที่ไม่จาเป็ น เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าช่วง
10-22 เปอร์ เซ็นต์สาหรับผูช้ ายและ 20-32 เปอร์เซ็นต์สาหรับผูห้ ญิงถือว่าเป็ นที่น่าพอใจสาหรับการมีสุขภาพที่ดี
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องค์ประกอบของร่ างกายที่อยูใ่ นช่วงที่แนะนาจะบ่งชี้วา่ คุณมีความเสี่ ยงน้อยกว่าในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เช่นโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสูง และแม้กระทัง่ มะเร็งบางชนิด นอกจากนี้แม้วา่ เราจะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงต่างๆ เมื่อองค์ประกอบของร่ างกายของคุณสูงเกินไป
เรายังต้องเผชิญกับความเสี่ ยงอีกชุดหนึ่งเมื่อองค์ประกอบของร่ างกายของเราอยูใ่ นระดับต่าเกินไปอีกด้วย
เมื่อไขมันที่จาเป็ นของเราลดลงต่ากว่าที่แนะนาขั้นต่า การส่งมอบวิตามินไปยังอวัยวะ ความสามารถในการทางานของระบบสื บพันธุ ์
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีโดยรวมจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ
คุณจะสามารถระบุองค์ประกอบของร่ างกายของคุณได้อย่างไร องค์ประกอบของร่ างกายสามารถประมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ
ตั้งแต่การทดสอบภาคสนามที่ตอ้ งใช้เพียงเครื่ องคิดเลขหรื อสายวัดไปจนถึงการทดสอบขั้นสูงที่ดาเนินการในคลินิกหรื อห้องปฏิบตั ิการซึ่งดาเนินการโดยเจ้าห
น้าที่เทคนิคที่ผา่ นการฝึ กอบรม วิธีการทัว่ ไปของการสารวจระดับของความอ้วนได้แก่ดชั นีมวลกาย (BMI) รอบเอว ไขมันใต้ผิวหนัง
การวิเคราะห์ความต้านทานไฟฟ้ าในร่ างกาย และ BOD POD
สองเทคนิคที่ไม่ประเมินเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายแต่เป็ นประโยชน์คือ BMI และรอบเอว BMI
นามาใช้ประเมินน้ าหนักเมื่อเทียบกับความสูงและมีการคานวณโดยการหารน้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม (กก.) ด้วยความสูงในหน่วยเมตรยกกาลังสอง (กก.
ม.-2) BMI ที่เท่ากับ 25 หรื อสูงกว่าจะจัดเป็ นน้ าหนักเกิน ในขณะที่ BMI ที่เท่ากับ 30 หรื อมากกว่าจะจัดเป็ นโรคอ้วน ถึงแม้ BMI
อาจจะบ่งชี้ให้บุคคลหนึ่งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดปัญหาสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน แต่ BMI
ล้มเหลวที่จะแยกแยะองค์ประกอบของน้ าหนักดังกล่าว
การวัดรอบเอวให้ขอ้ มูลเชิงลึกสู่ความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเนื่องจากตาแหน่งของไขมันส่วนเกิน
รอบเอวสามารถวัดได้โดยการวางสายวัดผ้ารอบส่วนที่เล็กที่สุดของเอวขณะที่ยืนอยูใ่ นท่าผ่อนคลาย รอบเอวควรจะเท่ากับหรื อต่ากว่า 40 นิ้วสาหรับผูช้ ายและ
35 นิ้วสาหรับผูห้ ญิง การอ้วนแบบลงพุงซึ่งจัดเป็ นน้ าหนักเกินที่บริ เวณลาตัว ทาให้บุคคลหนึ่งมีความเสี่ ยงมากขึ้นต่อความดันโลหิ ตสูง
กลุ่มอาการทางเมตะบอลิก โรคเบาหวานประเภท 2 คอเลสเตอรอลสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร
เปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่ างกายสามารถประมาณได้โดยใช้เทคนิคมากมาย บางเทคนิคก็ง่าย บางเทคนิคก็ซบั ซ้อนกว่า
บทความนี้อธิ บายถึงสามเทคนิคทัว่ ไปที่คุณอาจพบเจอ: การวัดไขมันใต้ผวิ หนัง, การวัด BOD POD และการวิเคราะห์ความต้านทานไฟฟ้ าในร่ างกา (BIA
หรื อ Bioelectrical Impedance Analysis)
เปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่ างกายสามารถประมาณได้โดยใช้คาลิปเปอร์ในการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง ณ จุดต่างๆ ของร่ างกาย
จากนั้นแปลงผลรวมของไขมันใต้ผิวหนัง ณ จุดต่างๆ เพื่อคานวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย เทคนิคนี้ค่อนข้างรวดเร็ วและอาจแม่นยา
อย่างไรก็ตามเป็ นเรื่ องสาคัญที่ควรหาเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผา่ นการฝึ กอบรมมาทาการวัดให้ หากวัดอย่างไม่ถูกต้องหรื อใช้สูตรที่ไม่ถูกต้อง
อาจจะส่งผลให้เกิดค่าที่ผิดพลาดได้ วิธีการที่ค่อนข้างใหม่และ “ไฮเทค” สาหรับการประเมินองค์ประกอบของร่ างกายคือ BOD POD
เครื่ องไฟเบอร์กลาสเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดน้ าหนักของร่ างกายและปริ มาตรร่ างกาย (เช่นขนาดร่ างกายทั้งหมด)
เพราะไขมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าเนื้อเยื่อ อัตราส่วนน้ าหนักต่อปริ มาตรจึงสามารถนาไปใช้ในการคาดเดาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายได้
อีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้บ่อยในห้องฟิ ตเนสคือ BIA หลักการที่อยูเ่ บื้องหลังเทคนิคนี้คือการที่ไขมันมีน้ าน้อย น้ าในร่ างกายส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนที่ไม่ใช่ไขมัน
ดังนั้นเมื่อกระแสไฟฟ้ าพบกับไขมัน จึงมีความต้านทานมากกว่า โดยการวัดว่ากระแสไฟฟ้ าเคลื่อนผ่านร่ างกายง่ายแค่ไหน
จึงสามารถประมาณไขมันในร่ างกายได้
ที่ดีที่สุดคือควรให้มืออาชีพด้านสุ ขภาพและการออกกาลังกายที่ผา่ นการฝึ กอบรมเป็ นผูค้ านวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายด้วยเทคนิคใดก็ตามเหล่านี้
บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงสามารถทาการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ยงั จะสามารถอธิ บายผลลัพธ์ให้แก่คุณได้ดว้ ย
ตรวจสอบกับห้องฟิ ตเนสในท้องถิ่นของคุณเพื่อดูวา่ มีวิธีการประเมินใดให้แก่คุณบ้าง
คุณสามารถทาอะไรได้บา้ งกับผลลัพธ์ของคุณ ผลลัพธ์จากการประเมินองค์ประกอบของร่ างกายสามารถนาไปใช้ในการระบุความเสี่ ยง
ปรับแต่งโปรแกรมการออกกาลังกายให้เหมาะกับคุณ หรื อประเมินว่าโปรแกรมออกกาลังกายและโภชนาการในปัจจุบนั ของคุณได้ผลดีต่อคุณแค่ไหน
หากคุณพบว่าคุณอยูใ่ นช่วงยังมีสุขภาพดี รักษาการออกกาลังกายและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคุณไว้
หากคุณพบว่าองค์ประกอบของร่ างกายของคุณมีจุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง
ให้ไตร่ ตรองว่าคุณสามารถทาอะไรได้บา้ งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อระดับกิจกรรมและการรับประทานอาหารในปัจจุบนั ของคุณ
ใช้มากกว่าเพียงแค่ที่ชงั่ น้ าหนักในการประเมินองค์ประกอบของร่ างกาย โปรดจาไว้วา่ เป็ นไปได้ที่ตวั เลขในที่ชงั่ น้ าหนักจะยังคงอยูท่ ี่เดิม
แต่มวลไขมันและมวลกายไร้ไขมันได้เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่ างกายต้องใช้เวลาและความพยายามทุ่มเท
แต่ผลกระทบเชิงบวกต่อสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตนั้นคุม้ ค่ากับความพยายาม การเข้าร่ วมการออกกาลังกายและกิจกรรมที่ใช้พละกาลังอย่างสม่าเสมอ
พร้อมกับอาหารที่สมดุลและดีต่อสุ ขภาพ เป็ นกุญแจสาคัญในการบรรลุและรักษาองค์ประกอบของร่ างกายที่มีสุขภาพดี
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แผนภูมิเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของร่ างกาย ACE
แผนภูมิเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายนี้มาจาก American Council on Exercise
หมายเหตุ: ตารางนี้ให้ค่าประมาณและแนวทางโดยทัว่ ไป ปรึ กษาแพทย์ของคุณสาหรับแนวทางที่เหมาะสมกับคุณ
แผนภูมิเปอร์ เซ็นต์ ไขมันในร่ างกายที่ดีที่สุด (American Council on Exercise)
คาอธิบาย

ชาย

หญิง

ไขมันที่จาเป็ น

2-5%

10-13%

นักกีฬา

6-13%

14-20%

ความฟิ ต

14-17%

21-24%

ค่าเฉลี่ย

18-24%

25-31%

25%+

32%+

อ้วน
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การแจ้งเตือนโทรศัพท์

การรับการแจ้งเตือนโทรศัพท์
การแจ้ งเตือนการโทร

เมื่อคุณได้รับสาย TomTom Touch จะสัน่ และไอคอนโทรศัพท์จะแสดงขึ้นเพื่อบ่งบอกว่ามีสายเข้า คุณสามารถปัดลงเพื่อปิ ดไอคอนหรื อไม่สนใจสาย

การแจ้ งเตือนข้ อความ (SMS)

เมื่อคุณได้รับข้อความ SMS TomTom Touch จะสัน่ และไอคอนข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อบ่งบอกว่าคุณมีขอ้ ความ
คุณสามารถปัดลงเพื่อปิ ดไอคอนหรื อไม่สนใจสาย
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การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า
การตั้งค่าทั้งหมดสาหรับ TomTom Touch จะถูกกาหนดโดยใช้แอปมือถือ MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports
การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบั TomTom Touch:


อัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน



การแจ้งเตือนโทรศัพท์



โปรไฟล์



กาหนดลักษณะ



โซนอัตราการเต้นหัวใจ

อัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน
ในการเปิ ดหรื อปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน ให้ทาดังนี้:
1. เปิ ดแอป MySports บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
2. แตะ DEVICE (อุปกรณ์)
3. เลื่อนแถบเลื่อนสาหรับ All Day Heart Rate (อัตราการเต้นหัวใจตลอดวัน)

คาแนะนา: ปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดวันเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
ดู: การติดตามอัตราการเต้นหัวใจของคุณ

การแจ้งเตือนโทรศัพท์
ในการเปิ ดหรื อปิ ดการแจ้งเตือนโทรศัพท์ ให้ทาดังนี้:
1. เปิ ดแอป MySports บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
2. แตะ DEVICE (อุปกรณ์)
3. เลื่อนแถบเลื่อนสาหรับ Phone notifications (การแจ้งเตือนโทรศัพท์)

ดู: การรับการแจ้งเตือนโทรศัพท์

โปรไฟล์
คุณจาเป็ นต้องตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณโดยใช้แอป MySports หรื อบนเว็บไซต์ MySports โปรไฟล์ของคุณจะถูกส่งไปยัง TomTom Touch
ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับ MySports
เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี :


NAME (ชื่อ)



GENDER (เพศ)
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DATE OF BIRTH (วันเกิด)



HEIGHT (ความสูง)



WEIGHT (น้ าหนัก)

จะใช้ขอ้ มูลจากโปรไฟล์ของคุณสาหรับสิ่ งต่อไปนี้:


วันเกิดอนุญาตให้ TomTom Touch คานวณอายุของคุณ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการประมาณอัตราการเต้นหัวใจสูงสุ ดของคุณ



น้ าหนักและเพศนั้นจาเป็ นในการคานวณแคลอรี่ อย่างแม่นยามากขึ้น
สาหรับองค์ประกอบของร่ างกาย จาเป็ นต้องนาเพศ ความสูง น้ าหนัก และอายุมาคานวณด้วย



ข้อสาคัญ: TomTom Touch เชื่อมโยงอยูก่ บั โปรไฟล์ของคุณ ถ้าคุณอนุญาตให้คนอื่นใช้การวัดองค์ประกอบของร่ างกายด้วยอุปกรณ์ของคุณ
เป็ นไปได้อย่างยิ่งที่พวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่ผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จะคานวณโดยใช้รายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ (เพศ ความสูง น้ าหนัก
และอายุ)

กาหนดลักษณะ
มีชุดกาหนดลักษณะที่คุณสามารถเปลี่ยน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ดงั นี้:
เว็บไซต์ MySports

คลิกที่ชื่อของคุณ (มุมขวาบน) > Settings (การตั้งค่า) > แท็บ Preferences (กาหนดลักษณะ)
แอป MySports

แตะไอคอนเมนู > Account (บัญชี) > Profile (โปรไฟล์) > Preferences (กาหนดลักษณะ)
คุณสามารถกาหนดลักษณะต่อไปนี้:


DATE DISPLAY (การแสดงวันที่)



TIME DISPLAY (การแสดงเวลา)



WEIGHT UNITS (หน่วยน้ าหนัก)



DISTANCE UNITS (หน่วยระยะทาง)



ENERGY UNITS (หน่วยพลังงาน)

โซนอัตราการเต้นหัวใจ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงพิสยั โซนอัตราการเต้นหัวใจบนเว็บไซต์ MySports
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คลิกที่ชื่อของคุณ (มุมขวาบน) > Settings (การตั้งค่า) > แท็บ Heart Rate Zones (โซนอัตราการเต้นหัวใจ)
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บัญชี TomTom MySports
หมายเหตุ: บัญชี MySports นั้นแตกต่างจากบัญชี TomTom หรื อ MyDrive ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างทั้งสาม
คุณสามารถมีอุปกรณ์หลายเครื่ องเชื่อมโยงกับบัญชี MySports ได้
บัญชี TomTom MySports เป็ นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสาหรับการฝึ กและข้อมูลความฟิ ต
ในการสร้างบัญชี คลิกปุ่มใน TomTom MySports Connect หรื อไปที่เว็บไซต์ mysports.tomtom.com โดยตรง
ดังที่คุณเห็นจากแผนภาพด้านล่าง คุณสามารถถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยังบัญชี MySports โดยใช้แอป MySports Connect TomTom หรื อ
TomTom MySports ก็ได้
ถ้าคุณถ่ายโอนกิจกรรมของบัญชีของคุณไปยัง TomTom MySports คุณสามารถเก็บ วิเคราะห์ และดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ได้
คุณสามารถดูเมตริ กทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของคุณได้
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TomTom MySports Connect
TomTom MySports Connect ทางานดังนี้:


ลงทะเบียน TomTom Touch ด้วยบัญชี MySports ของคุณ



อัพเดทซอฟต์แวร์บน TomTom Touch เมื่อมีเวอร์ชนั่ ใหม่พร้อมใช้งาน



อัปโหลดข้อมูลกิจกรรมไปยังบัญชี MySports ของคุณ
หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน TomTom MySports Connect เป็ นโปรแกรมที่แตกต่างจากแอปพลิเคชัน MyDrive โดยสิ้นเชิง

การติดตั้ง TomTom MySports Connect

สาหรับคาแนะนา ดูที่: ดาวน์โหลด MySports Connect
ความสามารถในการใช้ งานร่ วมกันได้ กับคอมิิวเตอร์
TomTom MySports Connect สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบตั ิการต่อไปนี้:
Windows


Windows 10



Windows 8 - เวอร์ชนั่ PC




Windows 7
Windows Vista

Mac OS X






10.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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แอปมือถือ TomTom MySports
แอปมือถือ MySports อนุญาตให้คุณอัปโหลดและวิเคราะห์กิจกรรมและดูสถิติของคุณในขณะอยูข่ า้ งนอก
แอปมือถือ TomTom MySports ทางานดังนี้:


ถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยังบัญชี TomTom MySports โดยอัตโนมัติเมื่อซิงค์กบั TomTom Touch ของคุณ



ให้ทางเลือกสาหรับ TomTom MySports Connect ในการถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมไปยังบัญชี MySports ของคุณ

โทรศัิท์ และอุปกรณ์ เคลื่อนที่ที่รองรับ
iOS
App TomTom MySports รองรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อไปนี้:


iPhone 4S หรื อใหม่กว่า



iPod touch รุ่ น 5



iPad3 หรื อใหม่กว่า



iPad mini ทุกรุ่ น

Android

แอป TomTom MySports กาหนดให้ใช้ Bluetooth Smart (หรื อ Bluetooth LE) และ Android 4.4
หรื อเวอร์ชนั่ สูงกว่าในการสื่ อสารกับตัวติดตามฟิ ตเนสของคุณ อุปกรณ์ที่มี Bluetooth Smart
จานวนมากได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าใช้งานร่ วมกับแอป MySports ได้ ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณใช้งานกับแอป MySports
ได้โดยการเยี่ยมชม Google Play Store
ข้อสาคัญ: สาหรับประเทศจีน Google Play Store ไม่สามารถเข้าใช้ได้และ แอปของเรามีการเผยแพร่ บน Wandoujia Store
การติดตั้งแอป TomTom MySports

ดู: รับแอปมือถือ MySports
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แชร์ กิจกรรมของคุณ
คุณสามารถแชร์กิจกรรม MySports โดยใช้ฟีเจอร์การแบ่งปันกับโซเชียลจากบัญชี MySports ของคุณ
ในการเริ่ มแชร์ ให้ทาดังนี้:
1. ล็อกอิน MySports
2. เลือกกิจกรรมจากกระดานสรุ ป MySports ของคุณ
3. คลิกที่ป่ ุม แชร์ ในมุมขวาบน
4. เลือก Facebook หรื อ Twitter เป็ นต้น แล้วใส่ความคิดเห็นเพื่อระบุตวั ตนในโพสต์ของคุณ
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ข้อเพิ่มเติม
คาเตือนและการระบุสาหรับใช้ งาน
ข้ อบ่ งชี้สาหรับการใช้ งาน
TomTom Touch Fitness Tracker จะติดตามองค์ประกอบของร่ างกาย (ไขมันในร่ างกายและมวลกล้ามเนื้อ), วัดอัตราการเต้นหัวใจ,
นับจานวนก้าว, แคลอรี่ ที่เผาผลาญ, ระยะทางที่เดิน, เวลาแอคทีฟ และเวลานอน เมตริ กเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีวิถีชีวิตที่แอคทีฟ
คาเตือน
TomTom Touch Fitness Tracker ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ควรใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค ห้ามใช้ TomTom Touch
Fitness Tracker หากคุณตั้งครรภ์ มีเครื่ องกระตุน้ การเต้นของหัวใจ หรื อมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่ างกายอื่นๆ

ไม่สามารถวัดองค์ประกอบของร่ างกายได้อย่างแม่นยาหากคุณตั้งครรภ์ มีอุปกรณ์โลหะในร่ างกายของคุณ หรื อหลังการออกกาลังกาย อาบน้ า หรื อว่ายน้ า
เก็บขั้วไฟฟ้ าของแบนด์ให้อยูห่ ่างจากกระแสไฟฟ้ า
ข้อมูลที่ให้จะเป็ นการประมาณที่ใกล้เคียงขององค์ประกอบของร่ างกายของคุณ และอาจเกิดความผันผวนได้ โปรดทาการวัดในเวลาเดียวกัน ในสภาพเดียวกัน
และทาตามคาแนะนาที่อยูใ่ นกล่องและใน FAQ
โปรดปรึ กษาแพทย์ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกาลังกาย ตัววัดอัตราการเต้นหัวใจนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ควรใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค
การรบกวนสัญญาณจากแหล่งภายนอก การสัมผัสกับข้อมือที่ไม่ดี และปัจจัยอื่นๆ อาจทาให้การอ่านหรื อการส่งข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจผิดพลาด
TomTom จะไม่รับผิดชอบต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดกรณี ดงั กล่าว
TomTom Touch Fitness Tracker ผลิตในประเทศจีน

ไม่ใช่ของเล่น ผลิตภัณฑ์น้ ีและอุปกรณ์เสริ มมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกได้ โปรดเก็บให้พน้ มือเด็ก
หากกินแบตเตอรี่ เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที
วิธีการที่ TomTom ใช้ ข้อมูลของคุณ

สามารถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนตัวได้ที่:
tomtom.com/privacy
ข้ อมูลแบตเตอรี่และสิ่ งแวดล้ อม

ผลิตภัณฑ์น้ ีใช้แบตเตอรี่ Lithium-Polymer ที่ผใู ้ ช้ไม่สามารถเข้าถึงได้หรื อผูใ้ ช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ ห้ามเปิ ดฝาปิ ดหรื อ (พยายาม)
ถอดแบตเตอรี่ ออก วัตถุในผลิตภัณฑ์และ/หรื อแบตเตอรี่ อาจเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อสุ ขภาพของคุณหากไม่ทาการกาจัดอย่างเหมาะสม
แบตเตอรี่ ภายในผลิตภัณฑ์น้ ีจะต้องถูกนาไปรี ไซเคิล หรื อทาการกาจัดอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
และต้องทาการแยกออกจากขยะทัว่ ไปเสมอ
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กฎระเบียบ WEEE

สัญลักษณ์ถงั ขยะบนผลิตภัณฑ์หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นการระบุวา่ ห้ามดาเนินการกับผลิตภัณฑ์น้ ีเหมือนขยะทัว่ ไป
ห้ามทิง้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ านี้รวมกับขยะทัว่ ไปของเทศบาล ตามที่กาหนดไว้โดยกฎระเบียบ EU Directive 2012/19/EU
ว่าด้วยขยะไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) โปรดกาจัดผลิตภัณฑ์น้ ีโดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรื อจุดรวบรวมของเทศบาลในพื้นที่เพื่อทาการรี ไซเคิล
การดาเนินการเช่นนี้ เท่ากับคุณมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่ งแวดล้อม

อุณหภูมิการใช้ งานของแบตเตอรี่

อุณหภูมิการใช้งาน: -20°C (-4°F) ถึง 45°C (113°F)

กฎระเบียบ R&TTE
TomTom ขอประกาศ ณ ที่น้ ีวา่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ของ TomTom เป็ นไปตามข้อกาหนดที่จาเป็ นและข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ
EU Directive 1999/5/EC สามารถดูคาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดได้ที่นี่: www.tomtom.com/legal

ข้ อมูล FCC สาหรับผู้ใช้

ประกาศเกี่ยวกับการรบกวนจาก Federal Communication Commission

อุปกรณ์น้ ีตรงตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายและ (2)
อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการ
อุปกรณ์น้ ีผา่ นการทดสอบและตรงตามข้อจากัดสาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC
ข้อจากัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การป้ องกันอย่างเหมาะสมสาหรับการรบกวนที่เป็ นอันตรายในการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้าง ใช้
และสามารถแผ่รังสี พลังงานคลื่นความถี่วทิ ยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคาแนะนา อาจทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่ อสารทางวิทยุได้
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบวนในการติดตั้งบางอย่าง
หากอุปกรณ์ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้โดยการปิ ดและเปิ ดอุปกรณ์
ผูใ้ ช้ควรลองแก้ไขการรบกวนโดยใช้หนึ่งในมาตรการต่อไปนี้:
- เปลี่ยนทิศทางหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของเสาอากาศภาครับ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กบั เต้ารับที่มีวงจรแยกต่างหากจาก

ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องรับ
- ติดต่อตัวแทนจาหน่ายหรื อช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีสาหรับความช่วยเหลือ
FCC ID: S4L1AT00
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IC: 5767A-1AT00
ข้ อควรระวังของ FCC

การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากฝ่ ายที่รับผิดชอบสาหรับข้อกาหนดอาจทาให้สิทธิ์ ในการใช้งานอุปกรณ์น้ ีของผูใ้ ช้เป็ นโมฆะได้
เครื่ องส่งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นที่เดียวกันหรื อใช้งานร่ วมกันกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งอื่น
ประกาศการสั มผัสถูกรังสี

ผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามขีดจากัดการสัมผัสคลื่นวิทยุอุปกรณ์พกพาของ FCC ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
และปลอดภัยสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคูม่ ือนี้
การลดการสัมผัสคลื่นวิทยุสามารถทาได้หากเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยูห่ ่างจากร่ างกายของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด
หรื อตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีกาลังเอาต์พุตที่ต่าลงหากมีฟังก์ชนั ดังกล่าว

ฝ่ ายที่รับผิดชอบในอเมริกาเหนือ
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803

โทร: 866 486-6866 ตัวเลือก 1 (1-866-4-TomTom)
ข้ อมูลการแผ่รังสี สาหรับแคนาดา

การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้:


อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวน



อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการของอุปกรณ์

การใช้งานขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขว่าอุปกรณ์น้ ีไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย
อุปกรณ์ดิจิตอล Class B นี้ตรงตาม Canadian ICES-003 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศจะถูกปิ ดใช้งานสาหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดในสหรัฐอเมริ กาหรื อแคนาดา
อุปกรณ์น้ ีได้รับการรับรองตามข้อกาหนดของ RSS-247 สาหรับความถี่ 2.4 GHz

ประกาศของ Industry Canada: (ฉบับภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส)

อุปกรณ์น้ ีตรงตาม RSSs ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตของ ISED การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้: (1)
อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ
รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการ
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
ประกาศการสั มผัสถูกรังสี ของ

ผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามขีดจากัดการสัมผัสคลื่นวิทยุอุปกรณ์พกพาของแคนาดา ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
และปลอดภัยสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคูม่ ือนี้
การลดการสัมผัสคลื่นวิทยุสามารถทาได้หากเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยูห่ ่างจากร่ างกายของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด
หรื อตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีกาลังเอาต์พุตที่ต่าลงหากมีฟังก์ชนั ดังกล่าว
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Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle
fonction est disponible.

เครื่องหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM)

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดงเครื่ องหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) เพื่อยืนยันว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย
ประกาศสาหรับนิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดง R-NZ เพื่อยืนยันว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศนิวซีแลนด์
ข้ อมูลติดต่ อฝ่ ายสนับสนุนลูกค้ า (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ )

ออสเตรเลีย: 1300 135 604
นิวซีแลนด์: 0800 450 973
ชื่อรุ่น
TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00
ใบรับรองของจีน
CMIIT ID / 2016DJ4417
มาตรฐาน IDA (สิ งคโปร์ )

โลโก้ Triman
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อุปกรณ์ ประเภท BF

ใบรับรองของญี่ปุ่น

R-201-160508

ข้ อมูลการรีไซเคิลในญี่ปุ่น

ใบรับรองของเกาหลี
MSIP-CMM-NSW-1AT00

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
B 급 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.
ประกาศ (ตุรกี)
รายละเอียดการติดต่ อสาหรับผู้ผลิต (ตุรกี)
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, โทร: +31 (0)20
757 5000
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การใช้ งาน การบารุงรักษา และการซ่ อมแซม (ตุรกี)

โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ของคุณในคู่มือผูใ้ ช้ออนไลน์ที่ tomtom.com/support
ขอแนะนาให้คุณทาความสะอาดตัวติดตามสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ถ้าคุณใช้บ่อย


เช็ดตัวติดตามด้วยผ้าชุบน้ าตามความจาเป็ น ใช้สบู่อ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันและสิ่ งสกปรกออก



อย่าให้ตวั ติดตามให้สมั ผัสสารเคมีแรงๆ เช่น น้ ามันเบนซิน สารทาความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล์ หรื อน้ ายาไล่แมลง
สารเคมีอาจทาความเสี ยหายกับซีล ตัวเรื อน และสี ได้



ทาความสะอาดเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและแผ่นเชื่อมต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ าตามความจาเป็ น



อย่าทาให้บริ เวณเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจถูกขีดข่วน ป้ องกันความเสี ยหาย

การร้ องเรียน (ตุรกี)

หากคุณมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าที่ 212 356 9707 หรื อโปรดดูที่
http://tr.support.tomtom.com/app/contact

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ ที่จะส่งเรื่ องร้องเรี ยนและคาเรี ยกร้องไปยัง Consumer Court (ศาลผูบ้ ริ โภค) (Tüketici Mahkemesi) และ
Arbitration Committee for Consumer Problems (คณะอนุญาโตตุลาการสาหรับปัญหาของผูบ้ ริ โภค) (Tüketici Sorunları
Hakem Heyeti)
อายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ (ตุรกี)

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์คืออย่างน้อย 5 ปี ตามที่ระบุไว้และประกาศไว้ในกฎหมาย After Sales Services (บริ การหลังการขาย) วันที่ 13/6/2014
และ nr. 29029
สิ ทธิ์ในการเลือก (ตุรกี)

สิ ทธิ์ ในการเลือกได้รับการคุม้ ครองในฐานะผูบ้ ริ โภคภายใต้มาตรา 11 ของ “Consumer Protection Law” (กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค)
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย (ตุรกี)

โปรดดูส่วนคาเตือนในภาคผนวกนี้
การประหยัดิลังงาน (ตุรกี)

แบตเตอรี่ ในตัวติดตามจะชาร์จเมื่อคุณเชื่อมต่อกับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย micro USB
คุณจะได้รับคาเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ ต่าหรื อใกล้หมด เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ จะสั้นลงขึ้นอยูก่ บั ว่าคุณใช้คุณสมบัติของตัวติดตามบ่อยแค่ไหน
อย่างเช่นการวัดอัตราการเต้นหัวใจ การวัดองค์ประกอบของร่ างกาย และจานวนการแจ้งเตือนโทรศัพท์ที่คุณได้รับ
การส่ งสิ นค้ าและการจัดการข้ อมูล (ตุรกี)

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom ควรได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังในระหว่างขั้นตอนการจัดส่งสิ นค้า
ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจกับทุกป้ ายการจัดส่งและคาเตือนที่ติดมากับลังจัดส่งหรื อแท่นวางสิ นค้า
ตัวติดตามควรได้รับการจัดส่งในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมและต้องไม่ได้รับการบรรจุใหม่
คุณควรใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมเพื่อย้ายอุปกรณ์และดูแลด้วยความระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับการฝึ กอบรมการจัดการด้วยมือทั้งหมด
ต้องระวังไม่ให้ตวั ติดตามตกหล่น ไม่ควรปล่อยตัวติดตามทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรื อต่ามากๆ หรื อปล่อยให้เปี ยกชื้น หรื ออยูใ่ นสภาพการเก็บรักษาที่เปี ยก

ข้ อมูลจาเิาะทางเทคนิคสาหรับตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom (ตุรกี)
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การติดตามกิจกรรม: สูงสุ ด 5 วัน
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ความละเอียดจอแสดงผล

128 x 32 พิกเซล

ขนาดจอแสดงผล

5.58 x 22.38 มม.

ความหนา

11.5 มม.

น้ าหนัก

10 ก.

ขนาดข้อมือ

121 - 169 มม. (เล็ก)

140 - 206 มม. (ใหญ่

สถานีบริการที่ได้ รับอนุญาต (ตุรกี)

ข้อสาคัญ: คุณต้องติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าเพื่อขอรับหมายเลข RMA และคาแนะนาก่อนที่จะส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังสถานีบริ การ
Regenersis
Tatlısu Mahallesi.
Şenol Güneş Bulvarı.
Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2
P.K 34774
Ümraniye / İstanbul
คาประกาศการปฏิบัติตามข้ อกาหนด (1)

คาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด

เรา TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 DK Amsterdam

The Netherlands

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเรา:
ชื่อผลิตภัณฑ์:

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom Touch

เครื่ องหมายการค้า:

TomTom

ประเภทรุ่ น:

1TA00

อุปกรณ์เสริ ม (สาย USB):

4AT00

ที่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับคาประกาศนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013
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EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 62479: 2010

ตามบทบัญญัติของ R&TTE Directive 1999/5/EC พร้อมกับข้อกาหนดที่ครอบคลุม EMC Directive ของ 2004/108/EC และ LV
Directive 2006/95/EC

ผลิตภัณฑ์น้ ีมีเครื่ องหมาย

ลงนามโดยหรื อสาหรับผูผ้ ลิต :
ชื่อ (เขียนด้วยมือ) : Clement Magniez
ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การโปรแกรม
สถานที่และวันที่ออก : อัมสเตอร์ดมั 16 สิ งหาคม 2016
คาประกาศการปฏิบัติตามข้ อกาหนด (2)

คาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด

เรา TomTom International BV

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands

(ที่อยูส่ หรัฐฯ: TomTom Inc., 2400 District Avenue,

Burlington, MA-1803 (1-866-4-TomTom))

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเรา:
ชื่อผลิตภัณฑ์:

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom Touch

เครื่ องหมายการค้า:

TomTom

ประเภทรุ่ น:

1TA00

อุปกรณ์เสริ ม:

สาย USB (รุ่ น: 4AT00)

ที่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับคาประกาศนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม:
ANSI C63.4
FCC 47 CFR ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B

ข้อมูลเสริ ม:
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อุปกรณ์น้ ีตรงตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้:
1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย และ
2) อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการ

ลงนามโดยหรื อสาหรับผูผ้ ลิต :
ชื่อ (เขียนด้วยมือ) : Clement Magniez
ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การโปรแกรม
สถานที่และวันที่ออก : อัมสเตอร์ดมั 23 สิ งหาคม 2016
คาประกาศการปฏิบัติตามข้ อกาหนด (3)

คาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด

เรา TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 AC Amsterdam

The Netherlands

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเราและร่ วมกับอุปกรณ์เสริ มของเรา:
ชื่อผลิตภัณฑ์:

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom Touch

เครื่ องหมายการค้า:

TomTom

ประเภทรุ่ น:

1TA00

อุปกรณ์เสริ ม:

สาย USB (รุ่ น: 4AT00)

ที่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับคาประกาศนี้ เป็ นไปตามข้อมูลจาเพาะต่อไปนี้:
ICES-003

ข้อมูลเสริ ม:
อุปกรณ์น้ ีตรงตามกฎ ICES-003 ของแคนาดา การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้:
1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย และ
2) อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการ

ลงนามโดยหรื อสาหรับผูผ้ ลิต :
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ชื่อ (เขียนด้วยมือ) : Clement Magniez
ตาแหน่ง : ผูจ้ ดั การโปรแกรม
สถานที่และวันที่ออก : อัมสเตอร์ดมั 23 สิ งหาคม 2016
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ประกาศลิขสิ ทธิ์
© 2016 TomTom สงวนลิขสิ ทธิ์ TomTom และโลโก้ "รู ปสองมือ" เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ TomTom N.V.
หรื อบริ ษทั ในเครื อ โปรดไปที่ tomtom.com/legal เพื่อดูการรับประกันและข้อตกลงการใช้งานของผูใ้ ช้ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์น้ ี
Linotype, Frutiger และ Univers เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Linotype GmbH

ซึ่งจดทะเบียนที่สานักงานสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้าของสหรัฐอเมริ กา และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
MHei เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Monotype Corporation และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
รหัส AES

ซอฟต์แวร์ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์น้ ีประกอบด้วยรหัส AES ภายใต้ Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
สงวนลิขสิ ทธิ์
เงื่อนไขใบอนุญาต:
การแจกจ่ายต่อและการใช้ซอฟต์แวร์น้ ี (ทั้งมีหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ได้รับอนุญาตโดยไม่ตอ้ งชาระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าลิขสิ ทธิ์
หากเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
การแจกจ่ายซอร์สโค้ดรวมประกาศลิขสิ ทธิ์ ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ ต่อไปนี้
การแจกจ่ายซอร์สโค้ดรวมประกาศลิขสิ ทธิ์ ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบ
จะต้องไม่ใช้ชื่อของผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์ ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์น้ ีโดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การคานวณแคลอรี่

การคานวณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์น้ ีจะยึดตามค่า MET จาก:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and
MET values Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581
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