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ยินดีตอ้ นรับ
คู่มือผูใ้ ช้น้ ีอธิ บายทุกสิ่ งที่คุณต้องรู ้เกี่ยวกับนาฬิกา TomTom Runner 3, TomTom Spark 3 หรื อ TomTom Adventurer ใหม่
ของคุณ
ถ้าคุณต้องการอ่านใจความสิ่ งสาคัญอย่างรวดเร็ ว เราขอแนะนาให้ คุณอ่านหน้า เริ่ มต้นการใช้งาน ซึ่งจะครอบคลุมการดาวน์โหลด TomTom Sports
Connect และการใช้แท่นตั้งโต๊ะ
นี่คือจุดเริ่ มต้นที่ดี:


เกี่ยวกับนาฬิกา



การเริ่ มต้นกิจกรรม



อายุความฟิ ต



การออกกาลังกาย



การติดตามกิจกรรม



เพลง



การใช้นาฬิกา Adventurer ของคุณ
คาแนะนา: ดูคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ tomtom.com/support เริ่ มต้นพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์สาหรับเลือก

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูล และที่สิ่งสาคัญก็คือ การบรรลุเป้ าหมายออกกาลังกายในการใช้นาฬิกา TomTom GPS Sports ใหม่
ของคุณ!
หมายเหตุ: คุณสมบัติเพลงและเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจในตัวใช้ได้กบั นาฬิกาบางรุ่ นเท่านั้น
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มีอะไรใหม่
มีอะไรใหม่ในรุ่ นนี้
TomTom Runner 2, TomTom Runner 3, TomTom Spark, TomTom Spark 3, TomTom Adventurer
อายุความฟิ ต

อายุความฟิ ตของ TomTom คือตัวบ่งชี้วา่ ร่ างกายของคุณมีความแข็งแรงทางกายภาพดีเพียงใด และส่งผลให้ทางานได้ดีเพียงใด ตามข้อมูลต่างๆ เช่น
อัตราการเต้นหัวใจในระหว่างทากิจกรรม อัตราการเต้นหัวใจสูงสุ ดและในช่วงพัก กิจกรรม เพศ อายุ ความสูง และน้ าหนัก
ยิ่งคุณทากิจกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพมากเพียงใด ค่าอายุความฟิ ตก็จะมากขึ้นเท่านั้น เริ่ มต้นออกกาลังกายตามอายุความฟิ ตของคุณโดยการรับคะแนนความฟิ ต
คุณจะได้รับคะแนนความฟิ ตเมื่อคุณบันทึกกิจกรรมของคุณบนนาฬิกา TomTom Sports พร้อมกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ อายุความฟิ ต ในคู่มือนี้
การออกกาลังกาย

เพื่อให้ออกกาลังกายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตอนนี้ คุณสามารถเลือกหนึ่งในการออกกาลังกาย 50 รู ปแบบที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะดาวน์
โหลดไปยังนาฬิกาของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรื อแอป TomTom การออกกาลังกายมีท้ งั ประเภทกิจกรรมวิ่งและขี่จกั รยาน และ
มีท้ งั หมด 5 หมวด ได้แก่ ความฟิ ต เผาผลาญไขมัน ความทนทาน ความเร็ ว และพละกาลัง
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ การออกกาลังกาย
การปรับปรุงเสี ยงเพลง

ตอนนี้นาฬิกาของคุณจะจดจาตาแหน่งที่คุณหยุดเพลงหรื อหนังสื อเสี ยงนี้เมื่อคุณถอดหูฟัง นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอแทร็ คเพลงไปข้างหน้า 10 วินาทีได้
โดยการกดปุ่ม ซ้าย และ ขวา ของนาฬิกาค้างไว้
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ เพลง
หยุดชั่วคราวอัตโนมัติระหว่ างกิจกรรม

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาให้หยุดชัว่ คราวอัตโนมัติและเล่นกิจกรรมนั้นๆ ต่อตามการเคลื่อนไหวของคุณ การดาเนินการนี้ควบคุมโดยการตั้งค่าต่อ
กิจกรรมใหม่
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ การหยุดชัว่ คราวและการหยุดกิจกรรมโดยสิ้นเชิง
การควบคุมการซิงค์และการเตือน

การตั้งค่าใหม่มอบทางเลือกให้คุณควบคุมได้มากขึ้นว่าต้องการให้นาฬิกาซิงค์กบั อุปกรณ์มือถือเมื่อไรและด้วยวิธีใด คุณยังสามารถควบคุมได้วา่ ต้องการรับ
การแจ้งเตือนโทรศัพท์บนนาฬิกาได้หรื อไม่อีกด้วย
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ โทรศัพท์
การปรับปรุงคู่มือผู้ใช้

เพิ่มส่วนใหม่ในตัวเลือกเมนูที่จะพร้อมใช้งาน หลังจาก เริ่ มกิจกรรม
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ การตั้งค่ากิจกรรม
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ส่วนที่ได้รับการปรับปรุ งเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่และการซิงค์
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม จับคู่กบั อุปกรณ์มือถือของคุณ และ วิธีการซิงค์ขอ้ มูล
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นาฬิกา
เกี่ยวกับนาฬิกา
เมื่อคุณใช้นาฬิกา คุณจะเริ่ มจากหน้าจอนาฬิกา หน้าจอนี้จะแสดง เวลาและวันที่ ตัวเลขชัว่ โมงจะแสดงแบบค่อนข้างจาง และนาทีจะแสดงสว่างกว่า เพื่อให้
คุณสามารถดูเวลาที่เที่ยงตรงได้ชดั เจนขึ้น
ใช้ป่ ุมเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรื อขวาไปที่หน้าจออื่นๆ บนนาฬิกา

1. กดซ้าย - เปิ ดหน้าจอ การติดตามกิจกรรม
2. กดล่าง - เปิ ดเมนู การตั้งค่า
3. กดขวา - เปิ ดเมนู กิจกรรม

คาแนะนา: กดค้างไว้เพื่อเลื่อนอัตโนมัติผา่ นเมนู กิจกรรม หน้าจอและการตั้งค่าเมตริ กกิจกรรม
4. กดขึ้น - เปิ ดเมนู เพลง
5. ตัวรับสัญญาณ GPS ขณะที่สวมนาฬิกา ตัวรับสัญญาณ GPS ควรแหงนหน้าขึ้น
6. บังหน้าจอด้วยฝ่ ามือของคุณเป็ นเวลาสั้นๆ เพื่อเปิ ดไฟหน้าจอ

หน้าจอนาฬิกาจะแสดงเวลาและวันที่ คุณสามารถ เลือกให้แสดงเวลาในรู ปแบบ 12 ชัว่ โมงหรื อ 24 ชัว่ โมงได้โดยกดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่า จากนั้นเลือก
นาฬิ กา
การใช้ นาฬิ กา

กดขึ้นหรื อลงเพื่อเลือกรายการในเมนู
กดขวาเพื่อเลือกรายการและเปิ ดเมนูสาหรับรายการนั้น
กดซ้ายเพื่อออกจากเมนู
หากต้องการเลือกตัวเลือกในเมนู ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือกมีการไฮไลต์เมื่อคุณออกจากเมนู นาฬิกาจะจดจาตัวเลือกที่คุณไฮไลต์
หากตัวเลือกในเมนูสลับเปิ ดและปิ ด ให้กดขึ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
สิ่ งสาคัญ: นาฬิกาของคุณจะสลีปหากไม่มีการใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ง กดปุ่มใดๆ เพื่อปลุกนาฬิกาของคุณ จากนั้น นาฬิกาของคุณจะเริ่ มการซิงค์ดว้ ยแอป
Sports โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถใช้งานต่อไปได้
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การสวมนาฬิกา
วิธีที่คุณสวมนาฬิกาเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีทางานของเซนเซอร์ น้ ี ดู เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ


สวมนาฬิกาตามปกติ โดยให้หน้าปัดนาฬิกาอยูด่ า้ นบนของข้อมือและด้านล่างของนาฬิกาสัมผัสผิวหนังของคุณ ห่างออกจากกระดูกข้อมือ



รัดสายนาฬิกาให้ติดกับข้อมือแต่ไม่อึดอัดจนเกินไป



คุณจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยาที่สุดจากเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจเมื่อคุณวอร์มอัพแล้ว
ข้อสาคัญ: เพื่อให้การวัดมีความแม่นยา ให้อยูน่ ิ่งๆ จนกว่าจะตรวจพบอัตราการเต้นของหัวใจ

การทาความสะอาดนาฬิกา
ขอแนะนาให้คุณทาความสะอาดนาฬิกาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ถ้าคุณใช้บ่อย


เช็ดนาฬิกาด้วยผ้าชุบน้ าตามความจาเป็ น ใช้สบู่อ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันหรื อสิ่ งสกปรกออก



อย่าให้นาฬิกาให้สมั ผัสสารเคมีแรงๆ เช่น น้ ามันเบนซิน สารทาความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล์ หรื อน้ ายาไล่แมลง สารเคมีอาจทาความเสี ยหายกับ
ซีล ตัวเรื อน และสี ของนาฬิกาได้



หลังจากว่ายน้ า ให้ลา้ งนาฬิกาด้วยน้ าประปา แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม



ทาความสะอาดบริ เวณเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและแผ่นเชื่อมต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ าตามความจาเป็ น



อย่าทาให้บริ เวณเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจถูกขีดข่วน ป้ องกันความเสี ยหาย

เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
ถ้านาฬิกามีเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจในตัว คุณก็จะฝึ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คุณสามารถเลือกใช้เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจในตัว หรื อเซนเซอร์ภายนอกหากนาฬิกาถูกติดตั้งอยูบ่ นแฮนด์ของจักรยาน หรื อไม่ใช้เซนเซอร์เลยก็ได้
หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณไม่มีตวั วัดอัตราการเต้นหัวใจในตัว คุณสามารถซื้อสายคาดอกแยกเพื่อบันทึกอัตราการเต้นหัวใจเดียวกันได้เช่นกันที่
tomtom.com/sportsaccessories
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วิธีการทางานของเซนเซอร์

การเต้นของหัวใจจะถูกวัดโดยการใช้แสงเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด ซึ่งจะทาที่ดา้ นบนข้อมือโดยการส่องแสงผ่านผิวหนังเข้าสู่เส้นเลือดเส้นเลือด
ฝอยใต้ผิวหนัง และตรวจจับการสะท้อนแสงที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย หรื อขนในร่ างกาย อย่างไรก็ตามจะได้รับ
ผลกระทบจากวิธีสวมนาฬิกาบนข้อมือ และคุณมีการวอร์มอัพหรื อไม่
การใช้ เซนเซอร์ วัดอัตราการเต้ นหัวใจ

เพื่อให้ได้รับประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดจากเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ ดู การสวมนาฬิกา การติดตามอัตราการเต้นหัวใจอย่างต่อเนื่องจะถูกปิ ดอยูโ่ ดยค่าเริ่ มต้น
หากต้องการเปิ ด ดูที่ เกี่ยวกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7
หมายเหตุ: เซนเซอร์ไม่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจขณะว่ายน้ าได้

การถอดนาฬิกาออกจากสาย
คุณอาจต้องการถอดนาฬิกาจากสายรัดข้อมือเพื่อชาร์จหรื อก่อนวางในที่ยึด ก่อนใช้ตวั ยึดจักรยาน
ในการถอดนาฬิกาออกจากสายรัดข้อมือ ให้ทาดังนี้:
1. กดโลโก้ TomTom ลงไปขณะจับสายนาฬิกา

2. ถอดนาฬิกาออกจากสาย

ชาร์จนาฬิกาโดยใช้แท่นตั้งโต๊ะ
สิ่ งสาคัญ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB แบบใดก็ได้เพื่อชาร์จนาฬิกา วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะและเชื่อมต่อขั้วต่อ USB จาก
แท่นตั้งโต๊ะกับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB
คุณสามารถใช้แท่นตั้งโต๊ะเมื่อนาฬิกาอยูใ่ นสายรัดข้อมือ หรื อคุณสามารถถอดนาฬิกาจากสายรัดข้อมือก่อน
การถอดนาฬิ กาจากสาย

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การถอดนาฬิกาจากสาย
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การชาร์ จโดยใช้ แท่ นตั้งโต๊ ะ

วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะดังนี้:
1. เลื่อนนาฬิกาเข้าไปแท่น ตามส่วนโค้งด้านหลังของนาฬิกา
2. ดันนาฬิกาเข้าไปอีกครั้งจนกระทัง่ คุณได้ยนิ เสี ยงคลิก และเชื่อมต่อจนสุ ด

สิ่ งสาคัญ: เมื่อคุณวางนาฬิกาของคุณในแท่น คุณสามารถทาการเชื่อมต่อหนึ่งในสองแบบต่อไปนี้:
ชาร์จไฟโดยใช้ช่องเสี ยบในผนังหรื อช่องเสี ยบ USB โดยไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้

เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์รวมทั้งการเข้าถึง Sports

3. ถอดนาฬิกาจากแท่นตั้งโต๊ะ ดึงนาฬิกาออกจากแท่น ตามส่วนโค้งด้านหลังของนาฬิกา

ใช้ตวั ยึดจักรยาน
ถ้าคุณซื้ออุปกรณ์เสริ มตัวยึดจักรยาน ตัวยึดจะประกอบด้วยที่ยึดนาฬิกาและสายรัดแฮนด์เพื่อติดคลิปกับแฮนด์
สิ่ งสาคัญ: คาสัง่ เหล่านี้แสดงวิธีติดกับที่ยึดจักรยาน จากนั้นใส่นาฬิกา
ใช้ตวั ยึดจักรยานดังนี้:
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1. เลื่อนสายรัดแฮนด์ในตะขอด้านหลังที่ยึดนาฬิกา เลือกความยาวที่เหมาะสมกับขนาดของแฮนด์

คาแนะนา: สายมีสองรู ซ่ ึงจะพอดีกบั ขนาดที่แตกต่างกันของแฮนด์ต้ งั แต่ 22 มม. ถึง 32 มม. เลือกรู ที่เหมาะกับแฮนด์ที่สุด
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2. วางที่ยึดนาฬิกานิคบนแฮนด์ และรัดสายให้รอบ

3. ใช้คลิปที่ดา้ นล่างที่ยึดเพื่อติดสายรัดแฮนด์

ตอนนี้สายควรติดแน่นรอบแฮนด์
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4. ถอดนาฬิกาออกจากสายรัดข้อมือ เปิ ดที่ยึดด้วยการกดดังที่แสดงด้านล่าง ยกฝาขึ้น

5. เลื่อนนาฬิกาเข้าไปในที่ยึดตามที่แสดงไว้

6. ตรวจสอบว่านาฬิกาคลิกเข้าที่อย่างแน่นหนา
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7. ปิ ดที่ยึดผ่านด้านบนของนาฬิกา ต้องมัน่ ใจว่ามีการคลิกเมื่อคุณปิ ด ตอนนี้คุณพร้อมขี่จกั รยานแล้ว!

ถอดนาฬิกาจากที่ยดึ
คุณอาจต้องการถอดนาฬิกาจากที่ยึดเพื่อชาร์จหรื อขณะที่ติดกับที่ยึดจักรยานกับแฮนด์
ในการถอดนาฬิกาจากที่ยึด ให้ทาดังนี้:
1. เปิ ดที่ยึดด้วยการกดดังที่แสดงด้านล่าง และจากนั้นยกฝาขึ้น

2. ดันนาฬิกากลับไปเข้าหาคุณเพื่อปลดล็อคจากที่ยึด
16

3. เลื่อนนาฬิกาเข้าหาฝ่ ามือ

การใช้โอริ ง
ถ้าคุณทาสายตัวยึดจักรยานหาย คุณสามารถใช้โอริ งมาตรฐานเพื่อยึดนาฬิกาบนแฮนด์ได้
ใช้โอริ งดังนี้:
1. หงายนาฬิกา และใส่โอริ งในตะขอที่ใกล้ที่สุดของนาฬิกา

2. ค้นหาชิ้นส่วนของยาง เช่น ชิ้นส่วนยางในจักรยานเก่า ซึ่งจาเป็ นต้องวางอยูร่ ะหว่างตัวยึดและแฮนด์ และป้ องกันการลื่นไถล
3. วางตัวยึดบนแฮนด์เพื่อให้ชิ้นส่วนของยางถูกประกบระหว่างตัวยึดและแฮนด์

4. รัดโอริ งรอบแฮนด์ และยกขึ้นเหนือตะขอหลัง
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หน้าจอเกี่ยวกับ
จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ลง กด ขึน้ จนกว่าคุณจะเห็น เกี่ยวกับ ที่ดา้ นบนของเมนู กด ขวา เพื่อเปิ ดหน้าจอเกี่ยวกับ
หน้าต่างเกี่ยวกับแสดงข้อมูลต่อไปนี้


แบตเตอรี่ - พลังงานแบตเตอรี่ ที่เหลือของนาฬิกา

ชาร์จแบตเตอรี่ วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะ และ เชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์


พืน้ ที่จัดเก็บ - ปริ มาณพื้นที่ที่ถูกใช้งานบนนาฬิกาของคุณ

ถ้าคุณกาลังจะมีพ้นื ที่วา่ งไม่พอ ให้เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ TomTom Sports Connect จะถ่ายโอนการออกกาลังกายหรื อกิจกรรม
ต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกให้อปั โหลดกิจกรรมโดยอัตโนมัติไปยังแอคเคาท์ของคุณในเว็บไซต์ TomTom Sports หรื อ
เว็บไซต์อื่นที่คุณเลือกได้
คาแนะนา: ประวัติซ่ ึงเป็ นข้อมูลสรุ ปของการออกกาลังกาย 10 ครั้งล่าสุ ดจะยังคงอยูใ่ นนาฬิกา การออกกาลังที่เก่ากว่าจะถูกส่งไปยัง Sports


QUICKGPS - สถานะข้อมูล QuickGPSfix ของนาฬิกาของคุณ
QuickGPSfix ช่วยให้นาฬิกาค้นหาตาแหน่งที่แม่นยาได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้คุณสามารถเริ่ มต้นกิจกรรมและช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ได้

อัพเดทข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกาโดยเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ TomTom Sports Connect จะอัพเดท QuickGPSfix บนนาฬิกาโดยอัตโนมัติ ข้อมูล QuickGPSfix จะใช้ได้เป็ นเวลา 3 วันหลังจากที่คุณดาวน์โหลด
สัญลักษณ์เหล่านี้จะใช้เพื่อแสดงสถานะของ QuickGPSfix:
QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้ มูลล่าสุ ด

QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้ มูลที่ลา้ สมัย ถ้าข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกาล้าสมัย

นาฬิกาจะยังคงทางานตามปกติ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นในการจับสัญญาณ GPS เมื่อคุณต้องการ เริ่ มต้น
กิจกรรม


เวอร์ ชั่น - หมายเลขเวอร์ชนั่ ของซอฟต์แวร์ คุณอาจต้องใช้ขอ้ มูลนี้ถา้ คุณติดต่อฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์
TomTom Sports Connect จะตรวจสอบว่ามีการอัพเดทซอฟต์แวร์สาหรับนาฬิกาของคุณหรื อไม่



หมายเลขประจาเครื่อง - หมายเลขประจาเครื่ องของนาฬิกา คุณอาจต้องใช้ขอ้ มูลนี้ถา้ คุณติดต่อฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า
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การรี เซ็ต
รีเซ็ตแบบปกติ

การรี เซ็ตแบบปกติจะดาเนินการแต่ละครั้งที่คุณตัดการเชื่อมต่อนาฬิกา จากที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์
รี เซ็ตแบบปกติบนนาฬิกาโดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อนาฬิกากับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์

รอจนกว่านาฬิกาจะแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่
ถ้าคุณกาลังใช้คอมพิวเตอร์ ให้รอจนกว่า Sports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดทนาฬิกา
2. ยกเลิกการเชื่อมต่อนาฬิกาจากที่ชาร์จแบบเสี ยบผนังหรื อคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์บนนาฬิกาจะรี สตาร์ท วิธีน้ ีจะทาการรี เซ็ตแบบปกติบนนาฬิกา
โหมดการคืนค่ า

โหมดการคืนค่าช่วยให้คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ในนาฬิกาอีกครั้ง โดยไม่ตอ้ งลบข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าใดๆ
รี เซ็ตนาฬิกาโดยใช้โหมดการคืนค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. วางนาฬิกาของคุณในแท่น ก่อนที่จะเชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. บนนาฬิกา กด ลง และกดค้างเอาไว้*
3. เชื่อมต่อแท่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ กดปุ่มค้างเอาไว้จนกว่านาฬิกาของคุณจะแสดง tomtom.com/reset
4. ปล่อยปุ่มและรอจนกว่า Sports Connect จะแสดง อัพเดท
5. คลิก อัพเดท ใน Sports Connect
* ถ้าไม่สามารถเข้าถึงพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวก ให้เชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์โดยไม่มีนาฬิกา จากนั้นกด ลง จากหน้าจอนาฬิกาใน

ขณะที่คุณเลื่อนนาฬิกาเข้าไปในแท่น
รีเซ็ตการตั้งค่ าจากโรงงาน

สิ่ งสาคัญ: เมื่อคุณรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานใน Sports Connect ข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งค่าการส่งออกสาหรับ
Sports Connect จะถูกลบออกจากนาฬิกา การดาเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
คุณควรใช้การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็ นทางเลือกสุ ดท้ายในการคืนค่านาฬิกา หรื อถ้าคุณต้องการลบข้อมูลและการตั้งค่าจริ งๆ
การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟต์แวร์บนนาฬิกาอีกครั้ง และจะลบข้อมูลต่อไปนี้:


กิจกรรมของคุณ



การตั้งค่าบนนาฬิกา



การตั้งค่าสาหรับการอัปโหลดกิจกรรมใน Sports Connect

สิ่ งสาคัญ: เมื่อคุณทาการรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อย่าตัดการเชื่อมต่อนาฬิกาก่อนที่ Sports Connect จะเสร็ จสิ้นการคืนค่านาฬิกา การดาเนินการนี้
จะใช้เวลาหลายนาที ตรวจสอบข้อความที่แสดงใน Sports Connect และบนนาฬิกาก่อนที่คุณจะตัดการเชื่อมต่อนาฬิกา
รี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาโดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อกับนาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกว่า Sports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดทนาฬิกา
2. ขยาย การตั้งค่า ใน Sports Connect
3. คลิก รีเซ็ตการตั้งค่ าจากโรงงาน ที่ดา้ นล่างของ Sports Connect
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Sports Connect จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชนั่ ล่าสุ ดสาหรับนาฬิกา
4. เชื่อมต่อนาฬิกาไว้ตลอดเมื่อหน้าต่างสาหรับ Sports Connect ปิ ดลง
Sports Connect จะติดตั้งซอฟต์แวร์บนนาฬิกา
5. เชื่อมต่อนาฬิกาไว้ตลอดเมื่อหน้าต่างสาหรับ Sports Connect เปิ ดขึ้นอีกครั้ง
6. ทาตามคาแนะนาใน Sports Connect เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณ
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เริ่ มต้นการใช้งาน
ก่อนเริ่ มฝึ ก ขอแนะนาให้ชาร์จไฟในนาฬิกา ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทซอฟต์แวร์ การออกกาลังกายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และดาวน์โหลด
QuickGPSfix

หมายเหตุ: QuickGPSfix ช่วยให้นาฬิกาของคุณจับสัญญาณ GPS และค้นหาตาแหน่งได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่ และ
ยืดอายุการใช้งาน
1. ดาวน์โหลด TomTom Sports Connect จาก tomtom.com/123 และติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ TomTom Sports
Connect สามารถใช้งานได้ฟรี
2. วางนาฬิกาของคุณใน แท่นตั้งโต๊ะ และเชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทาตามคาแนะนาที่ TomTom Sports Connect แนะนาคุณ

หลังจากชาร์จนาฬิกา คุณสามารถ เริ่ มต้นกิจกรรมแรกของคุณ ได้
คาแนะนา: นาฬิกาของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อภาพเคลื่อนไหวของแบตเตอรี่ หยุดเลื่อน และแสดงว่าแบตเตอรี่ เต็ม
คุณควรเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอเพื่อชาร์จไฟ อัปโหลดกิจกรรม ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทซอฟต์แวร์ และดาวน์โหลดข้อมูล
QuickGPSfix
อายุใช้ งานของแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เต็มแล้ว คุณสามารถใช้นาฬิกาสาหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องใช้ GPS เช่น การวิ่งและปั่นจักรยาน ได้นานถึง 11 ชัว่ โมง แบตเตอรี่ จะถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็ วถ้าคุณใช้งานในลักษณะนี้:


ใช้คุณสมบัติ เพลง ร่ วมกับชุดหูฟังไร้สาย



ใช้ ไฟหน้าจอ บนนาฬิกาบ่อยๆ หรื อ ตลอดเวลา



ใช้ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ ในตัว



เชื่อมต่อนาฬิกากับเซนเซอร์ภายนอก เช่น เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ หรื อ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น

นาฬิกาจะใช้งานได้นานขึ้นจากการชาร์จแบตเตอรี่ ถา้ คุณปิ ด โหมดกลางคืน และสัมผัสหน้าจอเพื่อเปิ ดไฟหน้าจอเฉพาะเมื่อคุณต้องการ
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แอป TomTom Sports

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป TomTom Sports ฟรี จากร้านค้าแอปทัว่ ไป หรื อไปที่ tomtom.com/app
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ แอปมือถือ TomTom Sports ในคู่มือนี้
จับคู่นาฬิ กากับอุปกรณ์ มือถือของคุณ

เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ จับคู่นาฬิกากับอุปกรณ์มือถือของคุณ ในคู่มือนี้
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จับคู่กบั อุปกรณ์มือถือของคุณ
จับคู่กบั อุปกรณ์ Android
แอปมือถือ TomTom Sports ให้คุณอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมกีฬาของคุณจากนาฬิกา TomTom GPS Sports ไปที่ TomTom
Sports Cloud ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยงั อนุญาตให้อปั โหลดโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จานวนหนึ่งอีกด้วย
นอกจากนี้ แอปยังดาวน์โหลดการออกกาลังกายที่คุณออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และข้อมูล QuickGPSfix ไปที่นาฬิกาของคุณด้วย
ในการจับคู่อุปกรณ์ Android™ กับนาฬิกาของคุณ ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. แน่ใจว่านาฬิกาและอุปกรณ์ Android อยูใ่ กล้กนั
2. เริ่ มแอปมือถือ TomTom Sports บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ และให้มนั่ ใจว่าคุณล็อกอินแอคเคาท์ TomTom ของคุณแล้ว
3. แตะเริ่ มใช้งานที่ดา้ นบนของแท็บล่าสุ ด
4. จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้กด ลง เพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จับคู่ใหม่

นาฬิกาจะเริ่ มค้นหาคาขอจับคู่จากแอปมือถือ Sports
5. บนอุปกรณ์ Android ของคุณ ให้แตะนาฬิกาในหน้า เปิ ดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ Android จะแสดงคาว่า Searching (กาลังค้นหา)
6. เมื่อชื่อของนาฬิกาปรากฏขึ้นในรายการบนหน้าจอการค้นหา ให้แตะแล้วยอมรับคาขอจับคู่
7. ในแอปมือถือ Sports ให้ป้อนรหัส PIN ที่แสดงอยูบ่ นนาฬิกาของคุณ
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ตอนนี้นาฬิกาและอุปกรณ์ Android ของคุณจับคู่กนั แล้ว

ตราบใดที่คุณมีแอปมือถือกาลังใช้งานหรื อทางานอยูใ่ นพื้นหลังของอุปกรณ์ Android นาฬิกาจะพยายามเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมที่บนั ทึกใหม่
ที่จะอัปโหลด หรื อเมื่อข้อมูล QuickGPSfix ล้าสมัย
หากคุณเปิ ดแอปมือถือบนอุปกรณ์ Android และพยายามเชื่อมต่อกับนาฬิกา คุณอาจจาเป็ นต้องปลุกนาฬิกาโดยการกด ลง บนหน้าจอนาฬิกา การเชื่อมต่อ
กับนาฬิกาของคุณอาจใช้เวลาถึง 30 วินาที
หากคุณกาลังอัพเกรดเวอร์ชนั่ อุปกรณ์ Android ของคุณ คุณมักจะต้องยกเลิกการจับคู่และจับคู่นาฬิกาของคุณอีกครั้ง
หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการจับคู่นาฬิกาของคุณ ขั้นแรก ให้คุณลองไปที่การตั้งค่า Bluetooth® ของโทรศัพท์และยกเลิกการจับคู่นาฬิกา
TomTom ของคุณก่อนที่จะลองขั้นตอนก่อนหน้านี้อีกครั้ง

จับคู่กบั อุปกรณ์ iOS
แอปมือถือ TomTom Sports ให้คุณอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมกีฬาของคุณจากนาฬิกา TomTom GPS Sports ไปที่ TomTom
Sports Cloud ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยงั อนุญาตให้อปั โหลดโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จานวนหนึ่งอีกด้วย
นอกจากนี้ แอปยังดาวน์โหลดการออกกาลังกายที่คุณออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และข้อมูล QuickGPSfix ไปที่นาฬิกาของคุณด้วย
ในการจับคู่กบั อุปกรณ์ iOS กับนาฬิกา GPS Sports ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้เลื่อนลงเพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า จากนั้นเลือก โทรศัพท์ และเลื่อนไปทางขวา
2. เลื่อนขวาเพื่อเริ่ มจับคู่
3. เริ่ มแอปมือถือ Sports แล้วแตะ เริ่ มใช้งาน
4. แตะ นาฬิกา
5. แตะชื่อนาฬิกาของคุณเมื่อปรากฏขึ้น
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6. บนอุปกรณ์ iOS แตะ จับคู่ จากนั้นป้ อนรหัส PIN ที่แสดงบนนาฬิกาของคุณ

ตอนนี้อุปกรณ์ควรจะจับคู่กนั แล้ว คลิกที่นี่คาแนะนาการแก้ปัญหาที่ดา้ นล่าง หากคุณประสบปัญหากับการจับคู่นาฬิกาของคุณ
ตราบใดที่คุณมีแอปมือถือกาลังใช้งานหรื อทางานอยูใ่ นพื้นหลังของโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ นาฬิกาจะพยายามเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมใหม่
ที่จะอัปโหลด หรื อเมื่อข้อมูล QuickGPSfix ล้าสมัย
หากคุณเปิ ดแอปมือถือในโทรศัพท์ของคุณและแอปกาลังพยายามจับคู่กบั โทรศัพท์ของคุณอยู่ คุณอาจต้องปลุกนาฬิกาของคุณโดยการเลื่อนออกจากหน้าจอ
นาฬิกา เลื่อน ลง ซ้าย หรื อ ขวา จากหน้าจอนาฬิกา
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วิธีการซิ งค์ขอ้ มูล
คุณสามารถอัปโหลดหรื อ "ซิงค์" ข้อมูลกิจกรรมของคุณจากนาฬิกาไปที่แอปมือถือ Sports โดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้ หรื อคุณสามารถซิงค์ได้โดยการ
เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
สิ่ งสาคัญ: เมื่อคุณปลดการเชื่อมต่อนาฬิกาจากแหล่งจ่ายไฟหลังจากชาร์จแบตเตอรี่ อ่อน คุณจะเห็นเวลา 0:00 กระพริ บบนหน้าจอ ซึ่งหมายความว่านาฬิกาของ
คุณต้องได้รับการซิงค์
การใช้ สมาร์ ทโฟนของคุณ
1. ตรวจสอบบนโทรศัพท์ให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตที่ใช้การได้และเปิ ด Bluetooth อยู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาและสมาร์ทโฟนจับคู่กนั แล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาและสมาร์ทโฟนอยูใ่ กล้กนั
4. บนนาฬิกาของคุณ ให้แตะปุ่มเพื่อปลุกจอแสดงผล
5. เปิ ดแอป Sports บนสมาร์ทโฟนของคุณ
6. ไปที่หน้าจอกิจกรรม
7. ปัดลงจนวงกลมสี เขียวปรากฏขึ้น

แอปจะซิงค์การตั้งค่าข้อมูลกิจกรรมของคุณกับนาฬิกา
การใช้ คอมพิวเตอร์
1. ในการเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์ ให้ ถอดนาฬิกาออกจากสาย

2. การใช้สาย USB ที่คุณได้รับพร้อมกับนาฬิกาของคุณ เชื่อมต่อโมดูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
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Sports Connect จะเปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อนาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Sports Connect จะซิงค์การตั้งค่าข้อมูลกิจกรรมของคุณกับนาฬิกาโดยอัตโนมัติ
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การซิงค์ขอ้ มูลโดยใช้อุปกรณ์มือถือหรื อเว็บไซต์
ในการซิงค์ขอ้ มูลกิจกรรมบนนาฬิกาด้วยแอป Sports ให้ทาดังนี้:
1. เริ่ มแอป Sports บนสมาร์ทโฟนของคุณ
2. วางนาฬิกาใกล้กบั โทรศัพท์แล้วกดล่างจากหน้าจอนาฬิกาเพื่อปลุกนาฬิกา
3. ในแอป ให้ลากแท็บ ล่าสุ ด หรื อแท็บ กิจกรรม ลงเพื่อเริ่ มการซิงค์ นอกจากนี้ อาจเริ่ มการซิงค์โดยอัตโนมัติได้เมื่อตรวจพบนาฬิกา

ในการซิงค์ขอ้ มูลกิจกรรมบนนาฬิกาด้วยเว็บไซต์ Sports ให้ทาดังนี้:ศ
1. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่ให้มา
Sports Connect จะเปิ ดขึ้น ซิงค์ขอ้ มูล และทาการอัพเดท

การแก้ปัญหา
คุณสามารถอัปโหลดหรื อ "ซิงค์" ข้อมูลกิจกรรมของคุณจากนาฬิกาไปที่แอปมือถือ Sports โดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้ หรื อคุณสามารถซิงค์ได้โดยการ
เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับอุปกรณ์ Android™ ให้มนั่ ใจว่าอุปกรณ์ Android ตรงตามข้อกาหนดต่อไปนี้:


แอปทางานกับ Android เวอร์ชนั่ 4.4 โดยใช้ Bluetooth® Low Energy 4.1 หรื อสูงกว่า คลิก อ่านเพิ่มเติม ใน Google Play
สาหรับรายการอุปกรณ์ที่ได้รับการทดสอบ



ตรวจสอบรายการปัญหาที่รู้จกั



ใช้ Android เวอร์ชนั่ ล่าสุ ดสาหรับอุปกรณ์ของคุณ:



การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > โทรศัพท์หรื อเกี่ยวกับอุปกรณ์ > เวอร์ชนั่ Android™



ใช้เวอร์ชนั่ ล่าสุ ดของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Sports Connect เพื่ออัพเดทนาฬิกา เวอร์ชนั่ ที่ลา้ สมัยอาจไม่นาเสนอซอฟต์แวร์ล่าสุ ดสาหรับ
นาฬิกา



ใช้ซอฟต์แวร์นาฬิกาเวอร์ชนั ล่าสุ ด: เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ จากนั้น Sports Connect จะตรวจสอบว่ามีซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่าพร้อมใช้
งานกับนาฬิกาของคุณหรื อไม่



ใช้แอปมือถือ TomTom Sports เวอร์ชนั่ ล่าสุ ด หากมีเวอร์ชนั่ ใหม่ให้ใช้แล้ว จะแสดงอยูใ่ น Google Play Store



เปิ ด Bluetooth บนอุปกรณ์ Android ของคุณ: การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth



ใช้อุปกรณ์ Android™ ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® หนึ่งชิ้นต่อครั้งเท่านั้น เมื่อใช้อุปกรณ์เสริ ม เช่น ชุดหูฟัง ชุดติดรถยนต์ ลาโพง หรื อ
ขณะถ่ายโอนไฟล์ อุปกรณ์ Android™ ของคุณอาจไม่สามารถจับคู่หรื อซิงค์กบั นาฬิกาของคุณได้



แอปมือถือ Sports ต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มนั่ คง



ปิ ดโหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ Android โหมดนี้อาจปิ ด Bluetooth

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับแอป Sports ให้ยกเลิกการจับคู่โดยสมบูรณ์จากอุปกรณ์ Android แล้วจับคู่อีกครั้งตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ให้ยกเลิกการจับคู่หรื อลืมนาฬิกา
2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ Sports จาก Play Store อีกครั้ง
3. รี สตาร์ทอุปกรณ์ Android
4. ปิ ด Bluetooth แล้วเปิ ดใหม่
5. เริ่ มแอปมือถือ TomTom Sports บนอุปกรณ์ Android ของคุณ และให้มนั่ ใจว่าคุณล็อกอินแอคเคาท์ TomTom ของคุณแล้ว
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6. แตะเริ่ มใช้งานที่ดา้ นบนของแท็บล่าสุ ด
7. จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้กด ลง เพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จับคู่ใหม่

นาฬิกาจะเริ่ มค้นหาคาขอจับคู่จากแอป Sports
8. บนอุปกรณ์ Android ของคุณ ให้แตะนาฬิกาในหน้า เปิ ดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ Android จะแสดงคาว่า Searching (กาลังค้นหา)
9. เมื่อชื่อของนาฬิกาปรากฏขึ้นในรายการบนหน้าจอการค้นหา ให้แตะแล้วยอมรับคาขอจับคู่
10. ในแอปมือถือ Sports ให้ป้อนรหัส PIN ที่แสดงอยูบ่ นนาฬิกาของคุณ

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับอุปกรณ์ Android ได้ ให้ลองทาดังนี้:


รี เซ็ตนาฬิกาเป็ นการตั้งค่าจากโรงงาน และทาให้อุปกรณ์ Android ยกเลิกการจับคู่นาฬิกาหรื อลืมนาฬิกาของคุณอีกครั้ง



ซิงค์นาฬิกาของคุณโดยใช้ Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคุณจะแสดงในเว็บไซต์ Sports และแอปมือถือ Sports เสมอ
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กิจกรรม
เกี่ยวกับกิจกรรม
หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอย่างอาจไม่มีในนาฬิกาบางรุ่ น
ในเมนูกิจกรรม คุณสามารถเริ่ มหนึ่งในกิจกรรมที่ใช้งานได้ในนาฬิกาของคุณ ดังนี้:
วิ่ง

ว่ายน้ า

สายพานวิ่ง

สกี

วิง่ เทรลรัน

สโนว์บอร์ด

เดินเขา

โรงยิม

ขี่จกั รยาน

ฟรี สไตล์

ในอาคาร

นาฬิกาจับเวลา

เมื่อคุณเลือก วิ่ง, ขี่จักรยาน ฟรีสไตล์ วิ่งเทรลรัน เดินเขา, สกี หรื อสโนว์ บอร์ ด นาฬิกาจะใช้ตวั รับสัญญาณ GPS ภายในเพื่อวัดความเร็ ว และบันทึกเส้นทางที่
คุณขี่ไป
ถ้านาฬิกามีเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจและ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ ถูกตั้งค่าให้เปิ ด อัตราการเต้นหัวใจของคุณจะแสดงในระหว่างกิจกรรม ซึ่ง
รวมถึงการวิ่ง ขี่จกั รยาน สายพานวิ่ง และฟรี สไตล์
เมื่อคุณเลือก ว่ ายน้า หรื อ สายพานวิ่ง นาฬิกาจะใช้เซนเซอร์วดั การเคลื่อนไหวภายในเพื่อวัดความก้าวหน้าบนสายพานวิ่ง สโตรก และรอบในสระว่ายน้ า
นาฬิกาจะใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อประเมินความเร็ วและระยะทางที่คุณทาได้
เมื่อคุณเลือก ในร่ ม สาหรับการขี่จกั รยานในอาคาร นาฬิกาจะใช้ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น ที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงความเร็ ว ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ
(ถ้ามี) และแคลอรี่ ที่เผาผลาญเทียบกับเวลา
เลือก โรงยิม แสดงข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจและแคลอรี่ ที่เผาผลาญเมื่อเวลาผ่านไป คุณต้องใช้เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอกสาหรับกิจกรรมนี้
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เลือก ฟรีสไตล์ เมื่อคุณต้องการทากิจกรรมที่ไม่ใช่การวิ่ง ขี่จกั รยาน หรื อว่ายน้ า ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเก็บประวัติที่ชดั เจนและผลรวมสาหรับการวิ่ง ขี่
จักรยาน และว่ายน้ า
เมื่อคุณเลือก นาฬิ กาจับเวลา คุณสามารถใช้นาฬิกาแสดงเวลาที่ผา่ นไป ทาเครื่ องหมายรอบ และดูเวลาในรอบปัจจุบนั และรอบก่อนหน้านี้ได้

เกี่ยวกับการประเมินแคลอรี่
การประเมินแคลอรี่ จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของกีฬา, เพศของคุณ, น้ าหนักของคุณ และความเข้มข้นและช่วงเวลาของการออกกาลังกาย
การประเมินแคลอรี่ 24x7 อ้างอิงจาก BMI แล้วปรับตามจานวนก้าว, เวลาแอคทีฟ, กิจกรรมกีฬา และอื่นๆ ในการสร้างยอดรวมในแต่ละวันตามหลักทฤษฎี
อัตราการเต้นหัวใจจะไม่ถูกรวมเข้าไประหว่างการนับแคลอรี่ 24x7 เพราะจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาอย่างรวดเร็ ว
หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอย่างอาจไม่มีในอุปกรณ์บางรุ่ น
การวิ่ง การขี่จักรยาน การว่ายน้า การวิ่งเทรลรัน การเดินเขา การวิ่งบนสายพาน หรือการขี่จักรยานในร่ ม

สาหรับการวิ่ง การขี่จกั รยาน การว่ายน้ า การวิ่งเทรลรัน การเดินเขา การวิ่งบนสายพาน หรื อการขี่จกั รยานในร่ ม การคานวณแคลอรี่ จะอ้างอิงจากอัตราการเผา
ผลาญเทียบกับตารางการทางาน (MET หรื อการเทียบอัตราเผาผลาญอย่างง่าย)
เราใช้ตาราง 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
การวิ่งฟรีสไตล์ โรงยิม สกี และสโนว์ บอร์ ด

แคลอรี่ สาหรับกิจกรรมฟรี สไตล์ โรงยิม สกี และสโนว์บอร์ดจะขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นหัวใจ สาหรับกิจกรรมอื่นๆ แคลอรี่ จะเชื่อมโยงกับกีฬาเฉพาะ แต่
สาหรับฟรี สไตล์ โรงยิม สกี และสโนว์บอร์ด นาฬิกาจะไม่ทราบว่าคุณกาลังเล่นกีฬาอะไรอยู่ ดังนั้นเมื่อการวัดอัตราการเต้นหัวใจสามารถใช้ได้ แคลอรี่ จะไม่
แสดงสาหรับกิจกรรมสี่ กิจกรรมเหล่านี้
ตัวติดตาม

เมตริ กแคลอรี่ จะวัดจานวนแคลอรี่ ที่คุณเผาผลาญระหว่างวัน รวมทั้งอัตรา Basal Metabolic Rate (BMR) ของคุณ BMR แสดงปริ มาณต่าสุ ด
ของพลังงานที่คุณต้องการรักษาไว้เพื่อให้ร่างกายทางาน หายใจ และทาให้หวั ใจเต้น เพราะ BMR ได้ถูกรวมเข้าไปด้วย เมตริ กแคลอรี่ ของคุณในตัวติดตาม
จะสูงกว่าเมตริ กแคลอรี่ ในการทากิจกรรม

เกี่ยวกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7
นาฬิกา TomTom GPS ของคุณให้คุณวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตลอดทั้งวัน ทุกๆ 10 นาทีจะมีการอ่านค่าการติดตาม 24/7 โดยที่การติดตามกีฬาจะอ่าน
ทุกๆ วินาที
หมายเหตุ: การวัดอัตราการเต้นหัวใจอย่างต่อเนื่องใช้ได้เฉพาะนาฬิกาที่มีเซนเซอร์แสง
เปิ ดการวัดอัตราการเต้ นหัวใจ 24/7 บนนาฬิ กาของคุณ

การวัดอัตราการเต้นหัวใจอย่างต่อเนื่องจะถูกปิ ดอยูโ่ ดยค่าเริ่ มต้น ในการเปิ ดการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7 บนนาฬิกา ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. สาหรับหน้าจอ นาฬิกา ให้กดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ตัวติดตาม
3. เลือก หัวใจ
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4. เลือก เปิ ด
5. ซิงโครไนซ์นาฬิกาของคุณด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับ Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ หรื อเข้ากับแอปมือถือ Sports

ตอนนี้นาฬิกาของคุณจะวัดอัตราการเต้นหัวใจของคุณเมื่อสวมใส่แล้ว
หมายเหตุ: การวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7 ต้องการซอฟต์แวร์เวอร์ชนั่ 1.2.0 หรื อสูงกว่า
การดูอัตราการเต้ นหัวใจในเว็บไซต์ Sports หรือในแอป Sports

ดูคู่มือผูใ้ ช้แอป TomTom Sports บนเว็บไซต์ TomTom

การเริ่ มต้นกิจกรรม
หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอย่างอาจไม่มีในนาฬิกาบางรุ่ น
ในการเริ่ มต้นกิจกรรมบนนาฬิกา ให้ทาดังนี้
1. จากนาฬิกา ให้กด ขวา
2. เลือกหนึ่งในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา

วิ่ง

ว่ายน้ า

สายพานวิ่ง

สกี

วิ่งเทรลรัน

สโนว์บอร์ด

เดินเขา

โรงยิม

ขี่จกั รยาน

ฟรี สไตล์

ในอาคาร

นาฬิกาจับเวลา

3. สาหรับกิจกรรมที่ไม่มีการขี่จกั รยานทุกกิจกรรม จนกว่าระบบ GPS บนนาฬิกาจะได้รับการแก้ไข คุณจะเห็นข้อความ โปรดรอสั กครู่ และไอคอน
GPS จะกะพริ บที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เมื่อพร้อมเริ่ มต้นกิจกรรม นาฬิกาจะแสดงข้อความ เริ่มต้ นการใช้ งาน และไอคอน GPS จะหยุดกะพริ บ

คาแนะนา: ในการเลือกเพลย์ลิสต์ของเพลง กด ลง เมื่อคุณเห็นข้อความ ไป เมื่อเริ่ มต้นกิจกรรม
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4. สาหรับกิจกรรมขี่จกั รยานและในร่ ม ถ้าคุณใช้ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แล้ว นาฬิกาจะแสดงข้อความ ไป

จากนั้นเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นจะให้ขอ้ มูลความเร็ วและระยะทางเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ นาฬิกาจับเวลาสัญญาณ GPS ได้ที่จุดนี้ ถ้า
คุณต้องการติดตามเส้นทางของกิจกรรม ให้รอจนกว่าไอคอน GPS จะหยุดกะพริ บก่อนเริ่ มต้นกิจกรรม
หมายเหตุ: อาจใช้เวลาน้อยในการค้นหาตาแหน่ง GPS ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งแรกที่คุณใช้นาฬิกา หรื อถ้าข้อมูล QuickGPSfix ไม่
ทันสมัย การเคลื่อนไหวไม่ได้ช่วยให้จบั สัญญาณได้เร็ วขึ้น จึงขอให้อยูน่ ิ่งๆ และรอจนพบตาแหน่งแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่าจะจับสัญญาณ GPS ได้ดี ต้องใจว่าคุณอยูก่ ลางแจ้ง มีมองเห็นท้องฟ้ าได้ชดั เจน วัตถุขนาดใหญ่เช่นอาคารสูงอาจรบกวนการรับ
สัญญาณได้ในบางครั้ง
ถ้านาฬิกามี เซนเซอร์ วัดอัตราการเต้ นหัวใจ คุณอาจเห็นข้อความว่า "วอร์มอัพ" ขณะเริ่ มต้นกิจกรรมเมื่อนาฬิการับตาแหน่ง GPS ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
เซนเซอร์จะทางานได้แม่นยาที่สุดเมื่อคุณวอร์มอัพและมีการหมุนเวียนเลือดดีที่แขน
จากหน้าจอนี้ กดไปในหนึ่งในทิศทางเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือก:


ขวา - เริ่ มต้นกิจกรรม เมื่อนาฬิกาจับเวลาสัญญาณ GPS ได้



ลง - เลือก ออกกาลังกาย หรื อ โปรแกรมฝึ ก หรื อกาหนดข้อมูลที่จะแสดงในขณะที่คุณฝึ ก



ขึ้น - ดูกิจกรรมผ่านมา



ซ้าย - ย้อนกลับไปที่รายการกิจกรรม

กด ขวา เพื่อเริ่ มต้นกิจกรรม
5. เมื่อคุณทากิจกรรม นาฬิกาจะแสดงข้อมูล เช่น ระยะทาง เวลา เพซ และอัตราการเต้นหัวใจ ถ้าคุณมีการติดตาม กด ขึ้น และ ลง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่คุณดู
6. คุณสามารถ หยุดชัว่ คราว ในกิจกรรมถ้าคุ ณเพียงต้องการพัก หรื อ หยุด กิจกรรมอย่างสิ้นเชิง

สาหรับกิจกรรมแต่ละประเภท คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึ ก ต่างๆ แล้วเลือกดูรายละเอียดต่างๆ ในขณะที่คุณฝึ กได้

การตั้งค่ากิจกรรม
เมื่อคุณเริ่ มต้นกิจกรรม คุณสามารถเลือกการตั้งค่า "ในกิจกรรม" ได้
ในการเริ่ มต้นกิจกรรมบนนาฬิกา ให้ทาดังนี้
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ขวา
2. เลือกหนึ่งในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา
3. เมื่อคุณเห็น "โปรดรอสักครู่ " หรื อ "เริ่ มต้นการใช้งาน” ให้กด ลง

จากนั้น คุณจะเห็นตัวเลือกเมนูเหล่านี้ ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมใดที่คุณใช้งานอยู:่


การออกกาลังกาย



การฝึ ก



เมตริ ก



เพลย์ลิสต์



โทรศัพท์



สปลิท



การหมุน



เทรล



หยุดชัว่ คราว



ขนาดสระ



ขนาดล้อ
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คลิกลิงก์ในรายการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากิจกรรมแต่ละรายการ

การหยุดชัว่ คราวและหยุดกิจกรรมโดยสิ้นเชิง
หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาให้หยุดชัว่ คราวอัตโนมัติและเล่นกิจกรรมนั้นๆ ต่อตามการเคลื่อนไหวของคุณ การทางานนี้ควบคุมโดยการตั้งค่าที่สามารถเข้าถึงได้
ดังนี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ขวา
2. เลือกหนึ่งในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา

คาแนะนา: หยุดชัว่ คราวอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ขณะวิง่ ขี่จกั รยาน วิง่ เทรลรัน เดิ นเขา ฟรี สไตล์ สกี และสโนว์บอร์ด
3. เมื่อคุณเห็น "โปรดรอสักครู่ " หรื อ "เริ่ มต้นการใช้งาน” ให้กด ลง
4. เลือก หยุดชั่วคราว
5. เลือก เปิ ด หรื อ ปิ ด

มีขอ้ สาคัญบางประการที่คุณจาเป็ นต้องทราบเกี่ยวกับการหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติ:


การตั้งค่านี้ต้ งั เป็ น ต่อกิจกรรม และสามารถตั้งค่าได้บนนาฬิกาของคุณหรื อผ่านเว็บไซต์ Sports
เมื่อหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติแล้ว นาฬิกาของคุณจะบันทึกต่อไปและจะหยุดชัว่ คราวเฉพาะการแสดงผลเมตริ กและค่าเฉลี่ยของคุณเท่านั้น



การตั้งค่าสาหรับการหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติจะไม่ซิงค์ระหว่างนาฬิกาของคุณและเว็บไซต์ Sports



หากตั้งค่าหยุดอัตโนมัติเป็ น ปิ ด บนเว็บไซต์ Sports และ เปิ ด บนนาฬิกา นาฬิกาจะทาหน้าที่ควบคุมและหยุดชัว่ คราวจะแสดงเป็ น เปิ ด ในกิจกรรม
และเมตริ ก



การหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติไม่สามารถใช้กบั การออกกาลังกายหรื อการฝึ กซ้อมที่ไม่ได้อยูใ่ นเป้ าหมาย รอบ และโซน



หมายเหตุ: หากคุณเปิ ดหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติบนเว็บไซต์ Sports ประวัติกิจกรรมของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลง และค่าเฉลี่ยบางอย่าง สถิติส่วนตัว
และแนวโน้มอาจสูงขึ้นอีกด้วย
หยุดกิจกรรมชั่วคราวด้ วยตนเอง

ระหว่างกิจกรรม กดซ้ายค้างไว้เพื่อหยุดนาฬิกาและหยุดกิจกรรมชัว่ คราว
ในการรี สตาร์ทกิจกรรมอีกครั้ง กด ขวา
การหยุดงานชั่วคราวทางานอย่ างไร

ถ้าคุณอัปโหลดกิจกรรมไปยังแอคเคาท์ Sports และดูบนแผนที่ คุณสามารถดูท้ งั คอร์สพร้อมด้วยการหยุดชัว่ คราวที่แสดงเป็ นเส้นตรง
การติดตาม GPS จะหยุด และตาแหน่งที่หยุดชัว่ คราวเมื่อเริ่ มต้นและตาแหน่งที่หยุดชัว่ คราวเมื่อสิ้นสุ ดจะเชื่อมโยงกัน เมื่อคุณเริ่ มต้นกิจกรรมอีกครั้ง
หลังจากหยุดชัว่ คราว ระบบจะรู ้จกั ตาแหน่งทันที
ค่าเฉลี่ยที่แสดงไว้เป็ นการคานวณสาหรับเวลาที่นาฬิกาไม่ได้หยุดชัว่ คราว เช่น ถ้าคุณวิ่ง 5 กม. แล้วหยุดชัว่ คราว และเดิน 2 กม. จากนั้นเริ่ มวิ่งอีก 5 กม. คุณจะ
เห็นเส้นทางทั้งหมด แต่ค่าเฉลี่ยจะมีผลเฉพาะ 10 กม.
คาแนะนา: นาฬิกาจะปิ ดตัวเองถ้าคุณปล่อยให้หยุดชัว่ คราวนานเกินไป เพื่อป้ องกันไม่ให้แบตเตอรี่ หมด เราแนะนาว่าไม่ควรปล่อยนาฬิกาให้หยุดชัว่ คราว
นานเกินไป ถ้าเป็ นไปได้
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การหยุดกิจกรรมโดยสิ้นเชิง

ในการหยุดกิจกรรมโดยสิ้นเชิง กด ซ้าย เพื่อหยุดกิจกรรมไว้ชวั่ คราว แล้วกด ซ้าย อีกครั้ง

การเลือกเมตริ กที่จะแสดง
ก่อนเริ่ มต้นกิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึ ก และตัดสิ นใจเลือกข้อมูลคุณต้องการดูขณะที่ฝึกได้
ในขณะที่คุณฝึ ก ในแต่ละครั้งจะมีเมตริ กต่างๆ สามแบบที่ใช้งานได้ ดังนี้:


หนึ่งเมตริ กหลักจะแสดงในรู ปขนาดใหญ่ในส่วนหลักของหน้าจอ



สองเมตริ กรองจะแสดงที่ดา้ นล่างของหน้าจอ

การเปลี่ยนเมตริกหลัก

ขณะที่คุณฝึ ก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงด้วยภาพขนาดใหญ่ โดยการเลื่อนขึ้นและลง ข้อความด้านบนเมตริ กหลักจะแสดงว่าข้อมูลใดที่กาลังแสดง
อยู่
การกาหนดเมตริกรอง

ทาดังนี้เพื่อเลือกข้อมูลที่แสดงด้วยรู ปขนาดเล็ก:
1. จากหน้าจอเริ่ มต้นของกิจกรรม กด ลง ไปยังเมนู การตั้งค่า
2. เลือก เมตริก แล้วกด ขวา
3. เลือก แสดง แล้วกด ขวา
4. เลือก ซ้าย หรื อ ขวา เพื่อตั้งค่าเมตริ กที่แสดงที่ดา้ นซ้ายหรื อด้านขวา
5. เลือกเมตริ กที่จะแสดงจากรายการ

เมตริ กที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมปัจจุบนั
ตัวอย่างของเมตริ กที่พร้อมใช้งานได้แก่:


เพซ - เพซปัจจุบนั ของคุณ สาหรับการว่ายน้ า จะแสดงเป็ นนาทีต่อ 100 ม.



เพซเฉลี่ย - เพซเฉลี่ยของคุณสาหรับกิจกรรมปัจจุบนั



อัตราการเต้ นหัวใจ - อัตราการเต้นหัวใจ เมตริ กนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ



ความเร็ว, เพซ หรื อ ทั้งคู่ - กิจกรรมนอกเหนือจากการว่ายน้ า คุณสามารถเลือกดูความเร็ ว เพซ หรื อเมตริ กทั้งสองได้พร้อมกัน



SWOLF - เมตริ กนี้มีให้สาหรับกิจกรรมการว่ายน้ าเท่านั้น คะแนน SWOLF จะคานวณโดยการเพิ่มเวลาเป็ นวินาทีและจานวนของสโตรกที่คุณ

ว่ายน้ าเท่ากับหนึ่งความยาวของสระว่ายน้ า SWOLF จะแสดงประสิ ทธิ ภาพของการว่ายน้ า ยิง่ ได้คะแนนต่าก็ยงิ่ ดี คาว่า SWOLF เป็ นการผสม
ระหว่างการว่ายน้ าและการเล่นกอล์ฟ


แคลอรี่ - แคลอรี่ สาหรับกิจกรรมฟรี สไตล์จะขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นหัวใจ สาหรับกิจกรรมอื่นๆ แคลอรี่ จะเชื่อมโยงกับกีฬาเฉพาะ แต่สาหรับฟรี สไตล์

นาฬิกาจะไม่ทราบว่าคุณกาลังเล่นกีฬาอะไรอยู่ ดังนั้นเมื่อการวัดอัตราการเต้นหัวใจสามารถใช้ได้ แคลอรี่ จะไม่แสดงสาหรับกิจกรรมฟรี สไตล์
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สาหรับการติดตามกิจกรรม กีฬาและกิจกรรม เมตริ กแคลอรี่ จะวัดจานวนแคลอรี่ ที่คุณเผาผลาญในระหว่างวัน รวมทั้งอัตรา Basal Metabolic
Rate (BMR) BMR แสดงปริ มาณต่าสุ ดของพลังงานที่คุณต้องการรักษาไว้เพือ่ ให้ร่างกายทางาน หายใจ และทาให้หวั ใจเต้น

ไอคอนบนหน้ าจอ

สามารถแสดงไอคอนต่อไปนี้ดา้ นบนของหน้าจอในขณะที่คุณฝึ ก:
สัญลักษณ์น้ ีแสดงความแรงในการรับสัญญาณ GPS ในขณะที่นาฬิกากาลังมองหาดาวเทียม GPS ภาพดาวเทียม
จะกะพริ บ
สัญลักษณ์หวั ใจจะแสดงว่านาฬิกาเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ แล้ว เมื่อนาฬิกาพยายามเชื่อมต่อกับ
เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ หัวใจจะกะพริ บ
สัญลักษณ์วงแหวนโซ่จะแสดงว่านาฬิกาเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น แล้ว เมื่อนาฬิกาพยายาม
เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น วงแหวนโซ่จะกะพริ บ
สัญลักษณ์น้ ีจะแสดง สถานะแบตเตอรี่

การตั้งค่าสาหรับการวิง่
ก่อนเริ่ มต้นกิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึ ก และตัดสิ นใจเลือกข้อมูลคุณต้องการดูขณะที่ฝึกได้
มีหลากหลายเมตริ กที่คุณสามารถเลือกดูในขณะที่กาลังวิ่ง รวมทั้งแคลอรี่ อัตราการเต้นหัวใจ โซนอัตราการเต้นหัวใจ และระยะทาง
การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง

หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เกี่ยวกับเมตริ กซึ่งคุณต้องการดูในระหว่างกิจกรรมที่ การเลือกเมตริ กที่จะแสดง
ในการเลือกเพื่อดูเมตริ กเดียวสาหรับความเร็ ว ความเร็ วเฉลี่ย เพซ หรื อเพซเฉลี่ย กด ลง ไปที่เมนู การตั้งค่ า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรื อ เพซเฉลี่ย
ในการเลือกเพื่อดูความเร็ ว เพซ หรื อเมตริ กทั้งคู่ กด ลง ไปยังเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรื อ ทั้งคู่
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การตั้งค่าสาหรับการขี่จกั รยานกลางแจ้ง
คุณสามารถบันทึกอัตราการเต้นหัวใจ ความเร็ ว และตาแหน่งโดยใช้เซนเซอร์ ในตัวเมื่อขี่จกั รยาน
ถ้าคุณต้องการตรวจสอบสมรรถนะของคุณในขณะที่ขี่จกั รยาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ขอแนะนาอย่างยิ่งให้ยดึ นาฬิกา GPS โดยใช้ ตัวยึดจักรยาน
เสริ ม เพื่อให้คุณสามารถวางมือทั้งสองบนแฮนด์ได้
ถ้าคุณต้องการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจในขณะที่ขี่จกั รยาน เราขอแนะนาให้เชื่อมต่อเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถ
ตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจได้อย่างปลอดภัย
การตั้งค่ าขนาดล้ อสาหรับใช้ กับเซนเซอร์ ความเร็วและจั งหวะการปั่น

ถ้าคุณใช้ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น คุณควรกาหนดการตั้งค่า ขนาดล้ อ เพื่อเพิ่มความแม่นยาของเมตริ กที่ได้จากเซนเซอร์ การตั้งค่านี้คือเส้นรอบวง
ของยางหลังในหน่วยมิลลิเมตร (มม.)
ในการตั้งค่าขนาดของล้อ ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอกิจกรรมเริ่ มต้น กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ขนาดล้ อ แล้วกด ขวา
3. กาหนดขนาดให้ถูกต้องสาหรับล้อหลัง

ในการหาเส้นรอบวงของล้อหลัง คุณสามารถวัดล้อเองโดยใช้เทปวัด หรื อค้นหาค่าในตัวเครื่ องคิดเลขออนไลน์ เช่น ในไซต์น้ ี คุณสามารถค้นหาเส้นรอบวง
โดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อและความหนาของยาง: www.bikecalc.com/wheel_size_math
เช่น ถ้าขนาดของล้อคือ 700c และยางหนา 25 มม. เส้นรอบวงจะเท่ากับ 2,111 มม. นี่คือค่าที่คุณควรป้ อน
หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เกี่ยวกับเมตริ กซึ่งคุณต้องการดูในระหว่างกิจกรรมที่ การเลือกเมตริ กที่จะแสดง

การตั้งค่าสาหรับการว่ายน้ า
หมายเหตุ: นาฬิกา TomTom GPS สามารถกันน้ าได้ คุณสามารถว่ายน้ าขณะสวมนาฬิกาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ตัววัดอัตราการเต้นหัวใจจะไม่
ทางานใต้น้ า
ก่อนเริ่ มต้นกิจกรรมว่ายน้ า คุณควรตรวจสอบการตั้งค่า ขนาดสระ สาหรับสระว่ายน้ าที่คุณว่าย การตั้งค่านี้คือความยาวของสระว่ายน้ าในหน่วยเมตรหรื อหลา
ขณะที่คุณว่ายน้ า นาฬิกาของคุณจะบันทึกสโตรกและจานวนรอบของคุณในสระว่ายน้ า ในการคานวณความเร็ วและระยะทางที่คุณว่ายไป นาฬิกาจะใช้ขนาด
สระว่ายน้ าและจานวนรอบที่ทาได้ ถ้าขนาดสระไม่ถูกต้อง เมตริ กสาหรับกิจกรรมว่ายน้ าจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขนาดสระ ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอกิจกรรมเริ่ มต้น กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ขนาดสระ แล้วกด ขวา
3. กาหนดขนาดเพื่อให้แสดงความยาวที่ถูกต้องของสระว่ายน้ า จากนั้นเลื่อน ขวา
4. กาหนดขนาดบางส่วนเพื่อให้แสดงความยาวเพิม่ เติมของสระว่ายน้ า จากนั้นเลื่อน ขวา
5. กาหนดหน่วยวัดเป็ นเมตรหรื อหลา
6. กด ขวา เพื่อกลับไปที่หน้าจอกิจกรรมทันที

เมื่อคุณเลือก ว่ ายน้า นาฬิกาจะใช้ตวั รับสัญญาณ GPS ภายใน
ในการตั้งค่าเมตริ กที่จะแสดง ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอเริ่ มต้นของกิจกรรม กด ลง ไปยังเมนู การตั้งค่า
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2. เลือก เมตริก แล้วกด ขวา
3. เลือก แสดง แล้วกด ขวา
4. เลือก ซ้าย หรื อ ขวา เพื่อตั้งค่าเมตริ กที่แสดงที่ดา้ นซ้ายหรื อด้านขวา
5. เลือกเมตริ กที่จะแสดงจากรายการ เช่น สโตรก หรื อ ความยาว

การตั้งค่าสาหรับสายพานวิง่
ความสูงของคุณจะถูกตั้งค่าเมื่อใช้งานนาฬิกาครั้งแรก ก่อนเริ่ มต้นกิจกรรมบนสายพานวิง่ ในครั้งแรก คุณควรตรวจสอบว่ามีการตั้งความสูงของคุณอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งคุณสามารถทาได้ในแอคเคาท์ TomTom Sports หรื อบนนาฬิกา
ขณะที่คุณวิง่ บนสายพานวิง่ นาฬิกาจะบันทึกจานวนครั้งที่คุณแกว่งแขนไปมา และความเร็ ว ซึ่งจะตรงกับจานวนการเดินก้าวยาวขณะที่คุณวิง่ นาฬิกาจะใช้
ความสูงของคุณเพื่อคานวณความยาวก้าวเดิน และจะคานวณการวิ่งและเพซของคุณจากระยะนี้
ในการตรวจสอบความสูงของคุณบนนาฬิกา ให้ทาดังนี้:
1. จากนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก โปรไฟล์ แล้วกด ลง
3. เลือก ความสู ง แล้วกด ขวา
4. กาหนดความสูง
การปรับเทียบนาฬิ กาสาหรับกิจกรรมสายพานวิ่ง

การวัดระยะทางที่นาฬิกาวัดสาหรับกิจกรรมสายพานวิ่งจะแม่นยาน้อยกว่าสาหรับกิจกรรมวิ่ง เมื่อคุณออกวิ่งกลางแจ้ง นาฬิกาจะใช้ GPS เพื่อวัดระยะทางที่
คุณวิ่งได้
ระบบจะไม่ขอให้คุณปรับเทียบแต่ละกิจกรรมสายพานวิ่ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ปรับเทียบในสถานการณ์ต่อไปนี้:


ระยะทางของกิจกรรมอยูท่ ี่ประมาณ 400 เมตรหรื อมากกว่า



ระยะเวลาของกิจกรรมอยูท่ ี่ 1 นาทีหรื อนานกว่า



จานวนของการก้าวอยูท่ ี่ 60 ก้าวหรื อมากกว่า



คุณได้วิ่งแบบมีการปรับเทียบน้อยกว่า 6 ครั้ง

ถ้าคุณปรับเทียบนาฬิกา การวัดระยะทางสาหรับกิจกรรมสายพานวิ่งจะแม่นยาขึ้น
คาแนะนา: อุปกรณ์จะถามอยูเ่ สมอว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงระยะทางสิ้นสุ ดของเซสชัน่ การวิง่ สายพานหรื อไม่
ในการปรับเทียบนาฬิกา ให้ทาดังนี้:
1. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ปรับเทียบนาฬิกา ให้หยุดสายพานวิ่งชัว่ คราว

ในการหยุดนาฬิกาชัว่ คราว กด ซ้าย ระหว่างกิจกรรม
2. บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
3. เลือก ปรับเทียบ แล้วกด ขวา
4. เปลี่ยนระยะทางเพื่อให้ตรงกับระยะทางที่แสดงบนสายพานวิ่ง
5. กด ขวา เพื่อกลับไปที่หน้าจอกิจกรรมทันที
การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง

หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เกี่ยวกับเมตริ กซึ่งคุณต้องการดูในระหว่างกิจกรรมที่ การเลือกเมตริ กที่จะแสดง
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ในการเลือกเพื่อดูเมตริ กเดียวสาหรับความเร็ ว ความเร็ วเฉลี่ย เพซ หรื อเพซเฉลี่ย กด ลง ไปที่เมนู การตั้งค่ า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรื อ เพซเฉลี่ย
ในการเลือกเพื่อดูความเร็ ว เพซ หรื อเมตริ กทั้งคู่ กด ลง ไปยังเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรื อ ทั้งคู่

การตั้งค่าสาหรับกิจกรรมโรงยิม
ก่อนเริ่ มต้นกิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึ ก และตัดสิ นใจเลือกข้อมูลคุณต้องการดูขณะที่ฝึกได้
มีหลากหลายเมตริ กที่คุณสามารถเลือกดูในขณะที่กาลังอยูใ่ นโรงยิม รวมทั้งแคลอรี่ อัตราการเต้นหัวใจ โซนอัตราการเต้นหัวใจ และระยะเวลา
การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง

หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เกี่ยวกับเมตริ กซึ่งคุณต้องการดูในระหว่างกิจกรรมที่ การเลือกเมตริ กที่จะแสดง
ในการเลือกเพื่อดูเมตริ กเดียวสาหรับความเร็ ว ความเร็ วเฉลี่ย เพซ หรื อเพซเฉลี่ย กด ลง ไปที่เมนู การตั้งค่ า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรื อ เพซเฉลี่ย
ในการเลือกเพื่อดูความเร็ ว เพซ หรื อเมตริ กทั้งคู่ กด ลง ไปยังเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว แล้วกด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรื อ ทั้งคู่

การตั้งค่าสาหรับกิจกรรมขี่จกั รยาน
คุณสามารถบันทึกอัตราการเต้นหัวใจและความเร็ วเมื่อขี่จกั รยานในร่ ม
ถ้าคุณต้องการตรวจสอบสมรรถนะของคุณในขณะที่ขี่จกั รยาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ขอแนะนาอย่างยิ่งให้ยดึ นาฬิกา GPS โดยใช้ ตัวยึดจักรยาน
เสริ ม เพื่อให้คุณสามารถวางมือทั้งสองบนแฮนด์ได้
ถ้าคุณต้องการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจในขณะที่ขี่จกั รยาน เราขอแนะนาให้เชื่อมต่อตัววัดอัตราการเต้นหัวใจภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถ
ตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจได้อย่างปลอดภัย
การตั้งค่ าขนาดล้ อสาหรับใช้ กับเซนเซอร์ ความเร็วและจังหวะการปั่น

ถ้าคุณใช้ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น คุณควรกาหนดการตั้งค่า ขนาดล้ อ เพื่อเพิ่มความแม่นยาของเมตริ กที่ได้จากเซนเซอร์ การตั้งค่านี้คือเส้นรอบวง
ของยางหลังในหน่วยมิลลิเมตร (มม.)
ในการตั้งค่าขนาดของล้อ ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอกิจกรรมเริ่ มต้น กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ขนาดล้ อ แล้วกด ขวา
3. กาหนดขนาดให้ถูกต้องสาหรับล้อหลัง

ในการหาเส้นรอบวงของล้อหลัง คุณสามารถวัดล้อเองโดยใช้เทปวัด หรื อค้นหาค่าในตัวเครื่ องคิดเลขออนไลน์ เช่น ในไซต์น้ ี คุณสามารถค้นหาเส้นรอบวง
โดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อและความหนาของยาง: www.bikecalc.com/wheel_size_math
เช่น ถ้าขนาดของล้อคือ 700c และยางหนา 25 มม. เส้นรอบวงจะเท่ากับ 2,111 มม. นี่คือค่าที่คุณควรป้ อน
หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เกี่ยวกับเมตริ กซึ่งคุณต้องการดูในระหว่างกิจกรรมที่ การเลือกเมตริ กที่จะแสดง

การใช้นาฬิกาจับเวลา
ในการใช้นาฬิกาจับเวลา ให้ทาดังนี้
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1. จากนาฬิกา ให้กด ขวา
2. เลือก นาฬิ กาจับเวลา แล้วกด ขวา

นาฬิกาจะแสดงภาพของนาฬิกาจับเวลาและคาว่า ไป
3. กด ขวา เพื่อเริ่ มนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาจะเริ่ มทางาน และแสดงเวลาที่ผา่ นไป
4. ในการหยุดนาฬิกาจับเวลา กด ซ้าย กด ขวา เพื่อนับต่อ

คาแนะนา: ขณะที่หยุดชัว่ คราว เมื่อต้องการดูรอบก่อนหน้านี้เพิ่มเติม กด ลง แล้วกด ขึ้น
5. ในการทาเครื่ องหมายแต่ละรอบ ให้สมั ผัสด้านขวาของหน้าจอนาฬิกาในขณะที่นาฬิกาจับเวลากาลังทางาน หรื อกด ขวา

ตัวเลขใหญ่คือเวลาที่ผา่ นไปทั้งหมดของรอบที่บวกกัน
เวลารอบปัจจุบนั ของคุณ เช่น รอบ 12 ด้านล่าง จะแสดงอยูใ่ ต้เวลาที่ผา่ นไปทั้งหมด รอบก่อนหน้าของคุณ ซึ่งในกรณี น้ ีคือรอบ 11 และ 10 จะแสดงที่ใต้
รอบปัจจุบนั

ในการดูรอบก่อนหน้านี้ เพิ่มเติม กด ลง แล้วกด ขึ้น
6. ในการออกจากกิจกรรมนาฬิกาจับเวลา กด ซ้าย สองครั้ง

คาแนะนา: นาฬิกาจับเวลาจะไม่ทางานในเบื้องหลังหลังจากที่คุณออกจากกิจกรรมนาฬิกาจับเวลา จะไม่มีการเก็บข้อมูล GPS หรื อข้อมูลกิจกรรม
คาแนะนา: ในการรี เซ็ตนาฬิกาจับเวลา ให้ออกจากกิจกรรมนาฬิกาจับเวลา จากนั้นกลับเข้าไปอีกครั้ง
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โปรแกรมฝึ ก
เกี่ยวกับโปรแกรมฝึ ก
สาหรับกิจกรรมแต่ละประเภท โปรแกรมฝึ กต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้:


ไม่มี



เป้ าหมาย



ช่วงเวลา



รอบ



โซน



การแข่ง

จากหน้าจอนาฬิกา ให้ทาดังนี้เพื่อดูรายการของโปรแกรมฝึ ก:
1. กด ขวา แล้วเลือกกิจกรรมที่คุณต้องการ
2. กด ขวา
3. กด ลง แล้วเลือก การฝึ ก
4. กด ขวา แล้วเลือกโปรแกรมฝึ ก

เมื่อคุณเลือกโปรแกรมฝึ ก นาฬิกาของคุณจะจดจาโปรแกรมที่คุณกาลังใช้และตัวเลือกที่คุณเลือกไว้สาหรับโปรแกรมนั้น
คาแนะนา: ถ้าคุณต้องการเริ่ มโปรแกรมทันทีหลังจากเลือก กด ขวา เพื่อไปที่หน้าจอกิจกรรมทันที

ไม่มี
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > ไม่ มี
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อทากิจกรรมโดยไม่ใช้โปรแกรมฝึ ก ในโหมดนี้ นาฬิกาจะบันทึกกิจกรรมและแสดงเมตริ กสาหรับกิจกรรมของคุณ

เป้ าหมาย
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > เป้าหมาย > ระยะทาง, เวลา หรื อ แคลอรี่
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อกาหนดเป้ าหมายการฝึ กให้ตวั คุณเอง
คุณสามารถกาหนดเป้ าหมายให้ตวั คุณเองได้สามประเภทดังนี้:


ระยะทาง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดระยะทางที่จะทาในกิจกรรมให้ตวั คุณเอง



เวลา - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดระยะเวลาสาหรับกิจกรรมให้ตวั คุณเอง



แคลอรี่ - เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อกาหนดจานวนแคลอรี่ ที่จะเผาผลาญในระหว่างกิจกรรมให้ตวั คุณเอง จะสามารถคานวณแคลอรี่ ที่เผาผลาญได้ได้แม่นยาขึ้น

ถ้าคุณตั้งค่า โปรไฟล์ ของคุณ
การดูความคืบหน้ า

ในการดูภาพรวมของความคืบหน้าของเป้ าหมาย กด ขวา จากหน้าจอความคืบหน้าของกิจกรรม
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หน้าจอนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของเป้ าหมายที่คุณทาได้และระยะทาง เวลา หรื อจานวนแคลอรี่ ที่เหลือ

คาแนะนา: ขณะวิ่ง คุณสามารถมุ่งหน้าออกจากบ้านจนกว่าจะได้ความคืบหน้า 50% แล้ววิ่งกลับ
การแจ้ งเตือนความคืบหน้ า

เมื่อฝึ กให้ได้ตามเป้ าหมาย นาฬิกาของคุณจะเตือนคุณในระยะต่อไปนี้:


50%



90%



100%



110%

ช่วงเวลา
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > ช่ วงเวลา > วอร์ มอัพ, ออกกาลัง, พัก, # เซ็ต หรื อ คูลดาวน์
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อใช้การฝึ กแบบช่วงเวลา
การฝึ กแบบช่วงเวลาเป็ นออกกาลังกายระยะสั้นตามด้วยการพักผ่อน จุดมุ่งหมายหลักของการฝึ กแบบช่วงเวลาคือการปรับปรุ งความเร็ วและการออกกาลังกาย
หัวใจและหลอดเลือด เช่น ในระหว่างการออกกาลังกาย 20 นาทีแบบเดินเหยาะๆ คุณสามารถเดินเร็ ว 8 นาที ตามด้วยการวิ่ง 1 นาทีและเดิน 2 นาที 3 เซ็ต
จากนั้นเดิน 5 นาทีเพื่อคูลดาวน์
สาหรับการวอร์มอัพ ออกกาลัง พัก และคูลดาวน์ คุณสามารถกาหนดเวลาหรื อระยะทางได้ สาหรับเซ็ต คุณเลือกจานวนของเซ็ตที่คุณต้องการรวมไว้ใน
โปรแกรมฝึ กแบบช่วงเวลา
คาแนะนา: ถ้าคุณกด ขวา หลังจากตั้งค่ารายละเอียดการวอร์มอัพ คุณจะอยูใ่ นจุดที่เหมาะสมสาหรับการตั้งค่าส่วนเหลือของเซ็ตช่วงเวลา รวมทั้งออกกาลัง
พัก ฯลฯ
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ระหว่างการฝึ กแบบช่วงเวลา คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนในระยะถัดไปของการฝึ กแบบช่วงเวลา ดังนี้:

คุณเห็นชื่อของสิ่ งที่คุณกาลังทา และความนานของส่วนนี้ของเซ็ต ที่เป็ นเวลาหรื อระยะทาง
คุณยังได้รับการเตือนด้วยเสี ยงบี๊บและเสี ยงเตือนเมื่อต้องสลับไปยังระยะถัดไปในการฝึ กแบบช่วงเวลา
คาแนะนา: เมื่อคุณใช้การฝึ กแบบช่วงเวลาบนนาฬิกา ส่วนช่วงเวลาจะถูกทาเครื่ องหมายเป็ นรอบเพื่อให้คุณสามารถติดตามเพซและเมตริ กอื่นๆ ในแต่ละ
ส่วนช่วงเวลาได้ดีข้ ึน

รอบ
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > รอบ > เวลา, ระยะทาง หรื อ ด้ วยตนเอง
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อวัดกิจกรรมของคุณเทียบกับเวลารอบและระยะทางที่กาหนด หรื อโดยการบันทึกด้วยตนเองเมื่อคุณครบรอบ
คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาเพื่อวัดรอบได้สามวิธี ดังนี้:


เวลา - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าระยะเวลาสาหรับรอบ หลังจากที่คุณเริ่ มต้นกิจกรรม นาฬิกาจะเตือนคุณเมื่อผ่านเวลาสาหรับแต่ละรอบ ถ้าคุณ

กาหนดเวลารอบ 1 นาที นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณแต่ละนาที และหน้าจอจะแสดงจานวนรอบที่ทาได้


ระยะทาง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดความยาวของรอบ หลังจากที่คุณเริ่ มต้นกิจกรรม นาฬิกาจะเตือนคุณเมื่อถึงระยะทางเป้ าหมายสาหรับหนึ่งรอบ ถ้า

คุณกาหนดระยะทางรอบ 400 ม. นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อผ่านระยะทางแต่ละ 400 ม. ที่คุณทาได้ และหน้าจอจะแสดงจานวนรอบที่ทาได้
ด้ วยตนเอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณทาได้ครบรอบ ในการทาเครื่ องหมายจุดสิ้นสุ ดของรอบ บังหน้าจอด้วยฝ่ ามือของคุณ นาฬิกา

จะแสดงจานวนรอบที่ทาได้ และเตือนคุณว่าครบรอบแล้ว

สปลิท
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > สปลิท
เลือกตัวเลือกนี้ในการเปิ ดหรื อปิ ดเวลาสปลิทสาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS สปลิทจะถูกปิ ดอยูโ่ ดยค่าเริ่ มต้น แต่ในขณะที่เปิ ดอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและ
เวลาสปลิทสาหรับเพซปัจจุบนั ของคุณในแต่ละจุดสิ้นสุ ดของแต่ละไมล์หรื อกิโลเมตร
สปลิทสามารถใช้ได้กบั กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ใช้ GPS หรื อกิจกรรมในร่ ม
หมายเหตุ: เวลาสปลิทสามารถใช้ร่วมกับโหมดการฝึ กอื่นๆ ได้

โซน
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > โซน> เพซ, ความเร็ว, หัวใจ หรื อ จังหวะการปั่น
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เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อฝึ กภายในโซนเป้ าหมาย
คุณสามารถเลือกจากโซนฝึ กต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กิจกรรม:


เพซ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดเวลาเป้ าหมายเป็ นไมล์หรื อกิโลเมตร คุณสามารถกาหนดเวลาเป้ าหมายและเวลาต่าสุ ดและเวลาสูงสุ ดที่เกินและต่ากว่า

เป้ าหมายที่อนุญาตให้ตวั เองทาได้


ความเร็ว - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดความเร็ วเป้ าหมายและส่วนต่างที่เกินและต่ากว่าเป้ าหมายที่อนุญาตให้ตวั เองทาได้



หัวใจ - เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อกาหนดอัตราการเต้นหัวใจเป้ าหมายโดยใช้โซนอัตราการเต้นหัวใจแบบกาหนดเอง หรื อเลือกโซนอัตราการเต้นหัวใจที่

กาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นาฬิกาสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ จะต้องเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ


จังหวะ - เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อกาหนด จังหวะ เป้ าหมายสาหรับกิจกรรมขี่จกั รยาน เพื่อให้นาฬิกาสามารถติดตามจังหวะการปั่นของคุณได้ จะต้องเชื่อมต่อ

กับ เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น คุณสามารถกาหนดจังหวะการปั่นเป้ าหมายส่วนต่างที่เกินและต่ากว่าเป้ าหมายที่อนุญาตให้ตวั เองทาได้ มี
นาฬิกาเพียงบางรุ่ นที่สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นได้
การกาหนดโซนสาหรับหัวใจและเพซ

ถ้าคุณต้องการกาหนดโซนอัตราการเต้นหัวใจแบบกาหนดเองหรื อโซนการเพซ ให้เลือกต่าสุ ดและสูงสุ ดดังที่แสดงไว้ดา้ นล่าง:

การกาหนดโซนสาหรับความเร็วและจังหวะการปั่น

ถ้าคุณต้องการกาหนดความเร็ วหรื อโซนจังหวะการปั่น เลือกค่าเป้ าหมายและเปอร์เซ็นต์ที่อนุญาตให้เบี่ยงเบนได้ดงั ที่แสดงไว้ดา้ นล่าง:
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การติดตามความคืบหน้ าของคุณ

จากหน้าจอความคืบหน้าของกิจกรรม กด ขวา เพื่อดูภาพรวมแบบกราฟิ กที่แสดงว่าการฝึ กของคุณอยูใ่ กล้โซนที่คุณตั้งไว้เพียงใด กราฟจะแสดงว่าคุณอยูเ่ หนือ
หรื อใต้โซนเป้ าหมายหรื อไม่ และแสดงปริ มาณ ตลอดทั้งกิจกรรม
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็ นประจาเพื่อบอกคุณว่าคุณอยูใ่ นโซนหรื ออยูน่ อกโซน ดังนี้:


ถ้าคุณอยูน่ อกโซนการฝึ ก จะมีขอ้ ความแจ้งเตือน และหน้าจอจะแสดงว่าคุณอยูเ่ หนือหรื อใต้โซน



เมื่อคุณกลับมาอยูใ่ นโซนการฝึ ก จะมีการแจ้งเตือน และหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์เป้ าหมาย

โซนอัตราการเต้นหัวใจ

หมายเหตุ: เพื่อให้นาฬิกาสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ จะต้องเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
นาฬิกาจะใช้ขอบเขตของโซนอัตราการเต้นหัวใจตามอายุของคุณ เมื่อใช้ TomTom Sports คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตของโซนอัตราการเต้น
หัวใจเหล่านี้ แล้วจากนั้นก็จะมีการซิงค์กบั นาฬิกาของคุณ
ในการฝึ กโดยใช้โซนอัตราการเต้นหัวใจ ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา จากหน้าจอนาฬิกา แล้วเลือกกิจกรรมที่คุณต้องการ
2. กด ขวา
3. กด ลง แล้วเลือก การฝึ ก
4. กด ขวา แล้วเลือก โซน
5. กด ขวา แล้วเลือก หัวใจ
6. กด ขวา แล้วเลือกโซนอัตราการเต้นหัวใจต่อไปนี้:


สปรินท์ - เลือกโซนนี้เมื่อใช้การฝึ กแบบช่วงเวลา



ความเร็ว - เลือกโซนนี้สาหรับการฝึ กที่ใช้จงั หวะเร็ วเพื่อปรับปรุ งความเร็ วและความฟิ ต



ทนทาน - เลือกโซนนี้ สาหรับการฝึ กที่ใช้จงั หวะปานกลางถึงสูง เพื่อเพิ่มความสามารถของปอดและหัวใจ



เผาผลาญไขมัน - เลือกโซนนี้สาหรับการฝึ กที่ใช้จงั หวะปานกลางซึ่งเหมาะมากสาหรับการลดน้ าหนัก



ง่ าย - เลือกโซนนี้สาหรับการฝึ กที่ใช้จงั หวะง่ายๆ ส่วนใหญ่ใช้สาหรับการวอร์มอัพและคูลดาวน์



กาหนดเอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกาหนดอัตราการเต้นหัวใจต่าสุ ดและสูงสุ ด

45

การติดตามความคืบหน้าในโซนอัตราการเต้นหัวใจ

หมายเหตุ: เพื่อให้นาฬิกาสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ จะต้องเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
จากหน้าจอความคืบหน้าของกิจกรรม กด ขวา เพื่อเลื่อนผ่านกราฟที่แสดงว่าการฝึ กของคุณอยูใ่ กล้โซนที่คุณตั้งไว้เพียงใด กราฟจะแสดงว่าคุณอยูเ่ หนือหรื อใต้
โซนเป้ าหมายหรื อไม่ และแสดงปริ มาณ ตลอดทั้งกิจกรรม

โซนที่คุณกาลังใช้จะไฮไลต์ดว้ ยสี ขาว กด ขวา เพื่อข้อมูลสรุ ปของโซนอัตราการเต้นหัวใจ
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กราฟนี้ที่แสดงไว้ดา้ นบน เป็ นข้อมูลสรุ ปของโซนอัตราการเต้นหัวใจ ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละโซน โดยที่โซนปัจจุบนั ของคุณจะไฮไลต์เป็ น
สี ขาว

กราฟนี้จะแสดงอัตราการเต้นหัวใจช่วง 2.5 นาทีสุดท้ายของกิจกรรม และเปอร์ เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละโซนของอัตราการเต้นหัวใจหลังจากกิจกรรม
คาแนะนา: คุณสามารถดูความคืบหน้าในโซนอัตราการเต้นหัวใจเมื่อคุณใช้ Graphical Training Partner เช่น แข่งหรื อเป้ าหมาย ในระหว่างการ
ฝึ ก จากหน้าจอที่แสดง เมตริ กหลัก กด ขวา เพื่อดูหน้าจอการฝึ กแบบกราฟิ ก กด ลง เพื่อดูหน้าจอโซนอัตราการเต้นหัวใจตามที่อธิ บายไว้ขา้ งต้น
การกลับสู่ ปกติ
เกี่ยวกับการกลับสู่ ปกติของอัตราการเต้ นหัวใจ

การกลับสู่ปกติของอัตราการเต้นหัวใจคือความสามารถของหัวใจในการกลับสู่อตั ราปกติ หลังจากกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ระบุ โดยทัว่ ไปแล้ว การกลับสู่
ปกติของอัตราการเต้นหัวใจจากกิจกรรมที่เร็ วเป็ นตัวบ่งชี้ระดับความฟิ ตที่ดี
การกลับสู่ปกติของอัตราการเต้นหัวใจมีสองระยะในการลด ในช่วงนาทีแรกหลังจากออกกาลังกาย อัตราการเต้นหัวใจจะลดลงอย่างรวดเร็ ว หลังจากนาทีแรก
ในระหว่างที่ราบของการพัก อัตราการเต้นหัวใจจะค่อยๆ ลดลง
นาฬิกา TomTom GPS จะแสดงความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นหัวใจที่จุดเริ่ มต้นและจุดสิ้นสุ ดของนาที รวมทั้ง 'คะแนน' สาหรับการกลับสู่ ปกติ
คุณจะวัดการกลับสู่ ปกติของอัตราการเต้ นหัวใจได้ อย่ างไร

สาหรับกิจกรรมที่ใช้เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ นาฬิกาจะแสดงการฟื้ นอัตราการเต้นหัวใจเมื่อคุณหยุดกิจกรรมนั้นชัว่ คราว หลังจากช่วงหนึ่งนาที นาฬิกา
จะให้คะแนนสาหรับการกลับสู่ปกติของอัตราการเต้นหัวใจ ยิ่งอัตราการเต้นหัวใจลดลงหลังออกกาลังกายได้เร็ ว คุณก็ยิ่งมีความฟิ ตมาก
การติดตามการกลับสู่ ปกติของอัตราการเต้นหัวใจจะทางานกับเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจในตัวหรื อเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอก

การแข่ง
วิธีไป: หน้าจอกิจกรรม > กด ลง > การฝึ ก > การแข่ ง > ล่ าสุ ด หรื อ SPORTS
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อแข่งกับหนึ่งในสิ บกิจกรรมล่าสุ ดของคุณ หรื อแข่งกับกิจกรรมจากเว็บไซต์ Sports คุณสามารถใช้การแข่งสาหรับกิจกรรมการวิ่ง
สายพานวิ่ง ฟรี สไตล์ และขี่จกั รยาน
คาแนะนา:ในการเพิ่มการแข่งเพิ่มเติมในเว็บไซต์ แข่งกับรายการนี้ ในหน้ารายละเอียดกิจกรรมสาหรับกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ Sports
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หมายเหตุ: ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แล้ว และคุณทาการเปลี่ยนแปลงการแข่งของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ แต่คุณจาเป็ นต้อง
เลิกเชื่ อมต่อและเชื่อมต่อนาฬิกาอีกครั้ง

กิจกรรมหรื อการแข่งจากเว็บไซต์ Sports ประกอบด้วยระยะทางและเวลา
เมื่อคุณใช้โปรแกรมฝึ กการแข่ง คุณสามารถดูวา่ คุณนาหน้าหรื อตามหลังในการแข่ง และนาหน้าหรื อตามหลังมากน้อยเท่าใด ในขณะที่ฝึก
บนนาฬิกา กด ขวา จากหน้าจอกิจกรรมเพื่อดูการแสดงการแข่ง หน้าจอแบบกราฟิ กจะแสดงด้วยลูกศรสี ดาว่าคุณมีการก้าวที่กาลังนาหน้าหรื อตามหลัง
กิจกรรมก่อนหน้านี้ของคุณ ซึ่งจะแสดงด้วยลูกศรสี เทา
ระยะทางที่ดา้ นบนของหน้าจอจะแสดงระยะทางที่เหลือในการแข่ง และระยะทางที่ดา้ นล่างจะแสดงว่าคุณนาหน้าหรื อตามหลังอยูเ่ ท่าใด

นาฬิกาจะเตือนคุณเพื่อให้คุณทราบว่าคุณกาลังนาหน้า (#1) หรื อตามหลัง (#2) ในการแข่ง ในตัวอย่างนี้ คุณกาลังตามหลังกิจกรรมก่อนหน้าของคุณอยู่ 23
เมตร และมีระยะทางที่เหลือในการแข่งอีก 2.3 กิโลเมตร
คาแนะนา: ดูขอ้ มูลในการเพิ่มกิจกรรมก่อนหน้านี้ลงในนาฬิกาที่ tomtom.com/support และอ่าน FAQ

ประวัติกิจกรรม
เมื่อคุณฝึ ก กิจกรรมจะถูกบันทึกโดยนาฬิกาสาหรับกิจกรรมประเภทนั้น ในการดูสรุ ปหรื อประวัติของการฝึ กในกิจกรรมแต่ละประเภทบนนาฬิกา ให้ทาดังนี้
1. จากหน้าจอเริ่ มต้นกิจกรรม กด ขึ้น เพื่อเปิ ด ประวัติ สาหรับกิจกรรมประเภทนั้น
2. จากรายชื่อ เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการดู รายการนี้จะแสดง วันที่ที่คุณเริ่ มต้น

กิจกรรมและระยะทางที่ทาได้

3. กด ขวา

มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น เพซ/ความเร็ วที่เร็ วที่สุด และเวลาที่ใช้ในแต่ละโซนของอัตราการเต้นหัวใจ ข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยูก่ บั
กิจกรรม
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การถ่ ายโอนกิจกรรมไปยัง TomTom Sports

เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายโอนเลื่อนรายละเอียดของกิจกรรมไปยัง TomTom Sports หรื อเว็บไซต์กีฬาอื่นๆ ที่คุณเลือก โดยใช้
TomTom Sports Connect นอกจากนี้คุณยังสามารถถ่ายโอนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมไปยังคอมพิวเตอร์ในไฟล์ที่แตกต่างกันหลายรู ปแบบ
ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณไปที่เว็บไซต์และประเภทไฟล์อื่นๆ

ส่งออกกิจกรรมของคุณไปที่เว็บไซต์และประเภทไฟล์อื่นๆ
เมื่อคุณเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับ Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรื อเข้ากับ แอปมือถือ Sports กิจกรรมใหม่ของคุณจะถูกอัปโหลดโดย
อัตโนมัติไปที่ Sports คุณยังสามารถเลือกการอัปโหลดกิจกรรมอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์หรื อประเภทไฟล์อื่นๆ
ในการกาหนดค่าการส่งออกกิจกรรมใน Sports ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ไปที่ mysports.tomtom.com/app/settings/exporters
2. คลิก + ด้านข้างตัวส่งออกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
3. ในการกาหนดค่าการส่งออกกิจกรรมของคุณอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ไปที่ เลือกไซต์ Sports ของคุณ เลือกแอปพลิเคชัน

คลิก ล็อกอิน แล้วล็อกอินแอปพลิเคชันที่คุณเลือก
4. ในการกาหนดค่าสารองกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ไปที่ บันทึกในคอมพิวเตอร์ ของคุณ แล้วเลือกประเภทไฟล์

เมื่อได้เพิ่มเว็บไซต์ Sports หรื อประเภทของไฟล์แล้ว กิจกรรมใหม่ท้ งั หมดจะถูกถ่ายโอนไปที่เว็บไซต์หรื อประเภทไฟล์น้ นั
หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างไฟล์ดว้ ยแอปมือถือ Sports คุณสามารถสร้างไฟล์โดยการเชื่อมต่อเข้ากับ Sports Connect บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
การส่ งออกกิจกรรมของคุณจากเว็บไซต์ Sports โดยอัตโนมัติ


Endomondo (https://www.endomondo.com/)



Jawbone (https://jawbone.com/)



MapMyFitness (http://www.mapmyfitness.com/)



MyFitnessPal (https://www.myfitnesspal.com/)



NikePlus (http://www.nike.com/us/en_us/c/nike-plus)



Runkeeper (https://runkeeper.com/)



Strava (https://www.strava.com/)



TaiwanMySports (http://www.mysports.net.tw/)



TrainingPeaks (https://www.trainingpeaks.com/)



TulipSport (http://www.tulipsport.com/)



Edoon (https://edooon.com/)

แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่คุณสามารถส่ งออกกิจกรรมได้

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ TomTom Sports กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามอื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมต่อกับ Sports ได้ ในการดาเนิ นการนี้ คุณต้อง
จาเป็ นต้องมีแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและเชื่อมต่อกับ Sports หลังจากดาเนิ นการแล้ว กิจกรรมของอุปกรณ์ TomTom Sports ของคุณ
ทั้งหมดจะได้รับการส่งออกไปยังแอปพลิเคชันบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กบั Sports Connect บนคอมพิวเตอร์หรื อ
ไปยังแอปมือถือ Sports


Discovery Vitality



Fetcheveryone



FitnessSyncer



Running Heroes



Running Coach
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Smashrun



SportTracks

การบันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ TomTom Sports ของคุณกับ Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกกิจกรรมของคุณบน
คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติในหนึ่งในรู ปแบบต่อไปนี้
คาแนะนา: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราแนะนาให้ใช้ไฟล์ .FIT ถ้าฟอร์แมตนี้ยงั ไม่ทาให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ลองใช้ .TCX แล้วจึงลองใช้ .GPX


GPX – ฟอร์แมต GPS Exchange นี่คือมาตรฐานทัว่ ไปสาหรับข้อมูลตาแหน่งที่เก็บแทร็ คและการระบุเวลาในการออกกาลังกายของคุณ

เฉพาะตาแหน่ง ระดับความสูง และเวลาที่จะถูกเก็บไว้ ส่วนอัตราการเต้นหัวใจ จังหวะการปั่น หรื อข้อมูลอื่นๆ ไม่สามารถเก็บในรู ปแบบไฟล์น้ ีได้


KML – รู ปแบบไฟล์ด้ งั เดิมจากบริ การแผนที่ของ Google Earth™ จัดเก็บตาแหน่ง (แทร็ ค) พร้อมระดับความสูงและเวลา อัตราการเต้นหัวใจ

และข้อมูลการตรวจจับต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในรู ปแบบข้อมูลเพิ่มเติม และจะแสดงเป็ น ‘ป้ าย’ ของ Google Earth


TCX – รู ปแบบไฟล์ Garmin Training Centre นี่คือรู ปแบบไฟล์เพื่อใช้สาหรับกีฬาและฟิ ตเนสและการจับตาแหน่ง/ระดับความสูง เวลา

และข้อมูลการตรวจจับทั้งหมด


FIT – ANT+/ฟอร์แมต Garmin , เล็กกว่าแต่ล้ าหน้ากว่า TCX



PWX - ฟอร์แมตเพื่อใช้สาหรับ TrainingPeaks
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อายุความฟิ ต
แนวคิดเกี่ยวกับอายุความฟิ ตของ TomTom
อายุความฟิ ตของ TomTom มีเป้ าหมายเพื่อให้คุณกระตือรื อร้น สร้างแรงบันดาลใจให้คุณฟิ ตยิง่ ขึ้น และยกระดับความฟิ ตของคุณ คุณจะได้เรี ยนรู ้วา่
กิจกรรมของคุณมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด และคุณจะได้เห็นคาแนะนาส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุดกับตัวคุณเอง
ค้นหาว่าคุณฟิ ตเพียงใดผ่านการคานวณที่ซบั ซ้อน! อายุความฟิ ตของ TomTom คือตัวบ่งชี้วา่ ร่ างกายของคุณมีความแข็งแรงทางกายภาพดีเพียงใด และ
ส่งผลให้ทางานได้ดีเพียงใด ตามข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการเต้นหัวใจในระหว่างทากิจกรรม อัตราการเต้นหัวใจ กิจกรรม เพศ อายุ และน้ าหนัก
ค่าอัตราการเต้นหัวใจ VO2Max ถูกใช้เพื่อคานวณอายุความฟิ ตและถือเป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้เพื่อกาหนดความฟิ ตทางกายภาพของบุคคล ค่า VO2Max
คืออัตราอ็อกซิเจนสูงสุ ดที่ร่างกายสามารถใช้ในระหว่างการออกกาลังกายต่อวินาที ต่อหน่วยน้ าหนักของร่ างกาย การมีความฟิ ตมากขึ้นหมายความร่ างกายของ
คุณสามารถใช้ออ็ กซิ เจนได้มากขึ้น ดังนั้นค่า VO2Max จะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความฟิ ตสูงขึ้น
อายุความฟิ ตของ TomTom จะช่วยให้คุณเริ่ มต้นเพื่อยกระดับอายุความฟิ ตให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้คุณเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมความฟิ ตของคุณ:


ฉันมีความฟิ ตจริ งๆ มากเพียงใด



ฉันออกกาลังกายพอหรื อยังระหว่างกิจกรรมนี้หรื อควรจะต้องออกกาลังกายมากขึ้น



อาทิตย์น้ ีฉนั ออกกาลังกายพอหรื อยังหรื อต้องออกกาลังกายมากขึ้น



กิจกรรมนี้มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่หรื อมีกิจกรรมอื่นที่ดีกว่าสาหรับฉัน



ฉันต้องทาอะไรต่อไป

สิ่ งสาคัญ: คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ ีใช้การวิเคราะห์อตั ราการเต้นหัวใจจาก Firstbeat ข้อมูลที่ให้บริ การโดยอายุความฟิ ตของ TomTom คือการ
ประมาณระดับความฟิ ตและไม่ถือเป็ นคาแนะนาทางการแพทย์ และไม่ได้หมายถึงการบาบัด รักษา หรื อป้ องกันโรค เราขอแนะนาให้คุณปรึ กษาแพทย์ก่อนที่
จะเริ่ มโปรแกรมการออกกาลังกายใหม่
ในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความฟิ ตและคะแนนความฟิ ต ดู คู่มือผูใ้ ช้อายุความฟิ ตของ TomTom

การดูคะแนนความฟิ ตบนนาฬิกาของคุณ
คุณสามารถดูคะแนนความฟิ ตรายวันโดยรวมได้บนนาฬิกา TomTom Sports ของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถรับคะแนนความฟิ ตได้ต่อเมื่อนาฬิกาของคุณสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้เท่านั้น เมื่อคุณไม่ได้สวมนาฬิกาบนข้อมือ เช่น เมื่อ
คุณสวมทับกับเสื้ อแจ๊คเก็ตสาหรับเล่นสกี หรื อเมื่อคุณอยูบ่ นรถจักรยาน อัตราการเต้นหัวใจจะไม่ได้รับการวัดจนกว่าคุณจะสวมตัววัดอัตราการเต้นหัวใจ
และสายคาดอก อัตราการเต้นหัวใจจะไม่ได้รับการวัดในกิจกรรม ว่ ายน้า
กด ซ้าย จากนาฬิกาเพื่อไปที่หน้าจอ การติดตามกิจกรรม กด ลง เพื่อค้นหาหน้าจอ คะแนนความฟิ ต คุณจะเห็นคะแนนความฟิ ตรายวันพร้อมกับระดับความฟิ ต
ที่คุณไปถึงในขณะนั้น และจานวนดาวที่คุณได้รับในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา
คาแนะนา: กาหนดความฟิ ตเป็ นเป้ าหมายในเมนู ตัวติดตาม เพื่อแสดงคะแนนความฟิ ตเป็ นอันดับแรกในหน้าจอ การติดตามกิจกรรม
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ตัวอย่างเช่น นาฬิกาด้านล่างนี้แสดงให้คุณเห็นถึงกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้ที่ทาให้คุณได้รับคะแนนมากกว่า 500 คะแนน แสดงให้เห็นว่าคุณกาลังพัฒนาความ
ฟิ ตของคุณเอง 3 ดาวแสดงว่าคุณได้รับมากกว่า 500 คะแนน 3 ครั้งในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูคะแนนความฟิ ตทั้งหมดได้ในขณะที่คุณกาลังทากิจกรรม เพื่อให้คุณเห็นว่าจะไปได้ถึงเป้ าหมายหรื อต้องออกกาลังกายเพิ่มหรื อไม่
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณไปถึงระดับ มีพลัง กาลังพัฒนา หรื อ โอเวอร์ ไดร์ ฟ
คาแนะนา: หลังจากเห็นการแจ้งเตือนระดับโอเวอร์ไดร์ฟแล้ว การเพิ่มคะแนนความฟิ ตในวันนั้นจะทาได้ยากขึ้นเป็ นอย่างมาก เนื่องจากร่ างกายของคุณ
ต้องการเวลาฟื้ นฟูก่อนที่จะออกกาลังกายเพิ่มเติม

ในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความฟิ ตและคะแนนความฟิ ต ดู คู่มือผูใ้ ช้อายุความฟิ ตของ TomTom
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การออกกาลังกาย
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
เพื่อให้ออกกาลังกายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เลือกหนึ่งในการออกกาลังกาย 50 รู ปแบบที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะดาวน์โหลดไปยังนาฬิกา
ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรื อแอป TomTom Sports
หมายเหตุ: สามารถใช้การออกกาลังกายได้กบั กิจกรรมการวิ่ง ขี่จกั รยาน หรื อฟรี สไตล์ทุกรู ปแบบ
การออกกาลังกายมีพร้อมให้งานทั้งสิ้น 5 หมวด:


ความฟิ ต - การออกกาลังกายเหล่านี้จะปรับปรุ งความสามารถของร่ างกายของคุณในทุกด้าน ช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นและพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุของคุณเป็ น
เพียงแค่ตวั เลข



เผาผลาญไขมัน - การออกกาลังกายเหล่านี้ จะนาคุณไปยังระดับความพยายามที่เหมาะสมในการเผาผลาญเพิ่มอีกสองสามกรัม แล้วทาให้คุณอยูท่ ี่จุดนั้น
ต่อไป



ความทนทาน - การออกกาลังกายเหล่านี้จะเริ่ มขยายขอบเขตของคุณเพื่อให้คุณสามารถทาต่อได้นานขึ้นที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น



ความเร็ ว - การออกกาลังกายเหล่านี้จะผลักดันคุณไปสุ ดขอบของสิ่ งคุณที่คุณเคยคิดว่าเป็ นไปได้ แต่จะทาให้คุณมีความเร็ วเพิ่มขึ้น และเตรี ยมคุณให้
พร้อมสาหรับการแข่งขันความเร็ วนั้น



กาลัง - การออกกาลังกายเหล่านี้คือความท้าทายที่แท้จริ งสาหรับความสามารถของร่ างกายและจิตใจด้วยการฝึ กสปริ นท์แบบฮาร์ดคอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
พลังระเบิดของคุณ

ภายในแต่ละหมวด จะมีการออกกาลังกาย 5 รู ปแบบให้ในระดับความยากง่ายต่างกันไป ดังนั้น จะมีการออกกาลังกายให้เลือกทั้งหมด 25 รู ปแบบสาหรับทั้ง
การวิ่งและขี่จกั รยาน
การออกกาลังกายแต่ละแบบปรับให้เข้ากับ VO2 Max และมีหลายขั้นตอน ประกอบด้วยการวอร์มอัพ ออกกาลังกาย พัก และคูลดาวน์
คาแนะนา: VO2Max จะได้รับการคานวณเมื่อคุณทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ VO2 Max คือปริ มาณสูงสุ ดของอ็อกซิเจน
สูงสุ ดที่ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระหว่างการออกกาลังกายต่อวินาที ต่อหน่วยน้ าหนักของร่ างกาย ค่านี้คือวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการกาหนดความ
ฟิ ตทางกายภาพและเป็ นตัวบ่งชี้ถึงระดับความฟิ ตทางแอโรบิกโดยรวมของคุณ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีค่า VO2Max สูงจะมีแนวโน้มมีอายุ
ยืนขึ้นและมีความเสี่ ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆ น้อยลงเป็ นอย่างมาก

การเริ่ มต้นออกกาลังกายแบบรวดเร็ว
ในการดูการออกกาลังกายขณะทากิจกรรม ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา แล้วเลือก ตัวอย่างเช่น วิ่ง
2. กด ขวา และเมื่อคุณเห็นข้อความ โปรดรอสักครู่ หรื อ เริ่มต้ นการใช้ งาน กด ลง
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3. กด ออกกาลังกาย

4. กด ขวา เพื่อเลือกจากประเภทการออกกาลังกายต่อไปนี้:


ไม่ มี



ความฟิ ต



เผาผลาญไขมัน



ความทนทาน



ความเร็ว



กาลัง

5. กด ขวา เพื่อเลือกหมวดการออกกาลัง ตัวอย่างเช่น เลือก ง่าย 25 นาที จาก ความฟิ ต

6. จากนั้น นาฬิกาของคุณจะย้อนกลับไปยังข้อความ เริ่ มต้นการใช้งาน กด ขวา เพื่อเริ่ มต้นกิจกรรม
7. นาฬิกาจะอธิ บายให้คุณทราบถึงการออกกาลังทั้งหมด ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น วอร์มอัพ ออกกาลังกาย พัก และคูลดาวน์ ในระหว่าง

กิจกรรม กด ขึ้น และ ลง เพื่อเลื่อนดูเมตริ กกิจกรรม
่ อกโซน
8. กด ขวา เพื่อดูวา่ คุณออกกาลังกายได้ดีเพียงใด ถ้าคุณยังอยูใ่ นเป้ าหมายของการออกกาลังกายของคุณเอง แถบจะอยูต่ รงกลางหน้าจอ ถ้าคุณอยูน
การออกกาลังกาย แถบจะเลื่อนเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณต้องออกกาลังมากขึ้นหรื อลดระดับลง

ในโซน

นอกโซน
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คาแนะนา: เมื่อทาการออกกาลังกาย พยายามให้อยูภ่ ายใน ช่วง การออกกาลังกายที่เหมาะสมที่สุดในทุกๆ ขั้นตอนที่แนะนา โซนอัตราการเต้นหัวใจ
มีค่าสูงสุ ดและต่าสุ ดที่กาหนดไว้ ในขณะที่ความเร็ ว เพซ จังหวะการปั่น ฯลฯ มีค่าเป้ าหมายที่กาหนดเพียงค่าเดียวที่คุณต้องทาให้ได้ใกล้เคียง เมื่ออยู่
ในขั้นตอนฟื้ นฟูหรื อพัก ให้ลองลดอัตราการเต้นหัวใจไปที่โซนการฝึ กที่ต่ากว่าโดยการทาให้ได้ค่าที่ต่ากว่าค่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุ ดสาหรับโซน
ดังกล่าว
9. เมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุ ดของการออกกาลังกาย คุณจะเห็นสถิติวา่ คุณทาได้ดีเพียงใด
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การติดตามความฟิ ตของคุณ
เกี่ยวกับการติดตามกิจกรรม
คุณสามารถใช้TomTom GPSนาฬิกาเพื่อติดตามความแอคทีฟของคุณ บางส่วนของสิ่ งที่คุณสามารถทาได้มีดงั นี้:


ติดตามการก้าว เวลาที่เคลื่อนไหวร่ างกาย แคลอรี่ ที่เผาผลาญ และระยะทางที่เคลื่อนไหว



กาหนดเป้ าหมายประจาวันสาหรับหนึ่งในเมตริ กเหล่านี้บนนาฬิกา



ใช้เป้ าหมายรายสัปดาห์ที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติตามเป้ าหมายต่อวันคูณด้วย 7



ดูความคืบหน้ารายวันและรายสัปดาห์สาหรับเป้ าหมายที่กาหนดไว้



อัปโหลดเมตริ กการติดตามกิจกรรมไปยังเว็บไซต์ TomTom Sports และแอปมือถือ TomTom Sports

ความแม่ นยาในการติดตามกิจกรรม

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้ มูลที่ส่งเสริ มวิถีชีวิตที่แอคทีฟและมีสุขภาพดี นาฬิกาจะใช้เซนเซอร์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณ ข้อมูล
และรายละเอียดที่ให้จะเป็ นการประมาณที่ใกล้เคียงของกิจกรรม แต่อาจไม่แม่นยาครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูล การก้าว การนอน ระยะทาง และแคลอรี่

การตั้งเป้ าหมายกิจกรรมประจาวัน
การติดตามกิจกรรมจะเปิ ดอยูต่ ามค่าเริ่ มต้น และการเดิน 10,000 ก้าวจะถูกตั้งค่าไว้ต้งั แต่แรกเพื่อเป็ นเป้ าหมายสาหรับคุณ ในการเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนด
เป้ าหมายการติดตามกิจกรรมในแต่ละวัน ให้ทาดังนี้:
1. สาหรับหน้าจอ นาฬิกา ให้กดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ตัวติดตาม
3. เลือก เป้าหมาย
4. เลือกเป้ าหมายที่คุณต้องการกาหนด: ก้ าว, เวลา, แคลอรี่ หรื อ ระยะทาง
5. กด ขวา
6. ตั้งเป้ าหมายของคุณ ยกตัวอย่างเช่น จานวนก้าวที่คุณต้องการทาให้สาเร็ จ
7. กด ขวา เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ตัวติดตาม
8. กด ซ้าย สองครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอนาฬิกา

คาแนะนา: ตัวอย่างเป้ าหมายทัว่ ไปคือเวลาแอคทีฟที่ 30 นาทีต่อวัน หรื อ 10,000 ก้าวต่อวัน
หมายเหตุ: เว้นแต่วา่ คุณได้เปิ ดนาฬิกาปลุกเอาไว้ เมื่อคุณบรรลุเป้ าหมาย คุณจะเห็นเหรี ยญตราบนหน้าจอนาฬิกา และได้ยินเสี ยงเตือนด้วย

ปิ ดการติดตามกิจกรรม
ในการปิ ดการติดตามกิจกรรม ให้ทาดังนี้
1. สาหรับหน้าจอ นาฬิกา ให้กดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก ตัวติดตาม
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3. เลือก เป้าหมาย
4. บนหน้าจอ เป้ าหมาย เลือก ปิ ด

การติดตามกิจกรรมของคุณ
ในการดูความแอคทีฟของคุณ ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา กด ซ้าย เพื่อดูความคืบหน้าไปยังเป้ าหมายของคุณว่าเป็ นอย่างไร
2. กด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อดูระยะทาง เวลา หรื อแคลอรี่ ตามเป้ าหมายที่คุณตั้งไว้
3. หากต้องการดูจานวนก้าวระหว่างสัปดาห์ กด ซ้าย อีกครั้ง
4. กด ขวา สองครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอ นาฬิกา

แชร์กิจกรรมของคุณ
คุณสามารถแชร์กิจกรรม Sports โดยใช้ฟีเจอร์การแบ่งปันกับโซเชียลของแอคเคาท์ Sports ของคุณ
ในการเริ่ มแชร์ ให้ทาดังนี้:
1. เข้าสู่ระบบ Sports
2. เลือกกิจกรรมจากสรุ ปข้อมูลและสถิติ Sports ของคุณ
3. คลิกที่ป่ ุม แชร์ ในมุมขวาบน
4. เลือก Facebook หรื อ Twitter เป็ นต้น แล้วใส่ความคิดเห็นเพื่อระบุตวั ตนในโพสต์ของคุณ
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การสารวจเส้นทาง
เกี่ยวกับการดูเทรล
หมายเหตุ: ใช้ได้สาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ขี่จกั รยาน/ฟรี สไตล์ (Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)
ในการดูเทรลขณะทากิจกรรม ให้ทาดังนี้:
1. เริ่ มต้นกิจกรรมที่ใช้เทรล ตัวอย่างเช่น การวิ่งเทรลรัน
2. ในการดูเทรลของคุณ ให้กด ขวา แล้วกด ขึ้น จากหน้าจอโซนอัตราการเต้นหัวใจ

คาแนะนา: หากเทรลถูกเลือกล่วงหน้า คุณจะเห็นโดยอัตโนมัติ
คุณจะเห็นเทรลทั้งหมดแสดงเป็ นเส้นบางๆ นอกจากนั้นคุณจะเห็นจุดเริ่ มต้นของกิจกรรมทาเครื่ องหมายด้วยไอคอนบ้าน จุดเริ่ มต้นของเทรลทา
เครื่ องหมายด้วยธง และจุดสิ้นสุ ดของเทรลทาเครื่ องหมายด้วยไอคอนเส้นชัย

ตาแหน่งของคุณจะแสดงด้วยลูกศร ลูกศรจะบอกทิศทางที่หนั หน้าไปเมื่อยืนนิ่งและทิศทางที่คุณมุ่งหน้าไปเมื่อเคลื่อนที่ เส้นหนาจะแสดงเทรลรอยทาง
ซึ่งแสดงตาแหน่งที่คุณเคยไป
3. ในการซูมเข้า ให้กด ขวา เพื่อไปยังมุมมองซูมเข้าของเทรล และกด ซ้าย เพื่อซูมกลับออกมา
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คาแนะนา: แถบมาตราส่วนจะแสดงที่ดา้ นล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ: แนวของเทรลควบคุมโดยการตั้งค่า ในการเริ่ มกิจกรรม กด ลง จากหน้าจอ "โปรดรอสักครู่ /เริ่ มต้นการใช้งาน" แล้วเลือก หมุน เลือก เปิ ด
เพื่อตั้งแนวเทรลในทิศทางที่คุณกาลังมุ่งหน้าไป และ ปิ ด เพื่อตั้งแนวเทรลไปยังทิศเหนือ

การไปตามเทรลใหม่
หมายเหตุ: ใช้ได้สาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS ทั้งหมด: วิง่ /ขี่จกั รยาน/ฟรี สไตล์ (Runner3 และ Spark3) และการวิง่ เทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)
คุณสามารถใช้นาฬิกา TomTom Adventurer ของคุณเพื่อไปตามเทรลใหม่ที่อปั โหลดไปยังนาฬิกาของคุณจาก Sports ระหว่างการวิ่งเทรลรัน
ของคุณ คุณจะเห็นเมตริ กแบบเดียวกับการวิง่ แต่จะมีการเพิม่ ข้อมูลความสูง
ในการวิ่งตามเทรลใหม่ ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา จากหน้าจอนาฬิกา แล้วกด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลือก วิ่งเทรลรัน
2. กด ลง เพื่อไปที่หน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก เทรล

คาแนะนา: ขณะอยูใ่ นการตั้งค่า คุณยังสามารถเลือก โปรแกรมฝึ ก, ตั้งค่า เมตริ ก, เลือก เพลย์ลิสต์ หรื อเปิ ดหรื อปิ ด สปลิท
3. เลือกเทรลจากรายการ

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณเห็นบนหน้าจอ ให้ดู เกี่ยวกับการดูเทรล
หมายเหตุ: เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะ ปรับเทียบเข็มทิศ เป็ นประจาเพื่อความแม่นยา

จัดการเทรลด้วย Sports
หมายเหตุ: ใช้ได้สาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ขี่จกั รยาน/ฟรี สไตล์ (Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)
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คุณสามารถใช้แอปหรื อเว็บไซต์ Sports เพื่อโหลดเทรลลงในนาฬิกา TomTom GPS ของคุณล่วงหน้าสาหรับใช้ระหว่างกิจกรรมและเพื่อจัดการ
เทรลได้
อัปโหลดเทรลจาก Sports ไปยังนาฬิ กาของคุณ

สามารถจัดเทรลในนาฬิกาของคุณได้ 15 เทรล การเปลี่ยนแปลงจะซิงค์โดยอัตโนมัติโดยใช้แอปมือถือ Sports หรื อเว็บไซต์ Sports
การอัปโหลดเทรลจากไฟล์ GPX

ในการอัปโหลดเทรลไปยังนาฬิกาของคุณจากไฟล์ GPX ให้ทาดังนี้:
1. ดาวน์โหลดไฟล์ GPX จากเว็บไซต์บุคคลที่สาม เช่น Strava.com, RidewithGPS.com, Mapmyrun.com ฯลฯ
2. ล็อกอินเว็บไซต์ Sports
3. คลิกแท็บ การวางแผน
4. คลิก อัปโหลดเทรล

5. ดับเบิลคลิกไฟล์ GPX บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
Sports จะอัปโหลดเทรล
6. คลิกชื่อหากคุณต้องการเปลี่ยน
7. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์ เทรลของคุณจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังนาฬิกาของคุณเมื่อทาการซิงโครไนซ์
การแปลงกิจกรรมเป็ นเทรล

ในการแปลงกิจกรรม GPS ก่อนหน้าเป็ นเทรลในนาฬิกาของคุณ ให้ทาดังนี้:
1. ล็อกอินเว็บไซต์ Sports
2. เปิ ดหนึ่งในกิจกรรม GPS ก่อนหน้าของคุณ
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3. คลิก เพิม่ เติม ในมุมบนขวาของหน้าจอ

4. คลิก คัดลอกไปยังเทรล

จากนั้นเทรลจะปรากฏในรายการเทรลของส่วนการวางแผน
5. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์ เทรลของคุณจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังนาฬิกาของคุณเมื่อทาการซิงโครไนซ์

การใช้เทรลรอยทาง
หมายเหตุ: ใช้ได้สาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ขี่จกั รยาน/ฟรี สไตล์ (Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)
นาฬิกา TomTom GPS ของคุณสามารถวาดเทรลรอยทางสาหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ใช้ GPS เทรลรอยทางให้คุณสามารถดูภาพรวมของเส้นทางและ
ทาความเข้าใจขั้นตอนที่จาเป็ นในการกลับไปยังจุดเริ่ มต้น
เทรลรอยทางแสดงข้อมูลต่อไปนี้:


ตาแหน่ง GPS ปัจจุบนั ของคุณจะแสดงด้วยสัญลักษณ์รูปตัววีตรงกลางหน้าจอ



จุดเริ่ มต้นของคุณจะแสดงด้วยไอคอนบ้าน



ลูกศรจะบอกทิศทางที่หนั หน้าไปเมื่อยืนนิ่ งและทิศทางที่คุณมุ่งหน้าไปเมื่อเคลื่อนที่



เทรลรอยทางจะแสดงในมุมมองทิศเหนืออยูด่ า้ นบน



คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายละเอียดและภาพรวมขึ้นอยูก่ บั ความยาวรวมของเทรลรอยทาง

สิ่ งสาคัญ: หากคุณใช้นาฬิกาของคุณเป็ นครั้งแรก คุณต้อง ปรับเทียบเข็มทิศ
ในการใช้เทรลรอยทาง ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ขวา และเลือกกิจกรรมที่ใช้ GPS ตัวอย่างเช่น การวิ่ง
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2. หลังจากเริ่ มต้นกิจกรรมของคุณ ให้กด ขวา เพื่อตรวจดูอตั ราการเต้นหัวใจของคุณหากคุณมีนาฬิกา Cardio และคุณจะเห็นเทรลรอยทางโดย

อัตโนมัติ

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณเห็นบนหน้าจอ ให้ดู เกี่ยวกับการดูเทรล

การใช้เข็มทิศ
หมายเหตุ: ใช้ได้สาหรับกิจกรรมที่ใช้ GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ขี่จกั รยาน/ฟรี สไตล์ (Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)
นาฬิกา TomTom GPS ของคุณมีเข็มทิศ ดังนั้นคุณสามารถดูทิศทางที่คุณกาลังมุ่งหน้าไปได้ในทันที ซึ่งเป็ นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้
เคลื่อนที่เนื่องจากการหมุนนาฬิกาจะระบุทิศทางของคุณ
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ขวา และเลือกกิจกรรมที่ใช้ GPS ตัวอย่างเช่น การวิ่ง
2. หลังจากเริ่ มต้นกิจกรรมของคุณ ให้กด ขวา จากหน้าจอกิจกรรม แล้วกด ขึ้น

คาแนะนา: หากกาลังไปตามเทรล ให้กด ขึ้น
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เข็มทิศจะแสดงทิศทางปัจจุบนั ของคุณ ในตัวอย่างนี้คือตะวันออกเฉี ยงเหนือ

เข็มทิศจะทางานได้ดีที่สุดเมื่อนาฬิกาอยูใ่ นแนวระนาบ หากเข็มทิศไม่แสดงทิศทางที่ถูกต้อง คุณต้อง ปรับเทียบเข็มทิศ
หมายเหตุ: เข็มทิศอาจทางานไม่ถูกต้องเมื่อนาฬิกาอยูใ่ กล้กบั วัตถุที่เป็ นแม่เหล็ก เช่น เมื่อติดตั้งบนแฮนด์เหล็กของจักรยาน

การปรับเทียบเข็มทิศ
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะปรับเทียบเข็มทิศเป็ นประจาเพื่อรักษาความแม่นยา
ในการปรับเทียบเข็มทิศ ให้ทาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ลง เพื่อไปยัง การตั้งค่ า
2. เลือก เซนเซอร์ และกด ขวา
3. เลือก เข็มทิศ และกด ขวา
4. ถอดนาฬิกาออกจากข้อมือของคุ ณและหมุนนาฬิการอบแกนทั้งสามแกนดังนี้:
a. หมุนไปทางด้านข้างหนึ่งรอบ
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b. หมุนไปทางด้านหน้าหนึ่งรอบ

c. หมุนโดยให้หน้าจอหันหาคุณหนึ่งรอบ

ทาซ้ าขั้นตอน a-c จนกว่าจะปรับเทียบเข็มทิศเสร็ จ เมื่อปรับเทียบเสร็ จแล้ว นาฬิกาจะแจ้งเตือนและแสดงเครื่ องหมายถูก
ในการดูวิดีโอวิธีการปรับเทียบนาฬิกาของคุณ ให้ไปที่ https://youtu.be/6pnQResxJRU

64

ประเภทกิจกรรมของ Adventurer
ส่วนนี้ของคู่มือจะครอบคลุมคุณสมบัติเฉพาะของนาฬิกา TomTom Adventurer

วิง่ เทรลรัน
คุณสามารถใช้นาฬิกา TomTom Adventurer ของคุณสาหรับการวิ่งเทรลรัน ระหว่างการวิ่งของคุณ คุณจะเห็นเมตริ กแบบเดียวกับการวิ่ง แต่จะมี
การเพิ่มข้อมูลความสูงดังนี้:


ระยะทาง 3D



เกรเดียนท์



ความสูง



เดลตาความสูง



การขึ้นรวม

ในการวิ่งตามเทรล ให้ทาดังนี้:
1. รอสัญญาณ GPS แล้วกด ขวา จากหน้าจอนาฬิกา แล้วกด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลือก วิ่งเทรลรัน
1. กด ขวา เพื่อเริ่ มต้นการวิ่งเทรลรันของคุณ
2. ระหว่างการวิ่งของคุณ ให้เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อดูช่วงของเมตริ ก
3. ในการดูเทรลของคุณ ให้กด ขวา แล้วกด ขึ้น จากหน้าจอโซนอัตราการเต้นหัวใจ

คาแนะนา: หากเทรลถูกเลือกล่วงหน้า คุณจะเห็นโดยอัตโนมัติ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณเห็นบนหน้าจอ ให้ดู เกี่ยวกับการดูเทรล
หมายเหตุ: เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะ ปรับเทียบเข็มทิศ เป็ นประจาเพื่อความแม่นยา
หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณสกปรกหรื อเปี ยก ให้ทาความสะอาดรู รอบๆ บาโรมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดความดันได้อย่างแม่นยา

เดินเขา
คุณสามารถใช้นาฬิกา TomTom Adventurer ของคุณสาหรับการเดินเขาตามเทรล ระหว่างการเดินเขาของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสิ่ ง
ต่อไปนี้:


ระยะทาง 3D



เกรเดียนท์



ความสูง



เดลตาความสูง



การขึ้นรวม



เพซเฉลี่ย
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คาแนะนา: เมื่อเดินเขา นาฬิกาของคุณมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ สูงสุ ด 24 ชัว่ โมงโดยถือว่าคุณมี QuickGPSfix ที่อพั เดท หากคุณไม่ได้ใช้คุณสมบัติ
เพลงหรื อการวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอด 24 ชัว่ โมง คุณควรสามารถเดินระยะไกลหลายครั้งได้ 6+ ชัว่ โมงตลอดสุ ดสัปดาห์โดยชาร์จครั้งเดียว
ในการเดินเขาตามเทรล ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา จากหน้าจอนาฬิกา แล้วกด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลือก เดินเขา
1. กด ขวา เพื่อเริ่ มต้นการเดินเขาของคุณ
2. ระหว่างการเดินเขาของคุณ ให้เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อดูช่วงของเมตริ ก
3. ในการดูเทรลของคุณ ให้กด ขวา แล้วกด ขึ้น จากหน้าจอโซนอัตราการเต้นหัวใจ

คาแนะนา: หากเทรลถูกเลือกล่วงหน้า คุณจะเห็นโดยอัตโนมัติ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณเห็นบนหน้าจอ ให้ดู เกี่ยวกับการดูเทรล
หมายเหตุ: เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะ ปรับเทียบเข็มทิศ เป็ นประจาเพื่อความแม่นยา
หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณสกปรกหรื อเปี ยก ให้ทาความสะอาดรู รอบๆ บาโรมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดความดันได้อย่างแม่นยา

การเล่นสกีและสโนว์บอร์ด
หมายเหตุ: ใช้ได้ในนาฬิกา TomTom Adventurer เท่านั้น
คุณสามารถใช้นาฬิกา TomTom Adventurer สาหรับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด คุณสามารถดูภาพรวมสาหรับทั้งวันที่คุณอยูภ่ ูเขาได้เมื่อใช้
กิจกรรมเหล่านี้ คุณจะเห็นข้อมูลเดียวกันเมื่อเลือกการเล่นสกีหรื อสโนว์บอร์ด แต่หากคุณเล่นทั้งสองกีฬาในหนึ่งวัน คุณสามารถแยกสถิติของคุณได้โดยเลือก
กิจกรรมแยกกัน
เมื่อเล่นสกีหรื อสโนว์บอร์ด นาฬิกาของคุณสามารถตรวจจับเมื่อคุณอยูบ่ นรันหรื อขึ้นลิฟต์
ในการเล่นสกีหรื อสโนว์บอร์ด ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา จากหน้าจอนาฬิกาแล้วกด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลือก สกี หรื อ สโนว์ บอร์ ด
1. ขณะอยูบ่ นรัน ให้กด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลื่อนดูช่วงของเมตริ กซึ่งได้แก่:


ระยะเวลารวม



ระยะทางรวม



อัตราการเต้นหัวใจ



ความเร็ ว



ความสูง



การเปลี่ยนแปลงความสูง (เดลตา)



การลง (สะสมรวม)



จานวนรัน

2. เมื่อคุณขึ้นลิฟต์ นาฬิกาของคุณจะแสดงสรุ ปของรันก่อนหน้าของคุณรวมถึงเมตริ กเหล่านี้:


หมายเลขรัน



ความเร็ วสูงสุ ด



การลง (สะสมสาหรับรันดังกล่าว)



เกรเดียนท์สูงสุ ดสาหรับเทรลของคุณ

กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดดูสรุ ป
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หมายเหตุ: เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะ ปรับเทียบเข็มทิศ เป็ นประจาเพื่อความแม่นยา
ในการเปลี่ยนเมตริ กที่คุณเห็นขณะเล่นสกีหรื อสโนว์บอร์ด ให้ทาดังนี้:
1. กด ขวา จากหน้าจอนาฬิกาแล้วกด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเลือก สกี หรื อ สโนว์ บอร์ ด
2. กด ลง เพื่อไปที่หน้าจอ การตั้งค่ า และเลือก เมตริก

คาแนะนา: ขณะอยูใ่ นการตั้งค่า คุณยังสามารถเลือก เพลย์ลิสต์ หรื อเปิ ดหรื อปิ ด สปลิท
1. เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่: การเลือกเมตริ กที่จะแสดง
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การติดตามการนอน
เกี่ยวกับการติดตามการนอน
คุณสามารถติดตามปริ มาณการนอนโดยใช้นาฬิกา TomTom GPS ของคุณ บางส่วนของสิ่ งที่คุณสามารถทาได้มีดงั นี้:


ติดตามความนานในการนอนของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี



คุณสามารถอัปโหลดเมตริ กการติดตามการนอนไปยังเว็บไซต์ TomTom Sports และ แอปมือถือ TomTom Sports

นาฬิกาจะตรวจจับการนอนผ่านการเคลื่อนไหว และสร้างสมมติฐานว่าว่าคุณกาลังนอนหลับหากคุณไม่ขยับตัวในช่วงเวลาหนึ่งหลังเวลาเย็น
แต่ละวันจะ ‘รี เซ็ต’ ในเวลา 16:00 และนาฬิกาของคุณจะเริ่ มนับ ‘คืน’ ใหม่ต้ งั แต่จุดนั้น
ความแม่ นยาในการติดตามกิจกรรม

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้ มูลที่ส่งเสริ มวิถีชีวิตที่แอคทีฟและมีสุขภาพดี นาฬิกาจะใช้เซนเซอร์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณ ข้อมูล
และรายละเอียดที่ให้จะเป็ นการประมาณที่ใกล้เคียงของกิจกรรม แต่อาจไม่แม่นยาครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูล การก้าว การนอน ระยะทาง และแคลอรี่

การติดตามการนอนของคุณ
ในการติดตามการนอน คุณต้องสวมนาฬิกา TomTom GPS ของคุณเมื่อนอน
การติดตามการนอนถูกเปิ ดเอาไว้โดยค่าเริ่ มต้น แต่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ใน ตัวติดตาม ภายในเมนู การตั้งค่า
ในการดูระยะเวลาการนอนของคืนก่อนหน้า กด ซ้าย จากหน้าจอนาฬิกา แล้วกด ขึ้น
กด ซ้าย เพื่อดูปริ มาณสะสมของการนอนในสัปดาห์น้ นั

การติดตามการนอนโดยใช้แอปมือถือ
คุณสามารถอัปโหลดกิจกรรมการนอนไปยัง TomTom Sports และ แอปมือถือ TomTom Sports
การดูกิจกรรมการนอนในแอปมือถือ

ดูคู่มือผูใ้ ช้แอป TomTom Sports บนเว็บไซต์ TomTom
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เพลง
เกี่ยวกับเพลง
คุณสามารถจัดเก็บและเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหว่างกิจกรรม หลังจากคุณจับคู่ชุดหูฟังของคุณและเริ่ มต้นกิจกรรม
คุณจะเห็นหน้าจอเพลง


การจับคู่หูฟังกับนาฬิกา



การสวมหูฟัง



การใส่ เพลงในนาฬิกา



การเล่นเพลง
หมายเหตุ: ไม่สามารถเล่นเพลงได้บนนาฬิกาบางรุ่ น

การชาร์จหูฟังที่ให้มา
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่ นจะให้มาพร้อมกับหูฟังของตัวเองสาหรับฟังเพลง
คาแนะนา: หูฟังจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ ที่ชาร์จไฟประมาณ 50%
หมายเหตุ: และสามารถชาร์จหูฟังโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แต่คุณจะไม่สามารถใช้หูเป็ นหูฟังคอมพิวเตอร์ได้
ชาร์จหูฟังที่ให้มาพร้อมกับนาฬิกาโดยทาดังนี้:
1. เปิ ดฝาช่องเสี ยบ USB
2. เชื่อมต่อสาย USB
3. เสี ยบอีกปลายหนึ่งของสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรื อที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง แล้วเปิ ดเครื่ อง

ตอนนี้หูฟังจะกาลังชาร์จไฟ โดยจะใช้เวลา 2.5 ชัว่ โมงในการชาร์จแบตเตอรี่ ที่ไม่เหลือไฟเลย
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หมายเหตุ: เมื่อฝาช่องเสี ยบ USB เปิ ดอยู่ โปรดระวังอย่าให้สิ่งสกปรก ทราย หรื อน้ า ฯลฯ เข้า ไปในช่องเสี ยบ

การจับคู่หูฟังกับนาฬิกา
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่ นจะให้มาพร้อมกับหูฟังของตัวเองสาหรับฟังเพลง หรื อคุณสามารถเลือกใช้หูฟัง Bluetooth หรื อลาโพงส่วนใหญ่
เพื่อฟังเพลงที่เล่นบนนาฬิกา
คาแนะนา: หากคุณต้องการใช้หรื อซื้อหูฟังของคุณเอง ให้คน้ หา FAQ ‘หูฟังที่ใช้งานร่ วมกันได้’ ที่ tomtom.com/support เพื่อดูรายชื่อหูฟัง
ที่ใช้งานร่ วมกันได้
จับคู่หูฟัง Bluetooth กับนาฬิกาดังนี้:
1. ปิ ด สวิตช์หูฟัง
2. ในการเข้าสู่ โหมดจับคู่ ให้กดปุ่มตรงกลางค้างไว้บนตัวควบคุมชุดหูฟังเป็ นเวลา 10 วินาที

คาแนะนา: ไฟสี น้ าเงินและสี แดงจะกะพริ บสลับกันเมื่อหูฟังอยูใ่ นโหมดจับคู่
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และคุณยังสามารถใส่แป้ นใส่หูที่หูดา้ นใดด้านหนึ่ง เพื่อคุณจะได้ยินเสี ยงตอบกลับในระหว่างจับคู่

3. กด ขึ้น จากหน้าจอนาฬิกา

นาฬิกาจะค้นหาหูฟัง

4. ถ้าพบชุดหูฟังแค่หนึ่งชุด การจับคู่จะเริ่ มต้น

หมายเหตุ: ถ้าพบชุดหูฟังมากกว่าหนึ่งชุด ให้ขยับไปให้ห่างจากชุดหูฟังอื่นอย่างน้อย 10 ม.
5. เมื่อจับคู่ระหว่างนาฬิกาและหูฟังได้สาเร็ จ จะมีเครื่ องหมายถูกปรากฏพร้อมกับแสดงชื่อหูฟัง

ตอนนี้คุณสามารถเริ่ มฟังเพลงที่เล่นบนนาฬิกาได้แล้ว!
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เมื่อคุณเริ่ มต้นกิจกรรม คุณจะเห็นหน้าจอเพลงพร้อมเพลย์ลิสต์ของคุณ
สิ่ งสาคัญ: ถ้าจับคู่ไม่สาเร็ จ ให้สวิตช์ปิดหูฟัง และลองอีกครั้ง

เปลี่ยนแป้ นใส่หู
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่ นจะให้มาพร้อมกับหูฟังของตัวเองสาหรับฟังเพลง
หูฟังที่ให้มาจะติดแป้ นใส่หูท้ งั ขนาดกลางและขนาดใหญ่มาด้วย และมีขนาดอื่นอยูใ่ นกล่องด้วย
ในการเปลี่ยนแป้ นใส่หูสาหรับหูฟังที่ให้มาเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ให้ดึงแป้ นออกจากก้าน และสลับดังที่แสดงไว้ดา้ นล่าง:

การสวมหูฟัง
เราต้องการแน่ใจว่าหูฟังจะติดตั้งอย่างถูกต้อง และไม่รบกวนเมื่อคุณทากิจกรรม
ใส่หูฟังที่ให้มาดังนี้:
1. ถือแป้ นใส่หูให้เครื่ องหมาย L อยูท่ ี่ดา้ นซ้าย และเครื่ องหมาย R อยูท่ ี่ดา้ นขวา

คาแนะนา: เมื่อ L และ R อยูถ่ ูกข้างแล้ว หูฟังก็พร้อมที่จะใส่ได้
2. ยกหูฟังขึ้นผ่านศีรษะจากด้านหลัง เพื่อให้สายอยูด่ า้ นหลังศีรษะและคอ สายควรอยูท่ ี่หลังหูดงั ที่แสดงไว้ดา้ นล่าง
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3. สวมแป้ นใส่หู และรัดสายให้พอดีสาหรับคุณ

การใส่เพลงในนาฬิกา
คุณสามารถจัดเก็บและเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหว่างกิจกรรม นาฬิการองรับไฟล์เพลงประเภทต่อไปนี้:
MP3


อัตราสุ่ม: 16 KHz ถึง 48 KHz



อัตราบิต: 8 kbps ถึง 320 kbps



ช่องสัญญาณสเตอริ โอ/โนและสเตอริ โอร่ วม



แสดงศิลปิ น ชื่อเพลง และความยาวสาหรับภาษาต่อไปนี้: อังกฤษ เช็ก เดนมาร์ก เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ดัตช์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส
ฟิ นแลนด์ และสวีเดน ภาษาอื่นแสดงผลได้ถูกต้องหากอักขระที่ใช้อยูใ่ นภาษาที่รองรับ

AAC


รองรับ MPEG2 และ MPEG4 AAC-LC และ HE-AACv2



อัตราสุ่ม: สูงสุ ด 48 KHz



อัตราบิต: สูงสุ ด 320 kbps



รองรับโมโน/สเตอริ โอ/โมโนคู่



ไม่รองรับศิลปิ น ชื่อเพลง และความยาวสาหรับ AAC



นาฬิกาไม่รองรับไฟล์ที่มี DRM

การอัปโหลดและซิงค์ เพลง

คุณสามารถอัปโหลดเพลย์ลิสต์ของเพลงที่สมบูรณ์จาก ITunes และ Windows Media Player บนคอมพิวเตอร์ไปยังนาฬิกาได้
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซิงค์เพลย์ลิสต์โดยใช้แอปมือถือ Sports ได้
ในการซิงค์เพลย์ลิสต์กบั นาฬิกา ให้ทาขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อนาฬิกาเพลงของคุณกับคอมพิวเตอร์
Sports Connect เปิ ดและตรวจสอบการอัพเดท
2. ใน Sports Connect เลือกแท็บ เพลง
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Sports Connect จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาเพลย์ลิสต์เพลงและเรี ยงรายชื่อให้ในด้านซ้าย หากคุ ณไม่เห็นเพลย์ลิสต์ท้ งั หมดบน
คอมพิวเตอร์ในรายชื่อ คลิก สแกน
3. คลิก + ด้านข้างเพลย์ลิสต์เพื่อคัดลอกเพลย์ลิสต์ไปยังนาฬิกาของคุณ

ตอนนี้คุณสามารถเล่นเพลย์ลิสต์บนนาฬิกาได้แล้ว
นาฬิ กาบรรจุเพลงได้ มากเท่ าใด

ในนาฬิกามีพ้นื ที่สาหรับเพลงประมาณ 3 GB ซึ่งเป็ นเนื้อที่เพียงพอสาหรับเพลง 500 เพลง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเพลง

การเล่นเพลง
คุณสามารถจัดเก็บและเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหว่างกิจกรรม
การปิ ดและเปิ ดสวิตช์ หูฟัง
1. กดปุ่มกลางเป็ นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิ ดหูฟัง - ไฟสี น้ าเงินจะกะพริ บสองครั้ง
2. กดปุ่มกลางเป็ นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิ ดหูฟัง - ไฟสี แดงจะกะพริ บสองครั้ง

การใช้ ตัวควบคุมชุดหูฟัง

ในการเล่นเพลงโดยใช้ตวั ควบคุมบนชุดหูฟังที่ให้มา ให้ทาดังนี้:
เล่น

กดปุ่มกลางเพื่อเล่นเพลง

หยุดชัว่ คราว

กดปุ่มกลางเพื่อหยุดเพลงชัว่ คราว
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คาแนะนา: คุณยังสามารถกดขึ้น บนนาฬิกาของคุณเพื่อหยุดเล่นเพลงชัว่ คราวได้ดว้ ย
เพิ่มระดับเสี ยง

กดปุ่มด้านขวาดังแสดงในภาพด้านบนเพื่อเพิ่มระดับเสี ยง

ลดระดับเสี ยง

กดปุ่มด้านซ้ายดังแสดงในภาพด้านบนเพื่อลดระดับเสี ยง

เพลงต่อไป

กดปุ่มด้านขวาค้างไว้เป็ นเวลา 2 วินาทีเพื่อไปยังเพลงถัดไป

เพลงก่อนหน้า

กดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้เป็ นเวลา 2 วินาทีเพื่อไปยังเพลงก่อนหน้า

การใช้ นาฬิ กา

ในการเล่นเพลงโดยใช้นาฬิกา ให้ทาดังนี้:
1. เปิ ดสวิตช์หูฟังตามคาแนะนาที่ให้มาพร้อมกับหูฟัง
2. กด ขึ้น จากหน้าจอนาฬิกา

เพลงจะเริ่ มเล่น
3. กด ขึ้น เพื่อหยุดเล่นเพลงชัว่ คราว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเล่นเพลงขณะว่ายน้ าหรื อกาลังใช้นาฬิกาจับเวลา
4. ในการเลือกเพลงต่อไป กด ขวา
5. ในการกรอแทร็ คเพลงไปข้างหน้า 10 วินาที กดปุ่ม ซ้าย และ ขวา ของนาฬิกาค้างไว้
6. หากเล่นเพลงมานานกว่า 3 วินาทีแล้ว กด ซ้าย เพื่อเริ่ มเล่นเพลงอีกรอบ กด ซ้าย อีกครั้งจะพาคุณไปยังเพลงต่อไป

คาแนะนา: เมื่อคุณดาเนินการกิจกรรมใดๆ หน้าจอเครื่ องเล่นเพลงสามารถดูได้ที่ดา้ นบนสุ ดของรายชื่อเมตริ ก มีผลกับเครื่ องเล่นแบบเดียวกัน
คาแนะนา: ในการเลือกเพลย์ลิสต์ของเพลง กด ลง เมื่อคุณเห็นข้อความ ไป เมื่อเริ่ มต้นกิจกรรม คุณยังสามารถเลือกเพลย์ลิสต์อื่นๆ ได้ในการตั้งค่าเมื่อ
คุณไม่ได้ทากิจกรรมใดๆ หรื อโดยการกด ลง เมื่อหยุดชัว่ คราว
หมายเหตุ: เมื่อคุณถอดหูฟัง นาฬิกาจะจดจาตาแหน่งที่คุณหยุดหนังสื อเสี ยงหรื อเพลง เพื่อให้คุณสามารถเล่นต่อจากจุดดังกล่าวในครั้งต่อไป

การสารองเพลงบนนาฬิกา
ในการสารองเพลงบนนาฬิกาของคุณ ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
Windows
1. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์
2. กดที่ ปุ่ มรู ปโลโก้ วินโดว์

+E.

3. ดับเบิลคลิกนาฬิกาของคุณในรายการ Devices with Removable Storage นาฬิกาของคุณควรจะแสดงเป็ น MUSIC
หมายเหตุ: นาฬิกาของคุณอาจไม่มีป้ายหรื อชื่อ แต่จะเป็ นชื่อไดรฟ์
4. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ SportsConnect
5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์เพลง และเลือก Copy
6. เลือกตาแหน่งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการจะเก็บข้อมูลสารองของคุณ คลิกขวาและเลือก Paste

ในการเรี ยกคืนเพลงบนนาฬิกา ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
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1. คลิกไอคอน Sports Connect ในพื้นที่แจ้งเตือนและคลิก ออก
2. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์
3. กดที่ป่ ุมรู ปโลโก้วินโดว์
4. คัดลอกโฟลเดอร์เพลงที่สารองไว้กลับเข้าไปที่โฟลเดอร์ Sports Connect บนนาฬิกา
5. รี สตาร์ท Sports Connect จาก All Programs > TomTom

Mac
1. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์
2. เปิ ด Finder
3. เลือกนาฬิกาในแถบด้านข้างของ Finder ซึ่งจะถูกแสดงในรายการว่า MUSIC.
4. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ SportsConnect
5. คอนโทรลคลิก (คลิกขวา) ที่โฟลเดอร์ Music และเลือก Copy "Music"
6. เลือกตาแหน่งบนเครื่ อง Mac ที่คุณต้องการจะเก็บข้อมูลสารองของคุณ คอนโทรลคลิก (คลิกขวา) และเลือก Paste Item

ในการเรี ยกคืนเพลงบนนาฬิกา ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์
2. เปิ ด Finder
3. คลิกที่ไอคอน Sports connect ในแถบสถานะและคลิก ออก
4. คัดลอกโฟลเดอร์เพลงที่สารองไว้กลับเข้าไปที่โฟลเดอร์ Sports Connect บนนาฬิกา
5. รี สตาร์ท Sports Connect จาก Launchpad หรื อจากโฟลเดอร์ Applications

เกี่ยวกับโค้ชเสี ยง
เมื่อเล่นเพลง โค้ชเสี ยงจะแนะนาคุณผ่านขั้นตอนที่สาคัญของการฝึ ก
โค้ชเสี ยงจะเปิ ดอยูโ่ ดยค่าเริ่ มต้น และคุณจะได้ยินโค้ชเสี ยงทุกครั้งที่นาฬิกาส่งเสี ยงเตือนหรื อส่งเสี ยงพร้อมข้อความที่คุณควรดู ขณะที่คุณกาลังฟังเพลง คุณจะ
ไม่ได้ยินเสี ยงสัญญาณเตือนในนาฬิกา นาฬิกาจึงขัดจังหวะ เพลงด้วยข้อความสั้นๆ
การแจ้งเตือนทัว่ ไป:


นาฬิกาพร้อม, โหมดสาธิ ต, Bluetooth® ไม่ทางานขณะว่ายน้ า

การแจ้งเตือน TrainingPartner:


โซน: ในโซน บนโซน ล่างโซน



เป้ าหมาย: ที่ 50%, 90%, 100% และ 110% ของเป้ าหมาย



แข่ง: นาหน้า ตามหลัง แพ้ ชนะ

หมายเหตุ: คุณสามารถปิ ดโค้ชเสี ยงได้ดว้ ยการกด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก โปรไฟล์ แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ดเมนู โปรไฟล์ กดที่ เสี ยงพูด แล้วเลือก ไม่
มี

คุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาของโค้ชเสี ยงโดยใช้ตวั เลือก เสี ยงพูด เดียวกันใน โปรไฟล์
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การแก้ไขปัญหาหูฟัง
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่ นจะให้มาพร้อมกับหูฟังของตัวเองสาหรับฟังเพลง
ถ้าคุณพบช่องว่างหรื อเสี ยงคลิกในเพลง อาจเป็ นเพราะร่ างกายของคุณปิ ดกั้นสัญญาณ Bluetooth ระหว่างนาฬิกาและตัวควบคุมชุดหูฟัง
ลองสวมนาฬิกาบนข้อมืออีกด้านเพื่อปรับปรุ งการรับสัญญาณและคุณภาพเสี ยง ตาแหน่งที่ดีที่สุดสาหรับนาฬิกาอยูบ่ นข้อมือขวา
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การเพิ่มเซนเซอร์
เกี่ยวกับเซนเซอร์
เซนเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ภายนอกซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับนาฬิกาเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ สามารถใช้เซนเซอร์สองประเภทกับนาฬิกา ดังนี้:


เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอก - วัดอัตราการเต้นหัวใจขณะที่คุณฝึ ก เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอกของ TomTom จะมาพร้อม
กับผลิตภัณฑ์บางรุ่ น และเป็ นอุปกรณ์เสริ มสาหรับบางรุ่ น



เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น - tวัดความเร็ วและจังหวะการปั่นขณะที่คุณขี่จกั รยาน เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นของ TomTom
จะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บางรุ่ น และเป็ นอุปกรณ์เสริ มสาหรับบางรุ่ น

จังหวะการปั่น

จังหวะการปั่นจะวัดอัตราที่คุณปั่นจักรยานเป็ นรอบต่อนาที (rpm) ในเกียร์ต่า คุณอาจมีจงั หวะการปั่นสูงมากแต่มีความเร็ วต่า ในเกียร์สูง คุณอาจมีจงั หวะ
การปั่นต่าแต่มีความเร็ วสูง นักปั่นจักรยานจะฝึ กเพื่อหาความสมดุลระหว่างจังหวะการปั่นและความเร็ ว ซึ่งจะช่วยให้ขี่จกั รยานได้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด

เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอก
ในการใช้เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายนอกของ TomTom กับนาฬิกา ให้ทาดังนี้:
1. ติดตัววัดกับสาย

2. ติดสายรอบหน้าอก เพื่อให้ตวั วัดอยูเ่ หนือฐานของกระดูกหน้าอก

ตรวจสอบว่าตัววัดตั้งตรงและคาว่า TomTom หันตรงให้คนที่ยืนตรงหน้าคุณเห็นได้

คาแนะนา: ทาให้เซนเซอร์ภายในสายเปี ยก ก่อนวางไว้รอบหน้าอก ซึ่งทาให้เซนเซอร์ จบั การเต้นของหัวใจของคุณได้ง่ายขึ้น
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3. จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ กด ลง
4. เลือก เซนเซอร์ แล้วกด ขวา
5. เลือก หัวใจ แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ด
6. เมื่อคุณเริ่ มต้นกิจกรรม นาฬิกาจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ และคุณจะเห็นไอคอนหัวใจที่ดา้ นล่างของหน้าจอ

เมื่อนาฬิกาพยายามเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ หัวใจจะกะพริ บ
ครั้งแรกที่นาฬิกาพยายามเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ ถ้ามีการพบมากกว่าหนึ่งเซนเซอร์ นาฬิกาจะไม่ทราบว่าควรเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตวั ไหน ขยับไปยัง
ตาแหน่งที่ไม่มีเซนเซอร์อื่นๆ ภายในระยะการทางานของของนาฬิกา
เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์หนึ่งครั้ง นาฬิกาจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ของคุณเสมอ
ในขณะที่คุณฝึ ก คุณสามารถเลือกแสดงอัตราการเต้นหัวใจได้
คุณยังสามารถใช้ โปรแกรมการฝึ ก เพื่อฝึ กให้ได้ตามเป้ าหมาย โซนอัตราการเต้นหัวใจ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจกับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart Ready และแอปอื่นๆ ได้ ดูเอกสารประกอบที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์หรื อแอปสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 บนเซนเซอร์ ให้ใช้เหรี ยญเปิ ดที่ดา้ นหลังของเซนเซอร์ ต้องนาแบตเตอรี่ ไปรี ไซเคิลหรื อทิ้งตามกฎหมายและกฎข้อบังคับใน
พื้นที่

เซนเซอร์ความเร็วและจังหวะการปั่น
เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น TomTom ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

1. แม่เหล็กซี่ลอ้
2. แม่เหล็กขาจาน
3. เซนเซอร์ตะเกียบโซ่
4. ที่รัดสาย

ในการใช้เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น TomTom กับนาฬิกา ให้ทาดังนี้ :
1. ติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่กบั ตะเกียบโซ่บนจักรยาน โดยใช้ที่รัดสายสามอันที่ให้มา ใช้ที่รัดสายสองอันสาหรับตัวเครื่ องหลักของเซนเซอร์ และที่รัดสาย

หนึ่งอันส่วนเล็กของเซนเซอร์ คุณอาจจาเป็ นต้องปรับตาแหน่งของเซนเซอร์เพื่อไม่ยงั ไม่ให้ที่รัดสายแน่นจนสุ ด
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สิ่ งสาคัญ: ส่วนเล็กของเซนเซอร์ตอ้ งหันหน้าไปทางขาจาน และไม่ควรติดที่ดา้ นบนของตะเกียบโซ่ คุณอาจต้องเอียงตัวเครื่ องหลักของเซนเซอร์ไป
ทางล้อ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั จักรยาน คุณควรทาการปรับแต่งนี้หลังจากที่คุณได้ติดแม่เหล็กซี่ลอ้ แล้ว

2. ติดแม่เหล็กซี่ลอ้ บนซี่ลอ้ จักรยานด้านใดด้านหนึ่ง แม่เหล็กควรหันหน้าไปทางตะเกียบโซ่ที่คุณติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ไว้

3. ปรับตาแหน่งของแม่เหล็กซี่ลอ้ และเซนเซอร์ตะเกียบโซ่เมื่อล้อหมุน แม่เหล็กซี่ลอ้ จะผ่านปลายสุ ดของตัวเครื่ องหลักของเซนเซอร์ขาจาน

สิ่ งสาคัญ: ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ตะเกียบโซ่กบั แม่เหล็กซี่ลอ้ ไม่ควรมากกว่า 2 มม. เมื่อเคลื่อนผ่านกัน บนจักรยานบางรุ่ น คุณอาจต้องเอียง
ตัวเครื่ องหลักของเซนเซอร์ไปทางล้อ
4. ติดแม่เหล็กขาจานที่ขาจานด้านใดด้านหนึ่ง แม่เหล็กควรหันหน้าไปทางตะเกียบโซ่ที่คุณติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ไว้
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คาแนะนา: ต้องแน่ใจว่าส่วนต่างๆ ของเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นจะเรี ยงแนวกันอย่างถูกต้องบนจักรยาน แม่เหล็กซี่ลอ้ ควรเคลื่อนผ่าน
ตัวเครื่ องหลักของเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ และแม่เหล็กขาจานควรหมุนผ่านปลายสุ ดของเซนเซอร์

เมื่อคุณได้ปรับแต่งเซนเซอร์ไปยังตาแหน่งด้านขวาแล้ว รัดที่รัดสายให้เข้าที่จนแน่น
5. บนนาฬิกาของคุณ ให้ ตั้งค่าขนาดล้อ เพื่อช่วยเพิม่ ความแม่นยาของเมตริ กที่ได้จากเซนเซอร์ ขนาดล้อคือเส้นรอบวงของยางรถในหน่วยมิลลิเมตร (มม.)
6. ขยับจักรยานหรื อขาจานเพื่อให้แม่เหล็กอย่างน้อยหนึ่งผ่านเซนเซอร์ วิธีน้ ีจะเป็ นการเปิ ดเซนเซอร์
7. จากหน้าจอนาฬิกา กด ลง
8. เลือก เซนเซอร์ แล้วกด ขวา
9. เลือก รถจักรยาน แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ด
10. เมื่อคุณเริ่ มออกกาลังกาย นาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ และคุณจะเห็นไอคอนของวงแหวนโซ่ที่ดา้ นล่างของหน้าจอ

เมื่อนาฬิกาพยายามเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น วงแหวนโซ่จะกะพริ บ
ครั้งแรกที่นาฬิกาพยายามเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ ถ้ามีการพบมากกว่าหนึ่งเซนเซอร์ นาฬิกาจะไม่ทราบว่าควรเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตวั ไหน ขยับไปยัง
ตาแหน่งที่ไม่มีเซนเซอร์อื่นๆ ภายในระยะการทางานของของนาฬิกา
เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์หนึ่งครั้ง นาฬิกาจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ของคุณเสมอ
เมื่อไอคอนวงแหวนโซ่หยุดกะพริ บ นาฬิกาจะพร้อมวัดความเร็ วและจังหวะการปั่นของคุณ คุณสามารถเริ่ มต้นขี่จกั รยานโดยที่ GPS ยังไม่จบั
สัญญาณได้ แต่เพื่อการติดตามที่เหมาะสมของ GPS ให้รอไอคอน GPS หยุดกะพริ บก่อนเริ่ มต้นกิจกรรมการขี่จกั รยาน
คาแนะนา: เมื่อคุณใช้เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นสาหรับกิจกรรมขี่จกั รยาน คุณจะได้รับการเตือนเมื่อไม่มีการรับข้อมูลความเร็ วจากเซนเซอร์
ในขณะที่คุณฝึ ก คุณสามารถเลือกแสดงจังหวะการปั่นปัจจุบนั หรื อเปลี่ยนการแสดงผลเพื่อดูจงั หวะการปั่น
คุณยังสามารถใช้ โปรแกรมฝึ ก เพื่อฝึ กให้ได้ตามเป้ าหมาย โซน จังหวะการปั่น
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่นกับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart Ready และแอปอื่นๆ ได้ ดูเอกสารประกอบ
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรื อแอปสาหรับข้อมูลเพิม่ เติม
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 บนเซนเซอร์ ให้ใช้เหรี ยญเปิ ดที่ดา้ นหลังของเซนเซอร์ ต้องนาแบตเตอรี่ ไปรี ไซเคิลหรื อทิ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับในพื้นที่
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การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
สาหรับหน้าจอนาฬิกา ให้กดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า การตั้งค่าเหล่านี้จะกาหนดลักษณะการทางานโดยรวมของนาฬิกา สาหรับแต่ละกิจกรรม ยังมีการตั้งค่าที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ ด้วย
การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบั นาฬิกาของคุณ:


นาฬิกา



ตัวติดตาม



เพลย์ลิสต์



โทรศัพท์



เซนเซอร์



โหมดเครื่ องบิน (เฉพาะนาฬิการุ่ นเก่าเท่านั้น)



ตัวเลือก



โปรไฟล์



มาตรฐาน

การตั้งค่าเหล่านี้พร้อมใช้งานสาหรับกิจกรรมต่างๆ:







การตั้งค่าสาหรับการวิ่ง
การตั้งค่าสาหรับการขี่จกั รยานกลางแจ้ง
การตั้งค่าสาหรับการว่ายน้ า
การตั้งค่าสาหรับสายพานวิ่ง
การตั้งค่าสาหรับโรงยิม
การตั้งค่าสาหรับการขี่จกั รยานในร่ ม

นาฬิกา
จากหน้าจอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก นาฬิ กา แล้วกดขวาเพื่อเปิ ดเมนู นาฬิ กา
การปลุก

เลือก การปลุก เพื่อเปิ ดและปิ ดการปลุก และตั้งเวลาปลุก
เมื่อปิ ดการปลุก คุณสามารถเลือกหยุดหรื อเลื่อนเวลาได้ ถ้าคุณเลื่อนเวลาปลุก จะมีการปลุกอีกครั้งใน 9 นาที
เวลา

เลือก เวลา เพื่อกาหนดเวลาในนาฬิกา เวลาจะถูกกาหนดโดยใช้เวลาแบบ 12 หรื อ 24 ชัว่ โมง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าสาหรับ 24 ชั่วโมง
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คาแนะนา: นาฬิกานี้ใช้การระบุเวลาแบบ UTC (Coordinated Universal Time) สาหรับการติดตามกิจกรรม 24/7 แอปมือถือ Sports,
Sports Connect หรื อ GPS ได้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติจากทางโรงงาน นาฬิการับข้อมูลวันที่อา้ งอิงจาก UTC คุณสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ดว้ ย
การเปลี่ยนเวลาเท่านั้น
24 ชั่วโมง

เลือก 24 ชั่วโมง เพื่อสลับระหว่างการใช้นาฬิกาแบบ 12 ชัว่ โมงและ 24 ชัว่ โมงเพื่อแสดงและกาหนดเวลา ขวา เพื่อเปลี่ยนระหว่าง เปิ ด และ ปิ ด สาหรับการตั้ง
ค่านี้

ตัวติดตาม
การปิ ดการติดตามกิจกรรม

จากหน้าจอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก ตัวติดตามการติดตามกิจกรรมจะเปิ ดอยูต่ ามค่าเริ่ มต้น ดังนั้นให้เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดการ
ติดตามกิจกรรม
เป้าหมาย

จากหน้าจอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก ตัวติดตาม กด ขวา เพื่อเลือก เป้าหมาย
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การตั้งเป้ าหมายกิจกรรมประจาวัน
การนอน

จากหน้าจอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก ตัวติดตาม กด ขวา เพื่อเลือก การนอน แล้วจึงกด ขวา อีกครั้งเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดการติดตาม
การนอน
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกาหนดเป้ าหมายนอนได้

เพลย์ลิสต์
การเลือกเพลย์ ลิสต์ เมื่อเริ่ มกิจกรรม
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้กด ขวา
2. เลือกหนึ่งในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา
3. เมื่อคุณเห็น "โปรดรอสักครู่ " หรื อ "เริ่ มต้นการใช้งาน” ให้กด ลง
4. เลือก เพลย์ ลิสต์
5. เลือกเพลย์ลิสต์
การเลือกเพลย์ ลิสต์ เมื่อไม่ ได้ ทากิจกรรม

จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก เพลย์ ลิสต์ เลือกเพลย์ลิสต์

เซนเซอร์
จากหน้าจอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก เซนเซอร์ แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ดเมนู เซนเซอร์
คุณสามารถเปิ ดและปิ ดเซนเซอร์สองประเภทได้ดงั นี้:
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หัวใจ - เป็ นเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจภายในหรื อภายนอก



รถจักรยาน - เป็ นเซนเซอร์ความเร็ วและจังหวะการปั่น

นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับเทียบเข็มทิศได้ดงั นี้:


เข็มทิศ - นี่คือเข็มทิศในตัวที่ตอ้ ง ปรับเทียบ ก่อนใช้ครั้งแรกและเป็ นประจาหลังจากนั้นเพื่อรักษาความแม่นยา

คาแนะนา: เพื่อช่วยให้นาฬิกาใช้งานได้นานขึ้นสูงสุ ด 20% ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ปิดเซนเซอร์ที่คุณไม่ได้ใช้ นาฬิกาจะค้นหาเซนเซอร์ตลอดเวลาแม้วา่
คุณจะไม่ได้ใช้เซนเซอร์
คุณสามารถตรวจสอบได้วา่ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจกาลังทางานหรื อไม่โดยไม่ตอ้ งเริ่ มต้นกิจกรรม ดู การทดสอบเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ

การทดสอบเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
คุณสามารถตรวจสอบได้วา่ เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจกาลังทางานหรื อไม่โดยไม่ตอ้ งเริ่ มต้นกิจกรรม โดยให้ทาดังนี้:
1. สาหรับหน้าจอ นาฬิกา ให้กดลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
2. เลือก เซนเซอร์ แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ดเมนู เซนเซอร์
3. เลือก หัวใจ แล้วกด ขวา

คุณจะเห็น เปิ ด, ปิ ด หรื อ ภายนอก ถ้ากาหนดการตั้งค่าเป็ น เปิ ด หรื อ ภายนอก คุณจะเห็น bpm ซึ่งหมายความว่าวัดอัตราการเต้นหัวใจเป็ นครั้งต่อนาที
คุณจะเห็นอัตราการเต้นหัวใจที่แสดงทันที หรื อเส้นประกะพริ บซึ่งแสดงว่านาฬิกากาลังค้นหาเซนเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจ
คาแนะนา: เมื่อตรวจพบอัตราการเต้นหัวใจ ตัววัดจะทางานต่ออีก 30 วินาทีในกรณี ที่คุณต้องการเริ่ มต้นกิจกรรมทันที

โทรศัพท์
ดูขอ้ มูลเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่จาก แอป TomTom Sports
หากต้องการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์มือถือ ดูที่จบั คู่กบั อุปกรณ์มือถือของคุณ
การควบคุมการแจ้ งเตือนจากอุปกรณ์ มือถือ

สิ่ งสาคัญ: ตัวเลือกการแจ้งเตือนจะพร้อมใช้งานเมื่อ เปิ ด การซิงค์ เท่านั้น
คุณสามารถควบคุมการแจ้งเตือนโทรศัพท์ที่แสดงบนนาฬิกาของคุณได้ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสายเรี ยกเข้าและข้อความ หรื อจะเลือกปิ ดการแจ้ง
เตือนก็ได้
จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้กด ลง เพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จัดการ แล้วเลือก การแจ้ งเตือน
เลือก เปิ ด เพื่อรับการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณจากอุปกรณ์มือถือหรื อ ปิ ด เพื่อปิ ดรับการแจ้งเตือน นาฬิกาของคุณจะแสดงไอคอน "ห้ามรบกวน" (โทรศัพท์
กับเครื่ องหมาย ZZZ) บนหน้าจอ นาฬิกา เมื่อการแจ้งเตือนถูกปิ ด
การควบคุมการซิงโครไนซ์ กิจกรรมต่ างๆ

คุณสามารถเปลี่ยนว่าจะอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์ TomTom MySports เมื่อใดและอย่างไรได้โดยใช้การตั้งค่านี้
จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ให้กด ลง เพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ จากนั้นกดขวา เลือก จัดการ แล้วเลือก การซิงค์ เลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:
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เปิ ด - เมื่อคุณจับคู่นาฬิกากับอุปกรณ์มือถือของคุณแล้ว จะมีการซิงค์กิจกรรมอัตโนมัติไปยังแอคเคาท์ Sports ของคุณเมื่อคุณเปิ ดแอป Sports
นอกจากนี้ การซิงค์จะดาเนินการในพื้นหลังเมื่อปิ ดแอปแล้ว
ปิ ด (ก่อนหน้านี้คือ "โหมดเครื่ องบิน") - การตั้งค่านี้ประหยัดแบตเตอรี่ โดยไม่ตอ้ งยกเลิกการจับคู่นาฬิกาของคุณ การซิงค์จะไม่ดาเนินการ ทั้งแบบด้วย
ตนเองหรื ออัตโนมัติ และคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน




ด้วยตนเอง - เมื่อตั้งค่าเป็ นแบบด้วยตนเอง คุณต้องกดปุ่มบนนาฬิกาเพื่อปลุกนาฬิกาของคุณ จากนั้นจะทาการซิงค์เมื่อเปิ ดแอป Sports แล้ว
นอกจากนี้ ตัวเลือกนี้ให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ ได้อีกด้วย คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ



โหมดเครื่ องบิน
หมายเหตุ: มีในนาฬิการุ่ นเก่าเท่านั้น โหมดนี้ถูกนาออกจากรุ่ นที่ใหม่กว่าเนื่องจากนาฬิกา TomTom GPS ไม่ได้ และไม่เคยสร้างรังสี ที่สามารถ
รบกวนระบบของเครื่ องบิน
จากหน้าจอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โหมดเครื่องบิน แล้วกด ขวา

กด ขึ้น หรื อ ลง เพื่อเปิ ดโหมดเครื่ องบิน
เมื่อเปิ ดโหมดเครื่ องบิน ไอคอนเครื่ องบินจะแสดงบนหน้าจอนาฬิกา และการเชื่อมต่อ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกปิ ดใช้งาน
ในการปิ ดโหมดเครื่ องบิน กด ขึ้น หรื อ ลง อีกครั้ง

ตัวเลือก
จากหน้าจอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก ตัวเลือก แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ดเมนู ตัวเลือก
หน่ วย

เลือก หน่ วย เพื่อตั้งค่าหน่วยระยะทางและน้ าหนักที่ใช้กบั นาฬิกา คุณสามารถเลือกการรวมได้ท้ งั ไมล์หรื อกิโลเมตร และปอนด์หรื อกิโลกรัม
เสี ยงคลิก

เลือก เสี ยงคลิก เพื่อกาหนดสิ่ งที่นาฬิกาจะทาขณะที่คุณเลื่อนผ่านเมนู นาฬิกาสามารถทาเสี ยงคลิก และคุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ดได้
การสาธิต

เลือก การสาธิต เพื่อเปิ ดและปิ ดโหมดสาธิ ต ในโหมดสาธิ ต นาฬิกาจะทางานเหมือนว่ามีการจับสัญญาณ GPS และคุณกาลังฝึ กอยู่ แม้วา่ คุณจะไม่ได้ฝึกอยูก่ ็
ตาม กิจกรรมใดๆ ที่ทาในโหมดสาธิ ตจะถูกเพิ่มลงในประวัติของกิจกรรม
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กลางคืน

เลือก กลางคืน เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดโหมดกลางคืน ถ้าโหมดกลางคืนเปิ ดอยู่ ไฟหน้าจอ จะติดสว่าง และติดค้างในระหว่างกิจกรรม เมื่อคุณหยุดกิจกรรม ไฟจะดับ
อีกครั้ง
หมายเหตุ: แบตเตอรี่ จะหมดเร็ วกว่าปกติมากถ้าคุณใช้โหมดกลางคืนขณะที่ฝึก
ล็อค

เลือก ล็อค เพื่อเปิ ดและปิ ดฟังก์ชนั ล็อคกิจกรรม ฟังก์ชนั ล็อคป้ องกันกิจกรรมปัจจุบนั ไม่ให้ถูก หยุดชัว่ คราวหรื อหยุด ถ้าคุณบังเอิญ กด ซ้าย

โปรไฟล์
จากหน้าจอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก โปรไฟล์ แล้วกด ขวา เพื่อเปิ ดเมนู โปรไฟล์
เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี :


ภาษา



เสี ยงพูด



น้าหนัก



ความสู ง



อายุ



เพศ

จะใช้ขอ้ มูลจากโปรไฟล์ของคุณสาหรับสิ่ งต่อไปนี้:


การประมวลผลจานวนแคลอรี่ ที่คุณเผาผลาญในระหว่างกิจกรรม



การกาหนดอัตราการเต้นหัวใจเป้ าหมายสาหรับคุณใน โซนการฝึ กอัตราการเต้นหัวใจ โซนจะได้รับการประมวลผลจากแอคเคาท์ TomTom
Sports



การประมวลผลความยาวของก้าว ถ้าคุณกาลัง ฝึ กบนสายพานวิ่ง

ภาษา

เลือก ภาษา เพื่อตั้งค่าภาษาสาหรับเมนูและข้อความบนนาฬิกา
เสี ยงพูด

เลือก เสี ยงพูด เพื่อเปลี่ยนภาษาของ โค้ชเสี ยง หรื อเพื่อปิ ด

มาตรฐาน
หากต้องการดูขอ้ มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ กด ลง จากหน้าจอ นาฬิกา เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า
เลือก มาตรฐาน จากนั้นกด ขวา เพื่อเลื่อนดูขอ้ มูลการรับรอง
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แอคเคาท์ TomTom

Sports

แอคเคาท์ TomTom Sports เป็ นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสาหรับการฝึ กและข้อมูลความฟิ ตของคุณ
ในการสร้างแอคเคาท์ คลิกปุ่มใน TomTom Sports Connect หรื อไปที่เว็บไซต์: mysports.tomtom.com โดยตรง
ดังที่คุณเห็นจากแผนภาพด้านล่าง คุณสามารถถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์ Sports โดยใช้แอป TomTom Sports Connect หรื อ
TomTom Sports ก็ได้

ถ้าคุณถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์ TomTom Sports คุณสามารถเก็บ วิเคราะห์ และดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ได้ คุณสามารถดูเส้นทางที่คุณ
ทาได้และเมตริ กทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เมื่อใช้ TomTom Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถเลือกถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์บนเว็บไซต์กีฬาอื่นๆ ได้อีกด้วย
หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รูปแบบไฟล์ส่งออก เช่น ไฟล์ CSV, FIT หรื อ TCX คุณไม่ควรใช้แอปมือถือ TomTom MySports ในการถ่ายโอน
กิจกรรมไปยังเว็บไซต์กีฬาอื่นๆ แต่การอัปโหลดอัตโนมัติใดๆ โดยใช้แอปอย่างเช่น RunKeeper จะสามารถใช้งานได้
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TomTom Sports Connect
TomTom Sports Connect ทางานดังนี้:


ช่วยคุณตั้งค่านาฬิกา



อัพเดทซอฟต์แวร์บนนาฬิกาเมื่อมีเวอร์ชนั่ ใหม่พร้อมใช้งาน



ถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์ TomTom Sports หรื อเว็บไซต์กีฬาอื่นๆ ที่คุณเลือก ในปัจจุบนั เราสามารถถ่ายโอนข้อมูล
กิจกรรมไปยัง Endomondo, Strava, MapMyFitness, RunKeeper, Jawbone และ Nike+
TomTom Sports Connect ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็ นไฟล์หลายๆ รู ปแบบได้

ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณไปที่เว็บไซต์และประเภทไฟล์อื่นๆ


ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ที่คุณทาบน TomTom Sports กับนาฬิกา



อัพเดทข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกา

การติดตั้ง TomTom Sports Connect

คุณสามารถดาวน์โหลด TomTom Sports Connect ได้ฟรี ที่นี่: tomtom.com/123/
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์โดยใช้แท่นตั้งโต๊ะ
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แอปมือถือ TomTom

Sports

สิ่ งสาคัญ: ดูคู่มือผูใ้ ช้แอป TomTom Sports บนเว็บไซต์ TomTom
แอปมือถือ TomTom Sports ทางานดังนี้:


ถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยังแอคเคาท์ TomTom Sports โดยอัตโนมัติ เมื่ออยูใ่ นระยะทางานของโทรศัพท์ ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณ
ไปที่เว็บไซต์และประเภทไฟล์อื่นๆ



ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ที่คุณทาบน TomTom Sports กับนาฬิกา



อัพเดทการออกกาลังกายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณ



ให้ทางเลือกสาหรับ TomTom Sports Connect ในการถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมไปยังแอคเคาท์ Sports ของคุณและอัพเดท
QuickGPSfix

โทรศัพท์ และอุปกรณ์ เคลื่อนที่ที่รองรับ
iOS

แอป TomTom Sports รอบรับ iPhones, iPod Touch and iPad ของ Apple ที่ใช้ iOS 8 หรื อใหม่กว่าทุกรุ่ น
Android

แอป TomTom Sports กาหนดให้ใช้ Bluetooth Smart (หรื อ Bluetooth LE) และ Android 4.4 หรื อเวอร์ชนั่ สูงกว่าในการ
สื่ อสารกับนาฬิกาของคุณ อุปกรณ์ Android ที่มี Bluetooth Smart จานวนมากได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าใช้งานร่ วมกับแอป Sports ได้
ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณใช้งานกับแอป Sports ได้โดยการเยี่ยมชม Google Play Store
หมายเหตุ: คุณสามารถจับคู่นาฬิกากับอุปกรณ์หลายรุ่ นที่ใช้ Android Lollipop หรื อใหม่กว่าได้ เพื่ออัปโหลดกิจกรรมของคุณ ดูความเข้ากันได้ที่
Google Play Store

สิ่ งสาคัญ: คุณต้องอัพเดทแอปมือถือ Sports เป็ นเวอร์ชนั่ 1.3.0 สาหรับ Android และ 1.0.9 สาหรับ iOS หรื อใหม่กว่า หลังจากดาเนินการอัพเดทนี้
แล้ว คุณต้องจับคู่นาฬิกากับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง
ก่ อนใช้ แอป TomTom Sports

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป TomTom Sports ฟรี จากร้านค้าแอปทัว่ ไป หรื อไปที่ tomtom.com/app
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ข้อเพิ่มเติม
คาเตือนและข้ อบ่ งชี้สาหรับการใช้ งาน
สิ่ งสาคัญ! โปรดอ่ านก่ อนใช้ งาน!

หากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิตามเพียงบางส่วนของคาเตือนและคาแนะนาเหล่านี้อาจทาให้เสี ยชีวิตหรื อบาดเจ็บร้ายแรง หากไม่ต้ งั ค่า ใช้งาน และดูแลอุปกรณ์
นี้อย่างถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ ยงของการบาดเจ็บร้ายแรงหรื อเสี ยชีวิต หรื อความเสี ยหายของอุปกรณ์ คาเตือนและคาแนะนาเหล่านี้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์
TomTom Sports ทั้งหมด ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
ข้ อบ่ งชี้สาหรับการใช้ งานและความแม่ นยา

วัดอัตราการเต้นหัวใจ, ติดตามองค์ประกอบของร่ างกาย (บางรุ่ นเท่านั้น), นับจานวนก้าว, แคลอรี่ ที่เผาผลาญ, ระยะทางที่เดิน, เวลาแอคทีฟ และเวลานอน
เมตริ กเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีวิถีชีวิตที่แอคทีฟ ข้อมูลที่ให้จะเป็ นการประมาณที่ใกล้เคียงของกิจกรรมของคุณ การรบกวนสัญญาณจากแหล่งภายนอก การ
สัมผัสกับข้อมือที่ไม่ดี และปัจจัยอื่นๆ อาจทาให้การวิเคราะห์ผิดพลาด โปรดทาการวัดในเวลาเดียวกัน ในสภาพเดียวกัน และทาตามคาแนะนาในกล่อง/
FAQ ออนไลน์
ระบบระบุตาแหน่ งบนพืน้ โลก (GPS)

ระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เป็ นระบบที่ใช้ดาวเทียมเป็ นหลักซึ่งจะให้ขอ้ มูลตาแหน่งและเวลาได้ทวั่ โลก รัฐบาลของสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นผูด้ ูแล
ด้านความพร้อมใช้งานและความแม่นยาเป็ นผูเ้ ดียวที่มีหน้าที่ดาเนินการและควบคุมระบบ GPS การเปลี่ยนแปลงในด้านความพร้อมใช้งานและความแม่นยา
ของ GPS หรื อในด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทางานของอุปกรณ์น้ ี TomTom ขอปฏิเสธความรับผิดสาหรับความพร้อมใช้งาน
และความแม่นยาของระบบ GPS
คาเตือน - อุปกรณ์ นี้ไม่ ใช่ อุปกรณ์ ทางการแพทย์

อุปกรณ์น้ ีไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลที่ให้บริ การไม่ถือเป็ นคาแนะนาทางการแพทย์ และไม่ได้หมายถึงการบาบัด รักษา หรื อป้ องกันโรค โปรดปรึ กษา
แพทย์ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกาลังกาย
คาเตือนระดับเสี ยงดัง - หูฟังไร้ สาย TomTom

อย่าฟังด้วยหูฟังเหล่านี้โดยใช้ระดับเสี ยงดังเป็ นระยะเวลานาน การฟังเสี ยงดังเป็ นเวลานานจะทาให้สูญเสี ยการได้ยิน
คาเตือน - อุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติองค์ ประกอบของร่ างกาย

ห้ามใช้อุปกรณ์น้ ีหากคุณตั้งครรภ์ มีเครื่ องกระตุน้ การเต้นของหัวใจ หรื อมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่ างกายอื่นๆ อุปกรณ์น้ ีมีข้ วั ไฟฟ้ าซึ่งอาจรบกวนสัญญาณ
จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
คาเตือน - ตัววัดอัตราการเต้ นหัวใจ

หากคุณมีเครื่ องช่วยการเต้นของหัวใจหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในร่ างกายอื่นๆ โปรดปรึ กษาแพทย์หรื อผูผ้ ลิตของอุปกรณ์ดงั กล่าวก่อนใช้งาน อุปกรณ์น้ ีมี
เซนเซอร์/แม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนสัญญาณได้
อันตรายจากการหายใจไม่ ออก

ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์น้ ีและอุปกรณ์เสริ มมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกได้ โปรดเก็บให้พน้ มือเด็ก หากกินเข้าไป ให้รีบ
ไปพบแพทย์ทนั ที
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ป้องกันน้ากระเซ็น - ตัวติดตามฟิ ตเนส

ป้ องกันน้ ากระเซ็นและน้ าฝน (IPX7) หากสวมใส่และใช้งานอย่างถูกต้อง ห้ามแช่น้ า ตัวอย่างเช่น ว่ายน้ า โต้คลื่น อาบน้ า
การกันน้าของนาฬิ กา GPS

ขีดจากัดการกันน้ า 40 ม. (5 ATM) ขึ้นอยูก่ บั แรงดันน้ า ความเค็ม ความลึก การปนเปื้ อน อุณหภูมิ และปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ การเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ วที่ 40 ม. (5 ATM) อาจทาให้อุปกรณ์ของคุณเสี ยหายได้
คาเตือน - การนาทางออกนอกถนน

อุปกรณ์ของคุณอาจแนะนาเส้นทางที่นาคุ ณออกนอกถนน เส้นทางเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือช่วย ใช้การตัดสิ นใจที่ดีและใส่ใจ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวคุณและสภาพอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์และการฝึ กอบรมที่เหมาะสมก่อนใช้เส้นทางใหม่หรื อเส้นทางที่ทา้ ทาย ห้ามไป
ตามเส้นทางที่จะนาคุณหรื อบุคคลอื่นไปสู่อนั ตรายหรื อทาให้คุณละเมิดกฎหมาย
การดูแลอุปกรณ์ กีฬาของคุณ

ขอแนะนาให้คุณทาความสะอาดอุปกรณ์ของคุณสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เช็ดอุปกรณ์ดว้ ยผ้าชุบน้ า ใช้สบู่อ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันหรื อสิ่ งสกปรกออก อย่าให้อุปกรณ์
ให้สมั ผัสสารเคมีแรงๆ เช่น น้ ามันเบนซิน สารทาความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล์ ครี มกันแดด หรื อน้ ายาไล่แมลง สารเคมีอาจทาความเสี ยหายกับซีล
ตัวเครื่ อง และสี ของอุปกรณ์ได้ หากอุปกรณ์ของคุณคือตัววัดอัตราการเต้นหัวใจ อย่าให้บริ เวณเซนเซอร์ อตั ราการเต้นหัวใจถูกขีดข่วน และปกป้ องจากความ
เสี ยหาย หลังจากการแช่ในน้ า (อุปกรณ์กนั น้ าเท่านั้น) ให้ถอดโมดูลออกจากสายรัด ล้างทั้งสองอย่างด้วยน้ าสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ตรวจสอบว่า
พอร์ตชาร์จและสายสะอาดและแห้งก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ
อายุความฟิ ต (บางรุ่นเท่ านั้น)

ผลิตภัณฑ์น้ ีใช้การวิเคราะห์อตั ราการเต้นหัวใจจาก Firstbeat
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ และแบตเตอรี่
อุปกรณ์ ของคุณ

ห้ามแยกชิ้นส่วน กระแทก บิด เปลี่ยนรู ป เจาะรู หรื อตัดอุปกรณ์ของคุณ ห้ามวาง จัดเก็บ หรื อทิ้งอุปกรณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ช้ืน เปี ยก และ/หรื อมีการกัด
กร่ อน บริ เวณที่มีอุณหภูมิสูง ในหรื อใกล้กบั แหล่งความร้อน ภายใต้แสงแดดโดยตรง ในเตาอบไมโครเวฟ หรื อในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีแรงดัน หลีกเลี่ยงการทา
อุปกรณ์หล่น หากทาอุปกรณ์หล่นและคุณสงสัยว่าอาจเกิดความเสี ยหาย โปรดติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้า ใช้อุปกรณ์กบั สายที่ให้มาด้วยเท่านั้น สาหรับการเปลี่ยน
ทดแทนที่ผา่ นการรับรองของ TomTom โปรดไปที่ tomtom.com
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ (ไม่ สามารถเปลี่ยนเองได้ )

ผลิตภัณฑ์น้ ีมีแบตเตอรี่ Lithium-Polymer ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ ห้ามพยายามเจาะ, ใส่วตั ถุแปลกปลอม, เปิ ด หรื อแยกส่วนแบตเตอรี่ ห้ามถูกน้ า
, ของเหลว, ไฟ, การระเบิด หรื ออันตรายอื่นๆ ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ หรื อให้วตั ถุนาไฟฟ้ าสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ ยกเว้นแบตเตอรี่ ที่ผใู ้ ช้สามารถเปลี่ยนเองได้
ห้ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดออก และขอความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้บริ การที่ผา่ นการรับรอง
ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดว้ ยชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจเสี่ ยงต่อการระเบิดได้ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้า
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ที่ระบุเป็ นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ที่เป็ นไปได้สูงสุ ดซึ่งอ้างอิงตามโปรไฟล์การใช้งานเฉลี่ย และสามารถทาได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมเฉพาะ เรี ยนรู ้เพิ่มเติมใน FAQ ออนไลน์
หากไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเหล่านี้ อาจทาให้แบตเตอรี่ เกิดกรดรั่วไหล ความร้อนสูง ระเบิด หรื อลุกไหม้ และนาไปสู่การบาดเจ็บ/ความเสี ยหายของผลิตภัณฑ์
หากแบตเตอรี่ เกิดการรั่วไหลและคุณสัมผัสถูกของเหลว ให้ลา้ งบริ เวณที่เกิดการสัมผัสด้วยน้ า และรี บพบแพทย์ในทันที การชาร์จจะไม่เกิดขึ้นหากอุณหภูมิต่า
กว่า 32°F / 0°C หรื อสูงกว่า 113°F / 45°C
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การทิง้ แบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์น้ ีมีแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งนาไปรี ไซเคิลหรื อทิ้งตามกฎหมายและกฎข้อบังคับในพื้นที่ แยกออกจากขยะทัว่ ไปเสมอเพื่อช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม

WEEE - การทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ใน EU/EEA ผลิตภัณฑ์น้ ีจะมีสญ
ั ลักษณ์ถงั ขยะขีดกากบาทบนตัวเครื่ องและ/หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ตามที่กาหนดโดย Directive 2012/19/EU (WEEE)
ห้ามดาเนินการกับผลิตภัณฑ์น้ ี เหมือนขยะทัว่ ไปหรื อทิ้งรวมกับขยะทัว่ ไปของเทศบาล คุณสามารถทิ้งผลิตภัณฑ์น้ ีโดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรื อนาไปยังจุด
รวบรวมของเทศบาลในพื้นที่เพื่อทาการรี ไซเคิล
นอก EU/EEA สัญลักษณ์ถงั ขยะขีดกากบาทอาจมีความเหมายไม่เหมือนกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการรี ไซเคิลของประเทศสามารถขอได้จาก
หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ผูใ้ ช้ปลายทางจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่นเมื่อทิง้ ผลิตภัณฑ์น้ ี

อุณหภูมิการใช้ งาน

อุณหภูมิการใช้งาน: -20°C (-4°F) ถึง 60°C (140°F) ห้ามนาไปสถานที่ที่มีอุณหภูมิเกินดังกล่าว
การปฏิบัติตาม CE และ Radio Equipment Directive

อุปกรณ์น้ ีสามารถใช้งานได้ในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ย่านความถี่ Bluetooth ซึ่งอุปกรณ์ใช้งานคือ 2402 Mhz - 2480 Mhz และกาลังการ
ส่งความถี่วิทยุสูงสุ ดคือ 5.5 dBm TomTom ขอประกาศ ณ ที่น้ ีวา่ อุปกรณ์ TomTom Sports ประเภทอุปกรณ์วิทยุเป็ นไปตาม Directive
2014/53/EU ข้อความทั้งหมดของคาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด EU มีอยูใ่ นที่อยูอ่ ินเตอร์เน็ตต่อไปนี้:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

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 ข้อจากัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การ
ป้ องกันอย่างเหมาะสมสาหรับการรบกวนที่เป็ นอันตรายในการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสี พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหาก
ไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคาแนะนา อาจทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่ อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบ
วนในการติดตั้งบางอย่าง หากอุปกรณ์ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้โดยการปิ ดและเปิ ด
อุปกรณ์ ผูใ้ ช้ควรลองแก้ไขการรบกวนโดยใช้หนึ่งในมาตรการต่อไปนี้:
- เปลี่ยนทิศทางหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของเสาอากาศภาครับ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กบั เต้ารับที่มีวงจรแยกต่างหากจากที่เชื่อมต่อกับเครื่ องรับ
- ติดต่อตัวแทนจาหน่ายหรื อช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีสาหรับความช่วยเหลือ
FCC ID ตัวติดตามฟิ ตเนส: S4L1AT00
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FCC ID นาฬิกา GPS: S4L4REM, S4L4RFM
FCC ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth: S4L4R01
IC ID ตัวติดตามฟิ ตเนส: 5767A-1AT00
IC ID นาฬิกา GPS: 5767A-4REM, 5767A-4RFM
IC ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth: 5767A-4R01
ข้ อควรระวังของ FCC

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

ผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามขีดจากัดการสัมผัสคลื่นวิทยุอุปกรณ์พกพาของ FCC ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม และปลอดภัยสาหรับ
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคู่มือนี้ การลดการสัมผัสคลื่นวิทยุสามารถทาได้หากเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยูห่ ่างจากร่ างกายของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด หรื อ
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีกาลังเอาต์พุตที่ต่าลงหากมีฟังก์ชนั ดังกล่าว
ฝ่ ายที่รับผิดชอบในอเมริกาเหนือ
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803, โทร: 866 486-6866 กด 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 ีได้รับการ
รับรองตามข้อกาหนดของ RSS-247 สาหรับความถี่ 2.4GHz
ประกาศของ Industry Canada:

อุปกรณ์น้ ีตรงตาม RSSs ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตของ ISED การใช้งานขึ้นอยู่กบั สองเงื่อนไขต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ น
อันตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการ
ประกาศการสั มผัสถูกรังสี ของ

ผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามขีดจากัดการสัมผัสคลื่นวิทยุอุปกรณ์พกพาของแคนาดา ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม และปลอดภัยสาหรับ
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคู่มือนี้ การลดการสัมผัสคลื่นวิทยุสามารถทาได้หากเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยูห่ ่างจากร่ างกายของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด หรื อ
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีกาลังเอาต์พุตที่ต่าลงหากมีฟังก์ชนั ดังกล่าว
การรับรองสาหรับออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดงเครื่ องหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) เพื่อยืนยันว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ออสเตรเลีย
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การรับรองสาหรับนิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดง R-NZ เพื่อยืนยันว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศนิวซีแลนด์
ข้ อมูลติดต่ อฝ่ ายบริการลูกค้ าสาหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออสเตรเลีย: 1300 135 604

นิวซีแลนด์: 0800 450 973

หมายเลขรุ่ น

นาฬิกา GPS TomTom : 4REM
นาฬิกา GPS TomTom Cardio: 4RFM
สายนาฬิกา GPS TomTom: 4R00
ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom: 1AT00
ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 4R01
แอป TomTom Sports

ต้องเข้าถึงแอป TomTom Sports เพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์น้ ี
อุปกรณ์ เสริมที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์ เหล่ านี้

สายชาร์จ USB, หูฟังที่มาพร้อมกับบางรุ่ น, คู่มือผูใ้ ช้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข: การรับประกันและ EULA

ข้อกาหนดและเงื่อนไขของเรา รวมทั้งการรับประกันแบบจากัดและข้อกาหนดอนุญาตการใช้สิทธิ์ สาหรับผูใ้ ช้ปลายทางของเราจะใช้กบั ผลิตภัณฑ์น้ ี โปรดไป
ที่ tomtom.com/legal
วิธีการที่ TomTom ใช้ ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนตัวมีอยูท่ ี่: tomtom.com/privacy
ข้ อมูลการรับรองสาหรับผู้ใช้

หากต้องการดูขอ้ มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ กด ลง จากหน้าจอ นาฬิกา เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่า เลือก มาตรฐาน จากนั้นกด ขวา เพื่อเลื่อนดูขอ้ มูลการรับรอง
สาหรับชุดหูฟัง โปรดดูฉลากที่ติดกับสายที่เชื่อมต่อแป้ นใส่หู
สาหรับตัวติดตามของคุณ โปรดดูคมู่ ือนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลการรับรองที่อา้ งอิงในข้อเพิ่มเติมนี้อาจไม่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของคุณ ในกรณี ที่ส่วนนั้นเป็ นของผลิตภัณฑ์เฉพาะ จะระบุผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่าง
ชัดเจน
ประเทศต้ นทาง

อุปกรณ์น้ ีผลิตในประเทศจีน
ปี ที่ผลิต

ปี ที่ผลิต: 2017
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โลโก้ Triman

อุปกรณ์ ประเภท BF

รายละเอียดการติดต่ อสาหรับผู้ผลิต
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, โทร: +31
(0)20 757 5000
การรับรองสาหรับจีน
CMIIT ID ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom (1AT00) : 2016DJ4417
CMIIT ID นาฬิกา TomTom GPS (4REM): 2015DJ4909
CMIIT ID นาฬิกา TomTom GPS Cardio (4RFM): 2015DJ4910
CMIIT ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom (4R01): 2016DJ498

RoHS สาหรับจีน

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom: 1AT00 / ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 4R01 / สายนาฬิกา TomTom GPS:
4R00
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นาฬิกา TomTom GPS: 4REM / นาฬิกา TomTom GPS: 4RFM

ผู้นาเข้ าสาหรับไต้ หวัน
建達國際股份有限公司
新北市新店區中正路 531 號 5 樓

โทร: (02) 2219-1600
การรับรองสาหรับไต้ หวัน
NCC ID ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom: CCAI17LP0430T1
NCC ID นาฬิกา TomTom GPS: CCAI15LP1840T6
NCC ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: CCAJ16LP6280T1

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定:
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得
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擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現
象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之
干擾。
การรับรองสาหรับสิ งคโปร์

การรับรองสาหรับอินเดีย
ID การรับรอง (1AT00): NR-ETA/4696 ตัวติดตามฟิ ตเนส
ID การรับรอง (4REM): NR-ETA/3393 นาฬิกา TomTom GPS
ID การรับรอง (4RFM): NR-ETA/3405 นาฬิกา TomTom GPS Cardio
ID การรับรอง (4R01): ETA-3123/16-RL0 ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom
การรับรองสาหรับแอฟริกาใต้

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงโลโก้ ICASA เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ปฏิบตั ิตามการรับรองอุปกรณ์วิทยุของแอฟริ กาใต้ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom:

นาฬิกา TomTom GPS:
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ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom:

การรับรองสาหรับบราซิล

ประกาศ ANATEL 506 ต่อไปนี้ใช้กบั อุปกรณ์ท้ งั หมดที่ครอบคลุมโดยข้อเพิม่ เติมกฎหมายนี้และได้รับการรับรองก่อนวันที่ 27 สิ งหาคม 2017
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário."

ประกาศ ANATEL 680 ต่อไปนี้ใช้กบั อุปกรณ์ท้ งั หมดที่ครอบคลุมโดยข้อเพิม่ เติมกฎหมายนี้และได้รับการรับรองหลังวันที่ 27 สิ งหาคม 2017
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados". ซึ่งแปลอย่างไม่เป็ นทางการว่า: "อุปกรณ์น้ ีไม่จาเป็ นต้องป้ องกันจากการ

รบกวนที่เป็ นอันตราย และจะไม่ทาให้เกิดการรบวนในระบบที่อนุญาต"
ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom:

นาฬิกา TomTom GPS:

ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom:
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การรับรองสาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การรับรองสาหรับญี่ปุ่น

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom: R-201-160580
นาฬิกา TomTom GPS Sports: R-201-152769
ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: R-204-620243

การรับรองสาหรับเกาหลีใต้

ตัวติดตามฟิ ตเนส TomTom: MSIP-CRM-NSW-1AT00
นาฬิกา TomTom GPS Sports: MSIP-CMM-NSW-4RFM

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.
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ประกาศลิขสิ ทธิ์
© 1992 - 2017 TomTom สงวนลิขสิ ทธิ์ TomTom และโลโก้ "รู ปสองมือ" เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ TomTom N.V.

หรื อบริ ษทั ในเครื อ
โอเพ่นซอร์ ส

ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ ีอาจมีซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธิ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL สามารถตรวจสอบสาเนาของใบอนุญาตได้ในส่วนของ
ใบอนุญาต คุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องแบบครบถ้วนได้จากเราเป็ นเวลาสูงสุ ดสามปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ ีครั้งสุ ดท้าย สาหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดไปที่ tomtom.com/gpl หรื อติดต่อทีมงานฝ่ ายบริ การลูกค้าที่ tomtom.com/support เมื่อมีการร้องขอ เราจะจัดส่งแผ่นซีดี
พร้อมซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องไปให้คุณ
แบบอักษร
Linotype, Frutiger และ Univers เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Linotype GmbH ซึ่งจดทะเบียนที่สานักงานสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมาย

การค้าของสหรัฐอเมริ กา และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
MHei เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Monotype Corporation และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
Android, Google Earth และป้าย "Get it on Google Play"
Android, Google Earth, Google Play และโลโก้ Google Play เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET และโลโก้ Twitter เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Twitter, Inc. หรื อบริ ษทั ในเครื อ
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac และป้าย "ดาวน์ โหลดใน App Store"
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac และโลโก้ Apple logo เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple
Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ App Store เป็ นเครื่ องหมายบริ การของ Apple Inc.
Bluetooth®

เครื่ องหมาย Bluetooth® และโลโก้เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่ องหมายดังกล่าวใดๆ โดย
TomTom อยูภ่ ายใต้การได้รับอนุญาต เครื่ องหมายการค้าและชื่อการค้าเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Le nom et les logos
Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous
licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif.
รหัส AES

ซอฟต์แวร์ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์น้ ีประกอบด้วยรหัส AES ภายใต้ Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. สงวน
ลิขสิ ทธิ์
เงื่อนไขใบอนุญาต:
100

การแจกจ่ายต่อและการใช้ซอฟต์แวร์น้ ี (ทั้งมีหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ได้รับอนุญาตโดยไม่ตอ้ งชาระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าลิขสิ ทธิ์ หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้:
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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