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คู่มือผูใ้ชน้ี้อธิบายทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งรู้เก่ียวกบันาฬิกา TomTom Runner 3, TomTom Spark 3 หรือ TomTom Adventurer ใหม่
ของคุณ 

ถา้คุณตอ้งการอ่านใจความส่ิงส าคญัอยา่งรวดเร็ว เราขอแนะน าให ้คุณอ่านหนา้ เร่ิมตน้การใชง้าน ซ่ึงจะครอบคลุมการดาวนโ์หลด TomTom Sports 

Connect และการใชแ้ท่นตั้งโต๊ะ  

น่ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีดี: 

 เก่ียวกบันาฬิกา 

 การเร่ิมตน้กิจกรรม 

 อายุความฟิต 

 การออกก าลงักาย 

 การติดตามกิจกรรม 

 เพลง 

 การใชน้าฬิกา Adventurer ของคุณ 

ค าแนะน า: ดูค  าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) ท่ี tomtom.com/support เร่ิมตน้พิมพช่ื์อผลิตภณัฑเ์พื่อดูรายช่ือผลิตภณัฑส์ าหรับเลือก  

เราหวงัวา่คุณจะเพลิดเพลินกบัการอ่านขอ้มูล และท่ีส่ิงส าคญักคื็อ การบรรลุเป้าหมายออกก าลงักายในการใชน้าฬิกา TomTom GPS Sports ใหม่
ของคุณ!  

หมายเหตุ: คุณสมบติัเพลงและเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจในตวัใชไ้ดก้บันาฬิกาบางรุ่นเท่านั้น 

ยนิดีตอ้นรับ 
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มีอะไรใหม่ในรุ่นน้ี 

TomTom Runner 2, TomTom Runner 3, TomTom Spark, TomTom Spark 3, TomTom Adventurer 

อายุความฟิต 

อายุความฟิตของ TomTom คือตวับ่งช้ีวา่ร่างกายของคุณมีความแขง็แรงทางกายภาพดีเพียงใด และส่งผลใหท้ างานไดดี้เพียงใด ตามขอ้มูลต่างๆ เช่น 
อตัราการเตน้หวัใจในระหวา่งท ากิจกรรม อตัราการเตน้หวัใจสูงสุดและในช่วงพกั กิจกรรม เพศ อายุ ความสูง และน ้าหนกั 

ยิ่งคุณท ากิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ค่าอายุความฟิตกจ็ะมากข้ึนเท่านั้น เร่ิมตน้ออกก าลงักายตามอายุความฟิตของคุณโดยการรับคะแนนความฟิต 
คุณจะไดรั้บคะแนนความฟิตเม่ือคุณบนัทึกกิจกรรมของคุณบนนาฬิกา TomTom Sports พร้อมกบัการวดัอตัราการเตน้หวัใจ  

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี อายุความฟิต ในคู่มือน้ี 

การออกก าลังกาย 

เพื่อใหอ้อกก าลงักายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอนน้ี คุณสามารถเลือกหน่ึงในการออกก าลงักาย 50 รูปแบบท่ีออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซ่ึงจะดาวน์
โหลดไปยงันาฬิกาของคุณโดยอตัโนมติัหลงัจากเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตห์รือแอป TomTom การออกก าลงักายมีทั้งประเภทกิจกรรมวิ่งและข่ีจกัรยาน และ
มีทั้งหมด 5 หมวด ไดแ้ก่ ความฟิต เผาผลาญไขมนั ความทนทาน ความเร็ว และพละก าลงั 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี การออกก าลงักาย 

การปรับปรุงเสียงเพลง 

ตอนน้ีนาฬิกาของคุณจะจดจ าต าแหน่งท่ีคุณหยุดเพลงหรือหนงัสือเสียงน้ีเม่ือคุณถอดหูฟัง นอกจากน้ีคุณยงัสามารถกรอแทร็คเพลงไปขา้งหนา้ 10 วินาทีได้
โดยการกดปุ่ม ซา้ย และ ขวา ของนาฬิกาคา้งไว ้

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี เพลง 

หยุดช่ัวคราวอัตโนมัติระหว่างกิจกรรม 

ตอนน้ีคุณสามารถตั้งค่านาฬิกาใหห้ยุดชัว่คราวอตัโนมติัและเล่นกิจกรรมนั้นๆ ต่อตามการเคล่ือนไหวของคุณ การด าเนินการน้ีควบคุมโดยการตั้งค่าต่อ
กิจกรรมใหม ่

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี การหยุดชัว่คราวและการหยุดกิจกรรมโดยส้ินเชิง 

การควบคุมการซิงค์และการเตือน 

การตั้งค่าใหม่มอบทางเลือกใหคุ้ณควบคุมไดม้ากข้ึนวา่ตอ้งการใหน้าฬิกาซิงคก์บัอุปกรณ์มือถือเม่ือไรและดว้ยวิธีใด คุณยงัสามารถควบคุมไดว้า่ตอ้งการรับ
การแจง้เตือนโทรศพัทบ์นนาฬิกาไดห้รือไม่อีกดว้ย 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี โทรศพัท ์

การปรับปรุงคู่มือผู้ใช้ 

เพิ่มส่วนใหม่ในตวัเลือกเมนูท่ีจะพร้อมใชง้าน หลงัจาก เร่ิมกิจกรรม 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี การตั้งค่ากิจกรรม 

มีอะไรใหม่ 
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ส่วนท่ีไดรั้บการปรับปรุงเพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัการจบัคู่และการซิงค ์

เรียนรู้เพิ่มเติม จบัคู่กบัอุปกรณ์มือถือของคุณ และ วิธีการซิงคข์อ้มูล 
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เก่ียวกบันาฬิกา 
เม่ือคุณใชน้าฬิกา คุณจะเร่ิมจากหนา้จอนาฬิกา หนา้จอน้ีจะแสดง เวลาและวนัท่ี ตวัเลขชัว่โมงจะแสดงแบบค่อนขา้งจาง และนาทีจะแสดงสวา่งกวา่ เพื่อให้
คุณสามารถดูเวลาท่ีเท่ียงตรงไดช้ดัเจนข้ึน 

ใชปุ่้มเพื่อเล่ือนข้ึน ลง ซา้ย หรือขวาไปท่ีหนา้จออ่ืนๆ บนนาฬิกา 

 

1. กดซา้ย - เปิดหนา้จอ การติดตามกิจกรรม 

2. กดล่าง - เปิดเมนู การตั้งค่า 

3. กดขวา - เปิดเมนู กิจกรรม 

ค าแนะน า: กดคา้งไวเ้พื่อเล่ือนอตัโนมติัผา่นเมนู กิจกรรม หนา้จอและการตั้งค่าเมตริกกิจกรรม 

4. กดข้ึน - เปิดเมนู เพลง  

5. ตวัรับสญัญาณ GPS ขณะท่ีสวมนาฬิกา ตวัรับสญัญาณ GPS ควรแหงนหนา้ข้ึน 

6. บงัหนา้จอดว้ยฝ่ามือของคุณเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อเปิดไฟหนา้จอ 

หนา้จอนาฬิกาจะแสดงเวลาและวนัท่ี คุณสามารถ  เลือกใหแ้สดงเวลาในรูปแบบ  12 ชัว่โมงหรือ 24 ชัว่โมงไดโ้ดยกดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า จากนั้นเลือก 
นาฬิกา 

การใช้นาฬิกา 

กดข้ึนหรือลงเพื่อเลือกรายการในเมนู 

กดขวาเพื่อเลือกรายการและเปิดเมนูส าหรับรายการนั้น 

กดซา้ยเพื่อออกจากเมนู 

หากตอ้งการเลือกตวัเลือกในเมนู ใหต้รวจสอบวา่ตวัเลือกมีการไฮไลตเ์ม่ือคุณออกจากเมนู นาฬิกาจะจดจ าตวัเลือกท่ีคุณไฮไลต ์

หากตวัเลือกในเมนูสลบัเปิดและปิด ใหก้ดข้ึนหรือลงเพื่อเปล่ียนการตั้งค่า 

ส่ิงส าคญั: นาฬิกาของคุณจะสลีปหากไมมี่การใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึง กดปุ่มใดๆ เพื่อปลุกนาฬิกาของคุณ จากนั้น นาฬิกาของคุณจะเร่ิมการซิงคด์ว้ยแอป 
Sports โดยอตัโนมติั และคุณสามารถใชง้านต่อไปได ้
 

นาฬิกา 
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การสวมนาฬิกา 
วิธีท่ีคุณสวมนาฬิกาเป็นส่ิงส าคญั เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
วิธีท างานของเซนเซอร์น้ี ดู เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

 สวมนาฬิกาตามปกติ โดยใหห้นา้ปัดนาฬิกาอยูด่า้นบนของขอ้มือและดา้นล่างของนาฬิกาสมัผสัผิวหนงัของคุณ ห่างออกจากกระดูกขอ้มือ 
 

 

 รัดสายนาฬิกาใหติ้ดกบัขอ้มือแตไ่ม่อึดอดัจนเกินไป 

 

 คุณจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  าท่ีสุดจากเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจเม่ือคุณวอร์มอพัแลว้  

ขอ้ส าคญั: เพื่อใหก้ารวดัมีความแม่นย  า ใหอ้ยูน่ิ่งๆ จนกวา่จะตรวจพบอตัราการเตน้ของหวัใจ 
 

การท าความสะอาดนาฬิกา 
ขอแนะน าใหคุ้ณท าความสะอาดนาฬิกาสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง ถา้คุณใชบ่้อย 

 เช็ดนาฬิกาดว้ยผา้ชุบน ้าตามความจ าเป็น ใชส้บู่อ่อนๆ เพื่อขจดัน ้ามนัหรือส่ิงสกปรกออก 

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

 หลงัจากวา่ยน ้า ใหล้า้งนาฬิกาดว้ยน ้าประปา แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม 

 ท าความสะอาดบริเวณเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและแผน่เช่ือมต่อดว้ยสบู่อ่อนๆ และน ้าตามความจ าเป็น  

 อยา่ท าใหบ้ริเวณเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจถูกขีดขว่น ป้องกนัความเสียหาย 

 
 

เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

ถา้นาฬิกามีเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจในตวั คุณกจ็ะฝึกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คุณสามารถเลือกใชเ้ซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจในตวั หรือเซนเซอร์ภายนอกหากนาฬิกาถูกติดตั้งอยูบ่นแฮนดข์องจกัรยาน หรือไม่ใชเ้ซนเซอร์เลยกไ็ด ้

หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณไม่มีตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจในตวั คุณสามารถซ้ือสายคาดอกแยกเพื่อบนัทึกอตัราการเตน้หวัใจเดียวกนัไดเ้ช่นกนัท่ี 
tomtom.com/sportsaccessories 

http://www.tomtom.com/sportsaccessories
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วิธีการท างานของเซนเซอร์ 

การเตน้ของหวัใจจะถูกวดัโดยการใชแ้สงเพื่อวดัการเปล่ียนแปลงในกระแสเลือด ซ่ึงจะท าท่ีดา้นบนขอ้มือโดยการส่องแสงผา่นผิวหนงัเขา้สู่เสน้เลือดเสน้เลือด
ฝอยใตผ้ิวหนงั และตรวจจบัการสะทอ้นแสงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประสิทธิภาพการท างานของเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจจะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย หรือขนในร่างกาย อยา่งไรกต็ามจะไดรั้บ
ผลกระทบจากวิธีสวมนาฬิกาบนขอ้มือ และคุณมีการวอร์มอพัหรือไม ่

การใช้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ 

เพื่อใหไ้ดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดจากเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ ดู การสวมนาฬิกา การติดตามอตัราการเตน้หวัใจอยา่งต่อเน่ืองจะถูกปิดอยูโ่ดยค่าเร่ิมตน้ 
หากตอ้งการเปิด ดูท่ี เก่ียวกบัการวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 

หมายเหตุ: เซนเซอร์ไม่สามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจขณะวา่ยน ้าได ้
 

การถอดนาฬิกาออกจากสาย 

คุณอาจตอ้งการถอดนาฬิกาจากสายรัดขอ้มือเพื่อชาร์จหรือก่อนวางในท่ียึด ก่อนใชต้วัยึดจกัรยาน 

ในการถอดนาฬิกาออกจากสายรัดขอ้มือ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กดโลโก ้TomTom ลงไปขณะจบัสายนาฬิกา 

 

2. ถอดนาฬิกาออกจากสาย 

 

 

ชาร์จนาฬิกาโดยใชแ้ท่นตั้งโต๊ะ 

ส่ิงส าคญั: นอกจากน้ีคุณยงัสามารถใชท่ี้ชาร์จแบบเสียบผนงั USB แบบใดกไ็ดเ้พื่อชาร์จนาฬิกา วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะและเช่ือมต่อขั้วต่อ USB จาก
แท่นตั้งโต๊ะกบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั USB 

คุณสามารถใชแ้ท่นตั้งโต๊ะเม่ือนาฬิกาอยูใ่นสายรัดขอ้มือ หรือคุณสามารถถอดนาฬิกาจากสายรัดขอ้มือก่อน 

การถอดนาฬิกาจากสาย 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดู การถอดนาฬิกาจากสาย 
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การชาร์จโดยใช้แท่นตั้งโต๊ะ 

วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะดงัน้ี: 

1. เล่ือนนาฬิกาเขา้ไปแท่น ตามส่วนโคง้ดา้นหลงัของนาฬิกา  

2. ดนันาฬิกาเขา้ไปอีกคร้ังจนกระทัง่คุณไดย้นิเสียงคลิก และเช่ือมต่อจนสุด 

 

 

 

ส่ิงส าคญั: เม่ือคุณวางนาฬิกาของคุณในแท่น คุณสามารถท าการเช่ือมต่อหน่ึงในสองแบบต่อไปน้ี:   

  

 

ชาร์จไฟโดยใชช่้องเสียบในผนงัหรือช่องเสียบ USB โดยไม่สามารถใชง้านขอ้มูลได ้  

 

 

เช่ือมต่ออยา่งสมบูรณ์รวมทั้งการเขา้ถึง Sports 

3. ถอดนาฬิกาจากแท่นตั้งโต๊ะ ดึงนาฬิกาออกจากแท่น ตามส่วนโคง้ดา้นหลงัของนาฬิกา 
 

ใชต้วัยดึจกัรยาน 

ถา้คุณซ้ืออุปกรณ์เสริมตวัยึดจกัรยาน ตวัยดึจะประกอบดว้ยท่ียึดนาฬิกาและสายรัดแฮนดเ์พื่อติดคลิปกบัแฮนด ์

ส่ิงส าคญั: ค  าสัง่เหล่าน้ีแสดงวิธีติดกบัท่ียึดจกัรยาน จากนั้นใส่นาฬิกา  

ใชต้วัยึดจกัรยานดงัน้ี: 
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1. เล่ือนสายรัดแฮนดใ์นตะขอดา้นหลงัท่ียึดนาฬิกา เลือกความยาวท่ีเหมาะสมกบัขนาดของแฮนด ์

 

 

ค าแนะน า: สายมีสองรูซ่ึงจะพอดีกบัขนาดท่ีแตกต่างกนัของแฮนดต์ั้งแต่ 22 มม. ถึง 32 มม. เลือกรูท่ีเหมาะกบัแฮนดท่ี์สุด 
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2. วางท่ียึดนาฬิกานิคบนแฮนด ์และรัดสายใหร้อบ 

 

3. ใชค้ลิปท่ีดา้นล่างท่ียึดเพื่อติดสายรัดแฮนด ์ 

ตอนน้ีสายควรติดแน่นรอบแฮนด ์
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4. ถอดนาฬิกาออกจากสายรัดขอ้มือ เปิดท่ียึดดว้ยการกดดงัท่ีแสดงดา้นล่าง ยกฝาข้ึน 

 

5. เล่ือนนาฬิกาเขา้ไปในท่ียึดตามท่ีแสดงไว ้ 

 

6. ตรวจสอบวา่นาฬิกาคลิกเขา้ท่ีอยา่งแน่นหนา  
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7. ปิดท่ียึดผา่นดา้นบนของนาฬิกา ตอ้งมัน่ใจวา่มีการคลิกเม่ือคุณปิด ตอนน้ีคุณพร้อมข่ีจกัรยานแลว้! 

 

 

ถอดนาฬิกาจากท่ียดึ 

คุณอาจตอ้งการถอดนาฬิกาจากท่ียึดเพื่อชาร์จหรือขณะท่ีติดกบัท่ียึดจกัรยานกบัแฮนด ์

ในการถอดนาฬิกาจากท่ียึด ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เปิดท่ียึดดว้ยการกดดงัท่ีแสดงดา้นล่าง และจากนั้นยกฝาข้ึน 

 

2. ดนันาฬิกากลบัไปเขา้หาคุณเพื่อปลดลอ็คจากท่ียึด 
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3. เล่ือนนาฬิกาเขา้หาฝ่ามือ 
 

การใชโ้อริง 

ถา้คุณท าสายตวัยดึจกัรยานหาย คุณสามารถใชโ้อริงมาตรฐานเพื่อยึดนาฬิกาบนแฮนดไ์ด ้ 

ใชโ้อริงดงัน้ี: 

1. หงายนาฬิกา และใส่โอริงในตะขอท่ีใกลท่ี้สุดของนาฬิกา 

 

2. คน้หาช้ินส่วนของยาง เช่น ช้ินส่วนยางในจกัรยานเก่า ซ่ึงจ าเป็นตอ้งวางอยูร่ะหวา่งตวัยึดและแฮนด ์และป้องกนัการล่ืนไถล 

3. วางตวัยึดบนแฮนดเ์พื่อใหช้ิ้นส่วนของยางถูกประกบระหวา่งตวัยดึและแฮนด ์

 

4. รัดโอริงรอบแฮนด ์และยกข้ึนเหนือตะขอหลงั  
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หนา้จอเก่ียวกบั 

จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ลง กด ขึน้ จนกวา่คุณจะเห็น เกี่ยวกับ ท่ีดา้นบนของเมนู กด ขวา เพื่อเปิดหนา้จอเก่ียวกบั 

หนา้ต่างเก่ียวกบัแสดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

 แบตเตอร่ี - พลงังานแบตเตอร่ีท่ีเหลือของนาฬิกา  

ชาร์จแบตเตอร่ี วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะ และ เช่ือมต่อแท่นกบัคอมพวิเตอร์ 

 พืน้ท่ีจัดเก็บ - ปริมาณพื้นท่ีท่ีถูกใชง้านบนนาฬิกาของคุณ  

ถา้คุณก าลงัจะมีพื้นท่ีวา่งไมพ่อ ใหเ้ช่ือมตอ่นาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ TomTom Sports Connect จะถ่ายโอนการออกก าลงักายหรือกิจกรรม
ต่างๆ ไปยงัคอมพวิเตอร์ คุณสามารถเลือกใหอ้ปัโหลดกิจกรรมโดยอตัโนมติัไปยงัแอคเคาทข์องคุณในเวบ็ไซต ์ TomTom Sports หรือ
เวบ็ไซตอ่ื์นท่ีคุณเลือกได ้

ค าแนะน า: ประวติัซ่ึงเป็นขอ้มูลสรุปของการออกก าลงักาย 10 คร้ังล่าสุดจะยงัคงอยูใ่นนาฬิกา การออกก าลงัท่ีเก่ากวา่จะถูกส่งไปยงั Sports 

 QUICKGPS - สถานะขอ้มูล QuickGPSfix ของนาฬิกาของคุณ  

QuickGPSfix ช่วยใหน้าฬิกาคน้หาต าแหน่งท่ีแม่นย  าไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหคุ้ณสามารถเร่ิมตน้กิจกรรมและช่วยยืดอายุการใชง้านแบตเตอร่ีได ้
อพัเดทขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกาโดยเช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ TomTom Sports Connect จะอพัเดท Quick-

GPSfix บนนาฬิกาโดยอตัโนมติั ขอ้มูล QuickGPSfix จะใชไ้ดเ้ป็นเวลา 3 วนัหลงัจากท่ีคุณดาวนโ์หลด 

สญัลกัษณ์เหล่าน้ีจะใชเ้พื่อแสดงสถานะของ QuickGPSfix: 

 
 

QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้มูลล่าสุด 

 

 
 

QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้มูลท่ีลา้สมยั ถา้ขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกาลา้สมยั 
นาฬิกาจะยงัคงท างานตามปกติ แต่อาจใชเ้วลานานข้ึนในการจบัสญัญาณ GPS เม่ือคุณตอ้งการ เร่ิมตน้
กิจกรรม 

 เวอร์ช่ัน - หมายเลขเวอร์ชัน่ของซอฟตแ์วร์ คุณอาจตอ้งใชข้อ้มูลน้ีถา้คุณติดต่อฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้ ทุกคร้ังท่ีคุณเช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ 
TomTom Sports Connect จะตรวจสอบวา่มีการอพัเดทซอฟตแ์วร์ส าหรับนาฬิกาของคุณหรือไม ่

 หมายเลขประจ าเคร่ือง - หมายเลขประจ าเคร่ืองของนาฬิกา คุณอาจตอ้งใชข้อ้มูลน้ีถา้คุณติดต่อฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้ 
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การรีเซ็ต 

รีเซ็ตแบบปกติ 

การรีเซ็ตแบบปกติจะด าเนินการแต่ละคร้ังท่ีคุณตดัการเช่ือมต่อนาฬิกา จากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รีเซ็ตแบบปกติบนนาฬิกาโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อนาฬิกากบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รอจนกวา่นาฬิกาจะแสดงสญัลกัษณ์แบตเตอร่ี 

ถา้คุณก าลงัใชค้อมพิวเตอร์ ใหร้อจนกวา่ Sports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดทนาฬิกา 

2. ยกเลิกการเช่ือมต่อนาฬิกาจากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาจะรีสตาร์ท วิธีน้ีจะท าการรีเซ็ตแบบปกติบนนาฬิกา 

โหมดการคืนค่า 

โหมดการคืนค่าช่วยใหคุ้ณสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ในนาฬิกาอีกคร้ัง โดยไม่ตอ้งลบขอ้มูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าใดๆ 

รีเซ็ตนาฬิกาโดยใชโ้หมดการคืนค่าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. วางนาฬิกาของคุณในแท่น ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อแท่นกบัคอมพิวเตอร์ของคุณ  

2. บนนาฬิกา กด ลง และกดคา้งเอาไว*้ 

3. เช่ือมต่อแท่นเขา้กบัคอมพิวเตอร์ กดปุ่มคา้งเอาไวจ้นกวา่นาฬิกาของคุณจะแสดง tomtom.com/reset 

4. ปล่อยปุ่มและรอจนกวา่ Sports Connect จะแสดง อัพเดท 

5. คลิก อัพเดท ใน Sports Connect 

* ถา้ไม่สามารถเขา้ถึงพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยสะดวก ใหเ้ช่ือมต่อแท่นกบัคอมพิวเตอร์โดยไมมี่นาฬิกา จากนั้นกด ลง จากหนา้จอนาฬิกาใน
ขณะท่ีคุณเล่ือนนาฬิกาเขา้ไปในแท่น 

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน 

ส่ิงส าคญั: เม่ือคุณรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานใน Sports Connect ขอ้มูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งค่าการส่งออกส าหรับ 
Sports Connect จะถูกลบออกจากนาฬิกา การด าเนินการน้ีไม่สามารถยกเลิกได ้

คุณควรใชก้ารรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการคืนค่านาฬิกา หรือถา้คุณตอ้งการลบขอ้มูลและการตั้งค่าจริงๆ 

การรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาอีกคร้ัง และจะลบขอ้มูลต่อไปน้ี: 

 กิจกรรมของคุณ 

 การตั้งค่าบนนาฬิกา 

 การตั้งค่าส าหรับการอปัโหลดกิจกรรมใน Sports Connect 

ส่ิงส าคญั: เม่ือคุณท าการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อยา่ตดัการเช่ือมต่อนาฬิกาก่อนท่ี Sports Connect จะเสร็จส้ินการคืนค่านาฬิกา การด าเนินการน้ี
จะใชเ้วลาหลายนาที ตรวจสอบขอ้ความท่ีแสดงใน Sports Connect และบนนาฬิกาก่อนท่ีคุณจะตดัการเช่ือมต่อนาฬิกา 

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อกบันาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกวา่ Sports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดทนาฬิกา 

2. ขยาย การตั้งค่า ใน Sports Connect 

3. คลิก รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน ท่ีดา้นล่างของ Sports Connect 
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Sports Connect จะดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ล่าสุดส าหรับนาฬิกา 

4. เช่ือมต่อนาฬิกาไวต้ลอดเม่ือหนา้ต่างส าหรับ Sports Connect ปิดลง 

Sports Connect จะติดตั้งซอฟตแ์วร์บนนาฬิกา 

5. เช่ือมต่อนาฬิกาไวต้ลอดเม่ือหนา้ต่างส าหรับ Sports Connect เปิดข้ึนอีกคร้ัง 

6. ท าตามค าแนะน าใน Sports Connect เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณ 
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ก่อนเร่ิมฝึก ขอแนะน าใหช้าร์จไฟในนาฬิกา ดาวนโ์หลดโปรแกรมอพัเดทซอฟตแ์วร์ การออกก าลงักายท่ีออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และดาวนโ์หลด 
QuickGPSfix  

หมายเหตุ: QuickGPSfix ช่วยใหน้าฬิกาของคุณจบัสญัญาณ GPS และคน้หาต าแหน่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นยงัช่วยประหยดัแบตเตอร่ีและ
ยืดอายุการใชง้าน 

1. ดาวนโ์หลด TomTom Sports Connect จาก tomtom.com/123 และติดตั้งในคอมพวิเตอร์ของคุณ TomTom Sports 

Connect สามารถใชง้านไดฟ้รี 

2. วางนาฬิกาของคุณใน แท่นตั้งโต๊ะ และเช่ือมต่อแท่นกบัคอมพวิเตอร์ของคุณ 

ท าตามค าแนะน าท่ี TomTom Sports Connect แนะน าคุณ 

 

 

หลงัจากชาร์จนาฬิกา คุณสามารถ เร่ิมตน้กิจกรรมแรกของคุณ ได ้

ค าแนะน า: นาฬิกาของคุณจะชาร์จเตม็เม่ือภาพเคล่ือนไหวของแบตเตอร่ีหยดุเล่ือน และแสดงวา่แบตเตอร่ีเตม็ 

คุณควรเช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอเพื่อชาร์จไฟ อปัโหลดกิจกรรม ดาวนโ์หลดโปรแกรมอพัเดทซอฟตแ์วร์ และดาวนโ์หลดขอ้มูล 
QuickGPSfix 

อายุใช้งานของแบตเตอร่ี 

เม่ือชาร์จแบตเตอร่ีเตม็แลว้ คุณสามารถใชน้าฬิกาส าหรับกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช ้GPS เช่น การวิ่งและป่ันจกัรยาน ไดน้านถึง 11 ชัว่โมง แบตเตอร่ีจะถูกใช้
ไปอยา่งรวดเร็วถา้คุณใชง้านในลกัษณะน้ี: 

 ใชคุ้ณสมบติั เพลง ร่วมกบัชุดหูฟังไร้สาย 

 ใช ้ไฟหนา้จอ บนนาฬิกาบ่อยๆ หรือ ตลอดเวลา 

 ใช ้เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ ในตวั 

 เช่ือมต่อนาฬิกากบัเซนเซอร์ภายนอก เช่น เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ หรือ เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน 

นาฬิกาจะใชง้านไดน้านข้ึนจากการชาร์จแบตเตอร่ีถา้คุณปิด โหมดกลางคืน และสมัผสัหนา้จอเพื่อเปิดไฟหนา้จอเฉพาะเม่ือคุณตอ้งการ 

เร่ิมตน้การใชง้าน 

http://www.tomtom.com/123/
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แอป TomTom Sports 

คุณสามารถดาวนโ์หลดแอป TomTom Sports ฟรีจากร้านคา้แอปทัว่ไป หรือไปท่ี tomtom.com/app 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี แอปมือถือ TomTom Sports ในคู่มือน้ี 

จับคู่นาฬิกากับอุปกรณ์มือถือของคุณ 

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี จบัคู่นาฬิกากบัอุปกรณ์มือถือของคุณ ในคู่มือน้ี 

http://www.tomtom.com/app
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จบัคู่กบัอุปกรณ์ Android 

แอปมือถือ TomTom Sports ใหคุ้ณอปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมกีฬาของคุณจากนาฬิกา TomTom GPS Sports ไปท่ี TomTom 

Sports Cloud ดว้ยสมาร์ทโฟนของคุณไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ียงัอนุญาตใหอ้ปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ จ านวนหน่ึงอีกดว้ย 
นอกจากน้ี แอปยงัดาวนโ์หลดการออกก าลงักายท่ีคุณออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และขอ้มูล QuickGPSfix ไปท่ีนาฬิกาของคุณดว้ย 

ในการจบัคู่อุปกรณ์ Android™ กบันาฬิกาของคุณ ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. แน่ใจวา่นาฬิกาและอุปกรณ์ Android อยูใ่กลก้นั 

2. เร่ิมแอปมือถือ TomTom Sports บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ และใหม้ัน่ใจวา่คุณลอ็กอินแอคเคาท ์TomTom ของคุณแลว้ 

3. แตะเร่ิมใชง้านท่ีดา้นบนของแทบ็ล่าสุด 

4. จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหก้ด ลง เพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จับคู่ใหม่ 

 

 

นาฬิกาจะเร่ิมคน้หาค าขอจบัคู่จากแอปมือถือ Sports 

5. บนอุปกรณ์ Android ของคุณ ใหแ้ตะนาฬิกาในหนา้ เปิดใชง้านอุปกรณ์ของคุณ 

อุปกรณ์ Android จะแสดงค าวา่ Searching (ก าลงัคน้หา) 

6. เม่ือช่ือของนาฬิกาปรากฏข้ึนในรายการบนหนา้จอการคน้หา ใหแ้ตะแลว้ยอมรับค าขอจบัคู ่

7. ในแอปมือถือ Sports ใหป้้อนรหสั PIN ท่ีแสดงอยูบ่นนาฬิกาของคุณ 

จบัคู่กบัอุปกรณ์มือถือของคุณ 
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ตอนน้ีนาฬิกาและอุปกรณ์ Android ของคุณจบัคู่กนัแลว้ 

 

ตราบใดท่ีคุณมีแอปมือถือก าลงัใชง้านหรือท างานอยูใ่นพื้นหลงัของอุปกรณ์ Android นาฬิกาจะพยายามเช่ือมต่อโดยอตัโนมติัเม่ือมีกิจกรรมท่ีบนัทึกใหม่
ท่ีจะอปัโหลด หรือเม่ือขอ้มูล QuickGPSfix ลา้สมยั 

หากคุณเปิดแอปมือถือบนอุปกรณ์ Android และพยายามเช่ือมต่อกบันาฬิกา คุณอาจจ าเป็นตอ้งปลุกนาฬิกาโดยการกด ลง บนหนา้จอนาฬิกา การเช่ือมต่อ
กบันาฬิกาของคุณอาจใชเ้วลาถึง 30 วินาที 

หากคุณก าลงัอพัเกรดเวอร์ชัน่อุปกรณ์ Android ของคุณ คุณมกัจะตอ้งยกเลิกการจบัคู่และจบัคู่นาฬิกาของคุณอีกคร้ัง 

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการจบัคู่นาฬิกาของคุณ ขั้นแรก ใหคุ้ณลองไปท่ีการตั้งค่า Bluetooth® ของโทรศพัทแ์ละยกเลิกการจบัคู่นาฬิกา 
TomTom ของคุณก่อนท่ีจะลองขั้นตอนก่อนหนา้น้ีอีกคร้ัง  
 

จบัคู่กบัอุปกรณ์ iOS 

แอปมือถือ TomTom Sports ใหคุ้ณอปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมกีฬาของคุณจากนาฬิกา TomTom GPS Sports ไปท่ี TomTom 

Sports Cloud ดว้ยสมาร์ทโฟนของคุณไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ียงัอนุญาตใหอ้ปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ จ านวนหน่ึงอีกดว้ย  
นอกจากน้ี แอปยงัดาวนโ์หลดการออกก าลงักายท่ีคุณออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และขอ้มูล QuickGPSfix ไปท่ีนาฬิกาของคุณดว้ย 

ในการจบัคู่กบัอุปกรณ์ iOS กบันาฬิกา GPS Sports ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหเ้ล่ือนลงเพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า จากนั้นเลือก โทรศัพท์ และเล่ือนไปทางขวา 

2. เล่ือนขวาเพื่อเร่ิมจบัคู ่

3. เร่ิมแอปมือถือ Sports แลว้แตะ เร่ิมใชง้าน 

4. แตะ นาฬิกา 

5. แตะช่ือนาฬิกาของคุณเม่ือปรากฏข้ึน 
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6. บนอุปกรณ์ iOS แตะ จบัคู่ จากนั้นป้อนรหสั PIN ท่ีแสดงบนนาฬิกาของคุณ 

 

ตอนน้ีอุปกรณ์ควรจะจบัคู่กนัแลว้ คลิกท่ีน่ีค  าแนะน าการแกปั้ญหาท่ีดา้นล่าง หากคุณประสบปัญหากบัการจบัคู่นาฬิกาของคุณ 

ตราบใดท่ีคุณมีแอปมือถือก าลงัใชง้านหรือท างานอยูใ่นพื้นหลงัของโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี นาฬิกาจะพยายามเช่ือมต่อโดยอตัโนมติัเม่ือมีกิจกรรมใหม่
ท่ีจะอปัโหลด หรือเม่ือขอ้มูล QuickGPSfix ลา้สมยั 

หากคุณเปิดแอปมือถือในโทรศพัทข์องคุณและแอปก าลงัพยายามจบัคู่กบัโทรศพัทข์องคุณอยู ่คุณอาจตอ้งปลุกนาฬิกาของคุณโดยการเล่ือนออกจากหนา้จอ
นาฬิกา เล่ือน ลง ซา้ย หรือ ขวา จากหนา้จอนาฬิกา 
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คุณสามารถอปัโหลดหรือ "ซิงค"์ ขอ้มูลกิจกรรมของคุณจากนาฬิกาไปท่ีแอปมือถือ Sports โดยใชส้มาร์ทโฟนของคุณได ้หรือคุณสามารถซิงคไ์ดโ้ดยการ
เช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ของคุณ 

ส่ิงส าคญั: เม่ือคุณปลดการเช่ือมต่อนาฬิกาจากแหล่งจ่ายไฟหลงัจากชาร์จแบตเตอร่ีอ่อน คุณจะเห็นเวลา 0:00 กระพริบบนหนา้จอ ซ่ึงหมายความวา่นาฬิกาของ
คุณตอ้งไดรั้บการซิงค ์

การใช้สมาร์ทโฟนของคุณ 

1. ตรวจสอบบนโทรศพัทใ์หแ้น่ใจวา่คุณมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีใชก้ารไดแ้ละเปิด Bluetooth อยู ่

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬิกาและสมาร์ทโฟนจบัคู่กนัแลว้ 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬิกาและสมาร์ทโฟนอยูใ่กลก้นั 

4. บนนาฬิกาของคุณ ใหแ้ตะปุ่มเพื่อปลุกจอแสดงผล 

5. เปิดแอป Sports บนสมาร์ทโฟนของคุณ 

6. ไปท่ีหนา้จอกิจกรรม 

7. ปัดลงจนวงกลมสีเขียวปรากฏข้ึน 

แอปจะซิงคก์ารตั้งค่าขอ้มูลกิจกรรมของคุณกบันาฬิกา 

การใช้คอมพวิเตอร์ 

1. ในการเช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ ให ้ถอดนาฬิกาออกจากสาย 

    

2. การใชส้าย USB ท่ีคุณไดรั้บพร้อมกบันาฬิกาของคุณ เช่ือมต่อโมดูลกบัคอมพิวเตอร์ของคุณ 

 

วิธีการซิงคข์อ้มูล 
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Sports Connect จะเปิดโดยอตัโนมติัเม่ือนาฬิกาของคุณเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์  

Sports Connect จะซิงคก์ารตั้งค่าขอ้มูลกิจกรรมของคุณกบันาฬิกาโดยอตัโนมติั 
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การซิงคข์อ้มูลโดยใชอุ้ปกรณ์มือถือหรือเวบ็ไซต ์

ในการซิงคข์อ้มูลกิจกรรมบนนาฬิกาดว้ยแอป Sports ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เร่ิมแอป Sports บนสมาร์ทโฟนของคุณ 

2. วางนาฬิกาใกลก้บัโทรศพัทแ์ลว้กดล่างจากหนา้จอนาฬิกาเพื่อปลุกนาฬิกา 

3. ในแอป ใหล้ากแทบ็ ล่าสุด หรือแทบ็ กิจกรรม ลงเพื่อเร่ิมการซิงค ์นอกจากน้ี อาจเร่ิมการซิงคโ์ดยอตัโนมติัไดเ้ม่ือตรวจพบนาฬิกา 

 

ในการซิงคข์อ้มูลกิจกรรมบนนาฬิกาดว้ยเวบ็ไซต ์Sports ใหท้ าดงัน้ี:ศ 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์โดยใชส้ายท่ีใหม้า 

 

Sports Connect จะเปิดข้ึน ซิงคข์อ้มูล และท าการอพัเดท 
 

การแกปั้ญหา 
คุณสามารถอปัโหลดหรือ "ซิงค"์ ขอ้มูลกิจกรรมของคุณจากนาฬิกาไปท่ีแอปมือถือ Sports โดยใชส้มาร์ทโฟนของคุณได ้หรือคุณสามารถซิงคไ์ดโ้ดยการ
เช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ของคุณ 

หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัอุปกรณ์ Android™ ใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์ Android ตรงตามขอ้ก าหนดตอ่ไปน้ี: 

 แอปท างานกบั Android เวอร์ชัน่ 4.4 โดยใช ้Bluetooth® Low Energy 4.1 หรือสูงกวา่ คลิก อ่านเพิ่มเติม ใน Google Play 

ส าหรับรายการอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการทดสอบ 

 ตรวจสอบรายการปัญหาท่ีรู้จกั 

 ใช ้Android เวอร์ชัน่ล่าสุดส าหรับอุปกรณ์ของคุณ: 

 การตั้งค่า > เก่ียวกบั > โทรศพัทห์รือเก่ียวกบัอุปกรณ์ > เวอร์ชัน่ Android™ 

 ใชเ้วอร์ชัน่ล่าสุดของแอปพลิเคชนัเดสกท์็อป Sports Connect เพื่ออพัเดทนาฬิกา เวอร์ชัน่ท่ีลา้สมยัอาจไม่น าเสนอซอฟตแ์วร์ล่าสุดส าหรับ
นาฬิกา 

 ใชซ้อฟตแ์วร์นาฬิกาเวอร์ชนัล่าสุด: เช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์  จากนั้น Sports Connect จะตรวจสอบวา่มีซอฟตแ์วร์ท่ีใหม่กวา่พร้อมใช้
งานกบันาฬิกาของคุณหรือไม ่

 ใชแ้อปมือถือ TomTom Sports เวอร์ชัน่ล่าสุด หากมีเวอร์ชัน่ใหม่ใหใ้ชแ้ลว้ จะแสดงอยูใ่น Google Play Store 

 เปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ Android ของคุณ: การตั้งค่า > การเช่ือมต่อ > Bluetooth 

 ใชอุ้ปกรณ์ Android™ ของคุณกบัอุปกรณ์ Bluetooth® หน่ึงช้ินต่อคร้ังเท่านั้น เม่ือใชอุ้ปกรณ์เสริม เช่น ชุดหูฟัง ชุดติดรถยนต ์ล าโพง หรือ
ขณะถ่ายโอนไฟล ์อุปกรณ์ Android™ ของคุณอาจไม่สามารถจบัคู่หรือซิงคก์บันาฬิกาของคุณได ้

 แอปมือถือ Sports ตอ้งการการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีมัน่คง 

 ปิดโหมดประหยดัพลงังานบนอุปกรณ์ Android โหมดน้ีอาจปิด Bluetooth 

หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัแอป Sports ใหย้กเลิกการจบัคู่โดยสมบูรณ์จากอุปกรณ์ Android แลว้จบัคู่อีกคร้ังตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ใหย้กเลิกการจบัคู่หรือลืมนาฬิกา 

2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ Sports จาก Play Store อีกคร้ัง 

3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ Android 

4. ปิด Bluetooth แลว้เปิดใหม ่

5. เร่ิมแอปมือถือ TomTom Sports บนอุปกรณ์ Android ของคุณ และใหม้ัน่ใจวา่คุณลอ็กอินแอคเคาท ์TomTom ของคุณแลว้ 
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6. แตะเร่ิมใชง้านท่ีดา้นบนของแทบ็ล่าสุด 

7. จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหก้ด ลง เพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จับคู่ใหม่ 

นาฬิกาจะเร่ิมคน้หาค าขอจบัคู่จากแอป Sports 

8. บนอุปกรณ์ Android ของคุณ ใหแ้ตะนาฬิกาในหนา้ เปิดใชง้านอุปกรณ์ของคุณ 

อุปกรณ์ Android จะแสดงค าวา่ Searching (ก าลงัคน้หา) 

9. เม่ือช่ือของนาฬิกาปรากฏข้ึนในรายการบนหนา้จอการคน้หา ใหแ้ตะแลว้ยอมรับค าขอจบัคู ่

10. ในแอปมือถือ Sports ใหป้้อนรหสั PIN ท่ีแสดงอยูบ่นนาฬิกาของคุณ 

หากคุณยงัไม่สามารถเช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัอุปกรณ์ Android ได ้ใหล้องท าดงัน้ี: 

 รีเซ็ตนาฬิกาเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และท าใหอุ้ปกรณ์ Android ยกเลิกการจบัคู่นาฬิกาหรือลืมนาฬิกาของคุณอีกคร้ัง 

 ซิงคน์าฬิกาของคุณโดยใช ้Sports Connect บนคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลของคุณจะแสดงในเวบ็ไซต ์Sports และแอปมือถือ Sports เสมอ 
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เก่ียวกบักิจกรรม 

หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอยา่งอาจไม่มีในนาฬิกาบางรุ่น 

ในเมนูกิจกรรม คุณสามารถเร่ิมหน่ึงในกิจกรรมท่ีใชง้านไดใ้นนาฬิกาของคุณ ดงัน้ี: 

 
 

วิ่ง 

 

วา่ยน ้า 

 
 

สายพานวิ่ง 

 

สกี 

 
 

วิ่งเทรลรัน 

 

 

สโนวบ์อร์ด 

 
 

เดินเขา 

 

 

โรงยิม 

 
 

ข่ีจกัรยาน 

     

ฟรีสไตล ์

 
 

ในอาคาร 

 

นาฬิกาจบัเวลา 

เม่ือคุณเลือก วิ่ง, ข่ีจักรยาน ฟรีสไตล์ วิ่งเทรลรัน เดินเขา, สกี หรือสโนว์บอร์ด นาฬิกาจะใชต้วัรับสญัญาณ GPS ภายในเพื่อวดัความเร็ว และบนัทึกเสน้ทางท่ี
คุณข่ีไป 

ถา้นาฬิกามีเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและ เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ ถูกตั้งค่าใหเ้ปิด อตัราการเตน้หวัใจของคุณจะแสดงในระหวา่งกิจกรรม ซ่ึง
รวมถึงการวิ่ง ข่ีจกัรยาน สายพานวิ่ง และฟรีสไตล ์ 

เม่ือคุณเลือก ว่ายน ้า หรือ สายพานวิ่ง นาฬิกาจะใชเ้ซนเซอร์วดัการเคล่ือนไหวภายในเพื่อวดัความกา้วหนา้บนสายพานวิ่ง สโตรก และรอบในสระวา่ยน ้า 
นาฬิกาจะใชข้อ้มูลน้ีเพื่อประเมินความเร็วและระยะทางท่ีคุณท าได ้

เม่ือคุณเลือก ในร่ม ส าหรับการข่ีจกัรยานในอาคาร นาฬิกาจะใช ้เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน ท่ีเช่ือมต่อเพื่อแสดงความเร็ว ขอ้มูลอตัราการเตน้หวัใจ 
(ถา้มี) และแคลอร่ีท่ีเผาผลาญเทียบกบัเวลา  

เลือก โรงยิม แสดงขอ้มูลอตัราการเตน้หวัใจและแคลอร่ีท่ีเผาผลาญเม่ือเวลาผา่นไป คุณตอ้งใชเ้ซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอกส าหรับกิจกรรมน้ี 

กิจกรรม 
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เลือก ฟรีสไตล์ เม่ือคุณตอ้งการท ากิจกรรมท่ีไม่ใช่การวิ่ง ข่ีจกัรยาน หรือวา่ยน ้า ซ่ึงหมายความวา่คุณสามารถเกบ็ประวติัท่ีชดัเจนและผลรวมส าหรับการวิ่ง ข่ี
จกัรยาน และวา่ยน ้า  

เม่ือคุณเลือก นาฬิกาจับเวลา คุณสามารถใชน้าฬิกาแสดงเวลาท่ีผา่นไป ท าเคร่ืองหมายรอบ และดูเวลาในรอบปัจจุบนัและรอบก่อนหนา้น้ีได ้
 

เก่ียวกบัการประเมินแคลอร่ี 

การประเมินแคลอร่ีจะข้ึนอยูก่บัประเภทของกีฬา, เพศของคุณ, น ้าหนกัของคุณ และความเขม้ขน้และช่วงเวลาของการออกก าลงักาย 

การประเมินแคลอร่ี 24x7 อา้งอิงจาก BMI แลว้ปรับตามจ านวนกา้ว, เวลาแอคทีฟ, กิจกรรมกีฬา และอ่ืนๆ ในการสร้างยอดรวมในแต่ละวนัตามหลกัทฤษฎี 
อตัราการเตน้หวัใจจะไม่ถูกรวมเขา้ไประหวา่งการนบัแคลอร่ี 24x7 เพราะจะใชพ้ลงังานแบตเตอร่ีนาฬิกาอยา่งรวดเร็ว 

หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอยา่งอาจไม่มีในอุปกรณ์บางรุ่น 

การวิ่ง การข่ีจักรยาน การว่ายน ้า การวิ่งเทรลรัน การเดินเขา การวิ่งบนสายพาน หรือการข่ีจักรยานในร่ม 

ส าหรับการวิ่ง การข่ีจกัรยาน การวา่ยน ้า การวิ่งเทรลรัน การเดินเขา การวิ่งบนสายพาน หรือการข่ีจกัรยานในร่ม การค านวณแคลอร่ีจะอา้งอิงจากอตัราการเผา
ผลาญเทียบกบัตารางการท างาน (MET หรือการเทียบอตัราเผาผลาญอยา่งง่าย) 

เราใชต้าราง 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 และสโนว์บอร์ด 

แคลอร่ีส าหรับกิจกรรมฟรีสไตล ์โรงยิม สกี และสโนวบ์อร์ดจะข้ึนอยูก่บัอตัราการเตน้หวัใจ ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ แคลอร่ีจะเช่ือมโยงกบักีฬาเฉพาะ แต่
ส าหรับฟรีสไตล ์โรงยิม สกี และสโนวบ์อร์ด นาฬิกาจะไม่ทราบวา่คุณก าลงัเล่นกีฬาอะไรอยู ่ดงันั้นเม่ือการวดัอตัราการเตน้หวัใจสามารถใชไ้ด ้แคลอร่ีจะไม่
แสดงส าหรับกิจกรรมส่ีกิจกรรมเหล่าน้ี 

ตัวติดตาม 

เมตริกแคลอร่ีจะวดัจ านวนแคลอร่ีท่ีคุณเผาผลาญระหวา่งวนั รวมทั้งอตัรา Basal Metabolic Rate (BMR) ของคุณ BMR แสดงปริมาณต ่าสุด
ของพลงังานท่ีคุณตอ้งการรักษาไวเ้พื่อใหร่้างกายท างาน หายใจ และท าใหห้วัใจเตน้  เพราะ BMR ไดถู้กรวมเขา้ไปดว้ย เมตริกแคลอร่ีของคุณในตวัติดตาม
จะสูงกวา่เมตริกแคลอร่ีในการท ากิจกรรม 
 

เก่ียวกบัการวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 

นาฬิกา TomTom GPS ของคุณใหคุ้ณวดัอตัราการเตน้หวัใจไดต้ลอดทั้งวนั ทุกๆ 10 นาทีจะมีการอ่านค่าการติดตาม 24/7 โดยท่ีการติดตามกีฬาจะอ่าน
ทุกๆ วินาที 

หมายเหต:ุ การวดัอตัราการเตน้หวัใจอยา่งต่อเน่ืองใชไ้ดเ้ฉพาะนาฬิกาท่ีมีเซนเซอร์แสง 

เปิดการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 24/7 บนนาฬิกาของคุณ 

การวดัอตัราการเตน้หวัใจอยา่งต่อเน่ืองจะถูกปิดอยูโ่ดยค่าเร่ิมตน้ ในการเปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 บนนาฬิกา ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. ส าหรับหนา้จอ นาฬิกา ใหก้ดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ตัวติดตาม 

3. เลือก หัวใจ 
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4. เลือก เปิด 

5. ซิงโครไนซน์าฬิกาของคุณดว้ยการเช่ือมต่อเขา้กบั Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ หรือเขา้กบัแอปมือถือ Sports 

ตอนน้ีนาฬิกาของคุณจะวดัอตัราการเตน้หวัใจของคุณเม่ือสวมใส่แลว้ 

หมายเหตุ: การวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 ตอ้งการซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ 1.2.0 หรือสูงกวา่ 

การดูอัตราการเต้นหัวใจในเว็บไซต์ Sports หรือในแอป Sports 

ดูคู่มือผูใ้ชแ้อป TomTom Sports บนเวบ็ไซต ์TomTom 
 

การเร่ิมตน้กิจกรรม 

หมายเหตุ: กิจกรรมทุกอยา่งอาจไม่มีในนาฬิกาบางรุ่น 

ในการเร่ิมตน้กิจกรรมบนนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี 

1. จากนาฬิกา ใหก้ด ขวา 

2. เลือกหน่ึงในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา 

 
 

วิ่ง 

 

วา่ยน ้า 

 
 

สายพานวิ่ง 

 

สกี 

 
 

วิ่งเทรลรัน 

 

 

สโนวบ์อร์ด 

 
 

เดินเขา 

 

 

โรงยิม 

 
 

ข่ีจกัรยาน 

     

ฟรีสไตล ์

 
 

ในอาคาร 

 

นาฬิกาจบัเวลา 

3. ส าหรับกิจกรรมท่ีไม่มีการข่ีจกัรยานทุกกิจกรรม จนกวา่ระบบ GPS บนนาฬิกาจะไดรั้บการแกไ้ข คุณจะเห็นขอ้ความ โปรดรอสักครู่ และไอคอน 
GPS จะกะพริบท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอ เม่ือพร้อมเร่ิมตน้กิจกรรม นาฬิกาจะแสดงขอ้ความ เร่ิมต้นการใช้งาน และไอคอน GPS จะหยดุกะพริบ 

 

ค าแนะน า: ในการเลือกเพลยลิ์สตข์องเพลง กด ลง เม่ือคุณเห็นขอ้ความ ไป เม่ือเร่ิมตน้กิจกรรม 
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4. ส าหรับกิจกรรมข่ีจกัรยานและในร่ม ถา้คุณใช ้เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน เม่ือนาฬิกาเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์แลว้ นาฬิกาจะแสดงขอ้ความ ไป 
จากนั้นเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันจะใหข้อ้มูลความเร็วและระยะทางเก่ียวกบักิจกรรมของคุณ นาฬิกาจบัเวลาสญัญาณ GPS ไดท่ี้จุดน้ี ถา้
คุณตอ้งการติดตามเสน้ทางของกิจกรรม ใหร้อจนกวา่ไอคอน GPS จะหยุดกะพริบก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม 

หมายเหตุ: อาจใชเ้วลานอ้ยในการคน้หาต าแหน่ง GPS ของคุณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคร้ังแรกท่ีคุณใชน้าฬิกา หรือถา้ขอ้มูล QuickGPSfix ไม่
ทนัสมยั การเคล่ือนไหวไมไ่ดช่้วยใหจ้บัสญัญาณไดเ้ร็วข้ึน จึงขอใหอ้ยูน่ิ่งๆ และรอจนพบต าแหน่งแลว้  

เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะจบัสญัญาณ GPS ไดดี้ ตอ้งใจวา่คุณอยูก่ลางแจง้ มีมองเห็นทอ้งฟ้าไดช้ดัเจน วตัถุขนาดใหญ่เช่นอาคารสูงอาจรบกวนการรับ
สญัญาณไดใ้นบางคร้ัง  

ถา้นาฬิกามี เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ คุณอาจเห็นขอ้ความวา่ "วอร์มอพั" ขณะเร่ิมตน้กิจกรรมเม่ือนาฬิการับต าแหน่ง GPS ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เซนเซอร์จะท างานไดแ้ม่นย  าท่ีสุดเม่ือคุณวอร์มอพัและมีการหมุนเวยีนเลือดดีท่ีแขน 

จากหนา้จอน้ี กดไปในหน่ึงในทิศทางเหล่าน้ีเพื่อเลือกตวัเลือก: 

 ขวา - เร่ิมตน้กิจกรรม เม่ือนาฬิกาจบัเวลาสัญญาณ GPS ได ้

 ลง - เลือก ออกก าลงักาย หรือ โปรแกรมฝึก หรือก าหนดขอ้มูลท่ีจะแสดงในขณะท่ีคุณฝึก 

 ข้ึน - ดูกิจกรรมผา่นมา 

 ซา้ย - ยอ้นกลบัไปท่ีรายการกิจกรรม 

กด ขวา เพื่อเร่ิมตน้กิจกรรม 

5. เม่ือคุณท ากิจกรรม นาฬิกาจะแสดงขอ้มูล เช่น ระยะทาง เวลา เพซ และอตัราการเตน้หวัใจ ถา้คุณมีการติดตาม กด ข้ึน และ ลง เพื่อเปล่ียนขอ้มูลท่ีคุณดู 

6. คุณสามารถ หยุดชัว่คราว ในกิจกรรมถา้คุณเพียงตอ้งการพกั หรือ หยุด กิจกรรมอยา่งส้ินเชิง 

ส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึก ต่างๆ แลว้เลือกดูรายละเอียดต่างๆ ในขณะท่ีคุณฝึกได ้
 

การตั้งค่ากิจกรรม 

เม่ือคุณเร่ิมตน้กิจกรรม คุณสามารถเลือกการตั้งค่า "ในกิจกรรม" ได ้

ในการเร่ิมตน้กิจกรรมบนนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ขวา 

2. เลือกหน่ึงในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา 

3. เม่ือคุณเห็น "โปรดรอสกัครู่" หรือ "เร่ิมตน้การใชง้าน” ใหก้ด ลง 

จากนั้น คุณจะเห็นตวัเลือกเมนูเหล่าน้ี ข้ึนอยูก่บักิจกรรมใดท่ีคุณใชง้านอยู:่ 

 การออกก าลงักาย 

 การฝึก 

 เมตริก 

 เพลยลิ์สต ์

 โทรศพัท ์

 สปลิท 

 การหมุน 

 เทรล 

 หยุดชัว่คราว 

 ขนาดสระ 

 ขนาดลอ้ 
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คลิกลิงกใ์นรายการเพื่อรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่ากิจกรรมแต่ละรายการ 
 

การหยดุชัว่คราวและหยดุกิจกรรมโดยส้ินเชิง 

หยุดช่ัวคราวอัตโนมัติ 

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาใหห้ยุดชัว่คราวอตัโนมติัและเล่นกิจกรรมนั้นๆ ต่อตามการเคล่ือนไหวของคุณ การท างานน้ีควบคุมโดยการตั้งค่าท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ดงัน้ี:  

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ขวา 

2. เลือกหน่ึงในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา 

ค าแนะน า: หยดุชัว่คราวอตัโนมติัสามารถใชง้านไดข้ณะวิ่ง ข่ีจกัรยาน วิ่งเทรลรัน เดินเขา ฟรีสไตล ์สกี และสโนวบ์อร์ด 

3. เม่ือคุณเห็น "โปรดรอสกัครู่" หรือ "เร่ิมตน้การใชง้าน” ใหก้ด ลง 

4. เลือก หยุดช่ัวคราว 

5. เลือก เปิด หรือ ปิด 

มีขอ้ส าคญับางประการท่ีคุณจ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัการหยุดชัว่คราวอตัโนมติั: 

 การตั้งค่าน้ีตั้งเป็น ต่อกิจกรรม และสามารถตั้งค่าไดบ้นนาฬิกาของคุณหรือผา่นเวบ็ไซต ์Sports 

 เม่ือหยุดชัว่คราวอตัโนมติัแลว้ นาฬิกาของคุณจะบนัทึกต่อไปและจะหยดุชัว่คราวเฉพาะการแสดงผลเมตริกและค่าเฉล่ียของคุณเท่านั้น  

 การตั้งค่าส าหรับการหยุดชัว่คราวอตัโนมติัจะไม่ซิงคร์ะหวา่งนาฬิกาของคุณและเวบ็ไซต ์Sports 

 หากตั้งค่าหยดุอตัโนมติัเป็น ปิด บนเวบ็ไซต ์Sports และ เปิด บนนาฬิกา นาฬิกาจะท าหนา้ท่ีควบคุมและหยุดชัว่คราวจะแสดงเป็น เปิด ในกิจกรรม
และเมตริก 

 การหยุดชัว่คราวอตัโนมติัไมส่ามารถใชก้บัการออกก าลงักายหรือการฝึกซอ้มท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเป้าหมาย รอบ และโซน 

หมายเหตุ: หากคุณเปิดหยุดชัว่คราวอตัโนมติับนเวบ็ไซต ์Sports ประวติักิจกรรมของคุณจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง และค่าเฉล่ียบางอยา่ง สถิติส่วนตวั 
และแนวโนม้อาจสูงข้ึนอีกดว้ย 

หยุดกิจกรรมช่ัวคราวด้วยตนเอง 

ระหวา่งกิจกรรม กดซา้ยคา้งไวเ้พื่อหยดุนาฬิกาและหยุดกิจกรรมชัว่คราว  

ในการรีสตาร์ทกิจกรรมอีกคร้ัง กด ขวา 

การหยุดงานช่ัวคราวท างานอย่างไร 

ถา้คุณอปัโหลดกิจกรรมไปยงัแอคเคาท ์Sports และดูบนแผนท่ี คุณสามารถดูทั้งคอร์สพร้อมดว้ยการหยุดชัว่คราวท่ีแสดงเป็นเสน้ตรง  

การติดตาม GPS จะหยุด และต าแหน่งท่ีหยุดชัว่คราวเม่ือเร่ิมตน้และต าแหน่งท่ีหยดุชัว่คราวเม่ือส้ินสุดจะเช่ือมโยงกนั เม่ือคุณเร่ิมตน้กิจกรรมอีกคร้ัง
หลงัจากหยุดชัว่คราว ระบบจะรู้จกัต าแหน่งทนัที  

ค่าเฉล่ียท่ีแสดงไวเ้ป็นการค านวณส าหรับเวลาท่ีนาฬิกาไม่ไดห้ยุดชัว่คราว เช่น ถา้คุณวิ่ง 5 กม. แลว้หยุดชัว่คราว และเดิน 2 กม. จากนั้นเร่ิมวิ่งอีก 5 กม. คุณจะ
เห็นเสน้ทางทั้งหมด แต่ค่าเฉล่ียจะมีผลเฉพาะ 10 กม. 

ค าแนะน า: นาฬิกาจะปิดตวัเองถา้คุณปล่อยใหห้ยดุชัว่คราวนานเกินไป เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้บตเตอร่ีหมด เราแนะน าวา่ไมค่วรปล่อยนาฬิกาใหห้ยุดชัว่คราว
นานเกินไป ถา้เป็นไปได ้
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การหยุดกิจกรรมโดยส้ินเชิง 

ในการหยุดกิจกรรมโดยส้ินเชิง กด ซา้ย เพื่อหยุดกิจกรรมไวช้ัว่คราว แลว้กด ซา้ย อีกคร้ัง 
 

การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 

ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึก และตดัสินใจเลือกขอ้มูลคุณตอ้งการดูขณะท่ีฝึกได ้

ในขณะท่ีคุณฝึก ในแต่ละคร้ังจะมีเมตริกต่างๆ สามแบบท่ีใชง้านได ้ดงัน้ี: 

 หน่ึงเมตริกหลกัจะแสดงในรูปขนาดใหญ่ในส่วนหลกัของหนา้จอ 

 สองเมตริกรองจะแสดงท่ีดา้นล่างของหนา้จอ 

การเปลี่ยนเมตริกหลัก 

ขณะท่ีคุณฝึก คุณสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีแสดงดว้ยภาพขนาดใหญ่ โดยการเล่ือนข้ึนและลง ขอ้ความดา้นบนเมตริกหลกัจะแสดงวา่ขอ้มูลใดท่ีก าลงัแสดง
อยู ่

การก าหนดเมตริกรอง 

ท าดงัน้ีเพื่อเลือกขอ้มูลท่ีแสดงดว้ยรูปขนาดเลก็: 

1. จากหนา้จอเร่ิมตน้ของกิจกรรม กด ลง ไปยงัเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก เมตริก แลว้กด ขวา 

3. เลือก แสดง แลว้กด ขวา 

4. เลือก ซา้ย หรือ ขวา เพื่อตั้งค่าเมตริกท่ีแสดงท่ีดา้นซา้ยหรือดา้นขวา 

5. เลือกเมตริกท่ีจะแสดงจากรายการ 

เมตริกท่ีพร้อมใชง้านจะข้ึนอยูก่บักิจกรรมปัจจุบนั 

ตวัอยา่งของเมตริกท่ีพร้อมใชง้านไดแ้ก่: 

 เพซ - เพซปัจจุบนัของคุณ ส าหรับการวา่ยน ้า จะแสดงเป็นนาทีต่อ 100 ม. 

 เพซเฉลี่ย - เพซเฉล่ียของคุณส าหรับกิจกรรมปัจจุบนั 

 อัตราการเต้นหัวใจ - อตัราการเตน้หวัใจ เมตริกน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือคุณเช่ือมต่อ เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

 ความเร็ว, เพซ หรือ ท้ังคู่ - กิจกรรมนอกเหนือจากการวา่ยน ้า คุณสามารถเลือกดูความเร็ว เพซ หรือเมตริกทั้งสองไดพ้ร้อมกนั 

 SWOLF - เมตริกน้ีมีใหส้ าหรับกิจกรรมการวา่ยน ้าเท่านั้น คะแนน SWOLF จะค านวณโดยการเพิ่มเวลาเป็นวินาทีและจ านวนของสโตรกท่ีคุณ
วา่ยน ้าเท่ากบัหน่ึงความยาวของสระวา่ยน ้า SWOLF จะแสดงประสิทธิภาพของการวา่ยน ้า ยิ่งไดค้ะแนนต ่ากย็ิ่งดี ค  าวา่ SWOLF เป็นการผสม
ระหวา่งการวา่ยน ้าและการเล่นกอลฟ์ 

 แคลอร่ี - แคลอร่ีส าหรับกิจกรรมฟรีสไตลจ์ะข้ึนอยูก่บัอตัราการเตน้หวัใจ ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ แคลอร่ีจะเช่ือมโยงกบักีฬาเฉพาะ แต่ส าหรับฟรีสไตล ์
นาฬิกาจะไม่ทราบวา่คุณก าลงัเล่นกีฬาอะไรอยู ่ดงันั้นเม่ือการวดัอตัราการเตน้หวัใจสามารถใชไ้ด ้แคลอร่ีจะไม่แสดงส าหรับกิจกรรมฟรีสไตล ์
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ส าหรับการติดตามกิจกรรม กีฬาและกิจกรรม เมตริกแคลอร่ีจะวดัจ านวนแคลอร่ีท่ีคุณเผาผลาญในระหวา่งวนั รวมทั้งอตัรา Basal Metabolic 

Rate (BMR) BMR แสดงปริมาณต ่าสุดของพลงังานท่ีคุณตอ้งการรักษาไวเ้พือ่ใหร่้างกายท างาน หายใจ และท าใหห้วัใจเตน้  

 

ไอคอนบนหน้าจอ 

สามารถแสดงไอคอนต่อไปน้ีดา้นบนของหนา้จอในขณะท่ีคุณฝึก: 

 
 

สญัลกัษณ์น้ีแสดงความแรงในการรับสญัญาณ GPS ในขณะท่ีนาฬิกาก าลงัมองหาดาวเทียม GPS ภาพดาวเทียม
จะกะพริบ 

 
 

สญัลกัษณ์หวัใจจะแสดงวา่นาฬิกาเช่ือมต่อกบั เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ แลว้ เม่ือนาฬิกาพยายามเช่ือมต่อกบั
เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ หวัใจจะกะพริบ 

 
 

สญัลกัษณ์วงแหวนโซ่จะแสดงวา่นาฬิกาเช่ือมต่อกบั เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน แลว้ เม่ือนาฬิกาพยายาม
เช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน วงแหวนโซ่จะกะพริบ 

 
 

สญัลกัษณ์น้ีจะแสดง สถานะแบตเตอร่ี 

 
 

การตั้งค่าส าหรับการว่ิง 

ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึก และตดัสินใจเลือกขอ้มูลคุณตอ้งการดูขณะท่ีฝึกได ้

มีหลากหลายเมตริกท่ีคุณสามารถเลือกดูในขณะท่ีก าลงัวิ่ง รวมทั้งแคลอร่ี อตัราการเตน้หวัใจ โซนอตัราการเตน้หวัใจ และระยะทาง 

การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง 

หมายเหตุ: ดูวิธีใชเ้ก่ียวกบัเมตริกซ่ึงคุณตอ้งการดูในระหวา่งกิจกรรมท่ี การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 

ในการเลือกเพื่อดูเมตริกเดียวส าหรับความเร็ว ความเร็วเฉล่ีย เพซ หรือเพซเฉล่ีย กด ลง ไปท่ีเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรือ เพซเฉลี่ย  

ในการเลือกเพื่อดูความเร็ว เพซ หรือเมตริกทั้งคู่ กด ลง ไปยงัเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรือ ท้ังคู่  
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การตั้งค่าส าหรับการข่ีจกัรยานกลางแจง้ 

คุณสามารถบนัทึกอตัราการเตน้หวัใจ ความเร็ว และต าแหน่งโดยใชเ้ซนเซอร์ในตวัเม่ือข่ีจกัรยาน  

ถา้คุณตอ้งการตรวจสอบสมรรถนะของคุณในขณะท่ีข่ีจกัรยาน เพื่อความปลอดภยัของคุณเอง ขอแนะน าอยา่งยิ่งใหย้ดึนาฬิกา GPS โดยใช ้ตวัยึดจกัรยาน 

เสริม เพื่อใหคุ้ณสามารถวางมือทั้งสองบนแฮนดไ์ด ้ 

ถา้คุณตอ้งการตรวจสอบอตัราการเตน้หวัใจในขณะท่ีข่ีจกัรยาน เราขอแนะน าใหเ้ช่ือมต่อเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอกเพิ่มเติม เพื่อใหคุ้ณสามารถ
ตรวจสอบอตัราการเตน้หวัใจไดอ้ยา่งปลอดภยั 

การตั้งค่าขนาดล้อส าหรับใช้กับเซนเซอร์ความเร็วและจังหวะการป่ัน 

ถา้คุณใช ้เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน คุณควรก าหนดการตั้งค่า ขนาดล้อ เพื่อเพิ่มความแม่นย  าของเมตริกท่ีไดจ้ากเซนเซอร์ การตั้งค่าน้ีคือเสน้รอบวง
ของยางหลงัในหน่วยมิลลิเมตร (มม.)  

ในการตั้งค่าขนาดของลอ้ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอกิจกรรมเร่ิมตน้ กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ขนาดล้อ แลว้กด ขวา 

3. ก าหนดขนาดใหถู้กตอ้งส าหรับลอ้หลงั 

ในการหาเสน้รอบวงของลอ้หลงั คุณสามารถวดัลอ้เองโดยใชเ้ทปวดั หรือคน้หาค่าในตวัเคร่ืองคิดเลขออนไลน ์เช่น ในไซตน้ี์ คุณสามารถคน้หาเสน้รอบวง
โดยใชเ้สน้ผา่ศูนยก์ลางของลอ้และความหนาของยาง: www.bikecalc.com/wheel_size_math 

เช่น ถา้ขนาดของลอ้คือ 700c และยางหนา 25 มม. เสน้รอบวงจะเท่ากบั 2,111 มม. น่ีคือค่าท่ีคุณควรป้อน 

หมายเหตุ: ดูวิธีใชเ้ก่ียวกบัเมตริกซ่ึงคุณตอ้งการดูในระหวา่งกิจกรรมท่ี การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 
 

การตั้งค่าส าหรับการวา่ยน ้ า 
หมายเหตุ: นาฬิกา TomTom GPS สามารถกนัน ้าได ้คุณสามารถวา่ยน ้าขณะสวมนาฬิกาเหล่าน้ี อยา่งไรกต็าม ตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจจะไม่
ท างานใตน้ ้ า 

ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรมวา่ยน ้า คุณควรตรวจสอบการตั้งค่า ขนาดสระ ส าหรับสระวา่ยน ้าท่ีคุณวา่ย การตั้งค่าน้ีคือความยาวของสระวา่ยน ้าในหน่วยเมตรหรือหลา 

ขณะท่ีคุณวา่ยน ้า นาฬิกาของคุณจะบนัทึกสโตรกและจ านวนรอบของคุณในสระวา่ยน ้า ในการค านวณความเร็วและระยะทางท่ีคุณวา่ยไป นาฬิกาจะใชข้นาด
สระวา่ยน ้าและจ านวนรอบท่ีท าได ้ถา้ขนาดสระไม่ถูกตอ้ง เมตริกส าหรับกิจกรรมวา่ยน ้าจะไม่สามารถท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ในการเปล่ียนแปลงการตั้งค่า ขนาดสระ ให้ท าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอกิจกรรมเร่ิมตน้ กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ขนาดสระ แลว้กด ขวา 

3. ก าหนดขนาดเพื่อใหแ้สดงความยาวท่ีถูกตอ้งของสระวา่ยน ้า จากนั้นเล่ือน ขวา 

4. ก าหนดขนาดบางส่วนเพื่อใหแ้สดงความยาวเพิ่มเติมของสระวา่ยน ้า จากนั้นเล่ือน ขวา 

5. ก าหนดหน่วยวดัเป็นเมตรหรือหลา 

6. กด ขวา เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอกิจกรรมทนัที 

เม่ือคุณเลือก ว่ายน ้า นาฬิกาจะใชต้วัรับสญัญาณ GPS ภายใน 

ในการตั้งค่าเมตริกท่ีจะแสดง ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอเร่ิมตน้ของกิจกรรม กด ลง ไปยงัเมนู การตั้งค่า 

http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
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2. เลือก เมตริก แลว้กด ขวา 

3. เลือก แสดง แลว้กด ขวา 

4. เลือก ซา้ย หรือ ขวา เพื่อตั้งค่าเมตริกท่ีแสดงท่ีดา้นซา้ยหรือดา้นขวา 

5. เลือกเมตริกท่ีจะแสดงจากรายการ เช่น สโตรก หรือ ความยาว 
 

การตั้งค่าส าหรับสายพานว่ิง 

ความสูงของคุณจะถูกตั้งค่าเม่ือใชง้านนาฬิกาคร้ังแรก ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรมบนสายพานวิ่งในคร้ังแรก คุณควรตรวจสอบวา่มีการตั้งความสูงของคุณอยา่ง
ถูกตอ้ง ซ่ึงคุณสามารถท าไดใ้นแอคเคาท ์TomTom Sports หรือบนนาฬิกา  

ขณะท่ีคุณวิ่งบนสายพานวิ่ง นาฬิกาจะบนัทึกจ านวนคร้ังท่ีคุณแกวง่แขนไปมา และความเร็ว ซ่ึงจะตรงกบัจ านวนการเดินกา้วยาวขณะท่ีคุณวิ่ง นาฬิกาจะใช้
ความสูงของคุณเพื่อค านวณความยาวกา้วเดิน และจะค านวณการวิ่งและเพซของคุณจากระยะน้ี 

ในการตรวจสอบความสูงของคุณบนนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก โปรไฟล์ แลว้กด ลง 

3. เลือก ความสูง แลว้กด ขวา 

4. ก าหนดความสูง 

การปรับเทียบนาฬิกาส าหรับกิจกรรมสายพานวิ่ง 

การวดัระยะทางท่ีนาฬิกาวดัส าหรับกิจกรรมสายพานวิ่งจะแม่นย  านอ้ยกวา่ส าหรับกิจกรรมวิ่ง เม่ือคุณออกวิ่งกลางแจง้ นาฬิกาจะใช ้GPS เพื่อวดัระยะทางท่ี
คุณวิ่งได ้

ระบบจะไม่ขอใหคุ้ณปรับเทียบแต่ละกิจกรรมสายพานวิ่ง คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหป้รับเทียบในสถานการณ์ต่อไปน้ี: 

 ระยะทางของกิจกรรมอยูท่ี่ประมาณ 400 เมตรหรือมากกวา่ 

 ระยะเวลาของกิจกรรมอยูท่ี่ 1 นาทีหรือนานกวา่ 

 จ านวนของการกา้วอยูท่ี่ 60 กา้วหรือมากกวา่ 

 คุณไดว้ิ่งแบบมีการปรับเทียบนอ้ยกวา่ 6 คร้ัง 

ถา้คุณปรับเทียบนาฬิกา การวดัระยะทางส าหรับกิจกรรมสายพานวิ่งจะแม่นย  าข้ึน 

ค าแนะน า: อุปกรณ์จะถามอยูเ่สมอวา่คุณตอ้งการเปล่ียนแปลงระยะทางส้ินสุดของเซสชัน่การวิ่งสายพานหรือไม่ 

ในการปรับเทียบนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เม่ือไดรั้บพร้อมทใ์หป้รับเทียบนาฬิกา ให้หยุดสายพานวิ่งชัว่คราว  

ในการหยุดนาฬิกาชัว่คราว กด ซา้ย ระหวา่งกิจกรรม 

2. บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

3. เลือก ปรับเทียบ แลว้กด ขวา 

4. เปล่ียนระยะทางเพื่อใหต้รงกบัระยะทางท่ีแสดงบนสายพานวิ่ง 

5. กด ขวา เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอกิจกรรมทนัที 

การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง 

หมายเหตุ: ดูวิธีใชเ้ก่ียวกบัเมตริกซ่ึงคุณตอ้งการดูในระหวา่งกิจกรรมท่ี การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 
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ในการเลือกเพื่อดูเมตริกเดียวส าหรับความเร็ว ความเร็วเฉล่ีย เพซ หรือเพซเฉล่ีย กด ลง ไปท่ีเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรือ เพซเฉลี่ย  

ในการเลือกเพื่อดูความเร็ว เพซ หรือเมตริกทั้งคู่ กด ลง ไปยงัเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรือ ท้ังคู่  
 

การตั้งค่าส าหรับกิจกรรมโรงยมิ 

ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม คุณสามารถเลือก โปรแกรมฝึก และตดัสินใจเลือกขอ้มูลคุณตอ้งการดูขณะท่ีฝึกได ้

มีหลากหลายเมตริกท่ีคุณสามารถเลือกดูในขณะท่ีก าลงัอยูใ่นโรงยิม รวมทั้งแคลอร่ี อตัราการเตน้หวัใจ โซนอตัราการเตน้หวัใจ และระยะเวลา 

การเลือกเมตริกอื่นๆ ที่จะแสดง 

หมายเหตุ: ดูวิธีใชเ้ก่ียวกบัเมตริกซ่ึงคุณตอ้งการดูในระหวา่งกิจกรรมท่ี การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 

ในการเลือกเพื่อดูเมตริกเดียวส าหรับความเร็ว ความเร็วเฉล่ีย เพซ หรือเพซเฉล่ีย กด ลง ไปท่ีเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, ความเร็ว
เฉลี่ย, เพซ หรือ เพซเฉลี่ย  

ในการเลือกเพื่อดูความเร็ว เพซ หรือเมตริกทั้งคู่ กด ลง ไปยงัเมนู การตั้งค่า เลือก เมตริก แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว แลว้กด ขวา เลือก ความเร็ว, เพซ หรือ ท้ังคู่  
 

การตั้งค่าส าหรับกิจกรรมข่ีจกัรยาน 

คุณสามารถบนัทึกอตัราการเตน้หวัใจและความเร็วเม่ือข่ีจกัรยานในร่ม  

ถา้คุณตอ้งการตรวจสอบสมรรถนะของคุณในขณะท่ีข่ีจกัรยาน เพื่อความปลอดภยัของคุณเอง ขอแนะน าอยา่งยิ่งใหย้ดึนาฬิกา GPS โดยใช ้ตวัยึดจกัรยาน 

เสริม เพื่อใหคุ้ณสามารถวางมือทั้งสองบนแฮนดไ์ด ้ 

ถา้คุณตอ้งการตรวจสอบอตัราการเตน้หวัใจในขณะท่ีข่ีจกัรยาน เราขอแนะน าใหเ้ช่ือมต่อตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอกเพิ่มเติม เพื่อใหคุ้ณสามารถ
ตรวจสอบอตัราการเตน้หวัใจไดอ้ยา่งปลอดภยั 

การตั้งค่าขนาดล้อส าหรับใช้กับเซนเซอร์ความเร็วและจังหวะการป่ัน 

ถา้คุณใช ้เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน คุณควรก าหนดการตั้งค่า ขนาดล้อ เพื่อเพิ่มความแม่นย  าของเมตริกท่ีไดจ้ากเซนเซอร์ การตั้งค่าน้ีคือเสน้รอบวง
ของยางหลงัในหน่วยมิลลิเมตร (มม.)  

ในการตั้งค่าขนาดของลอ้ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอกิจกรรมเร่ิมตน้ กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ขนาดล้อ แลว้กด ขวา 

3. ก าหนดขนาดใหถู้กตอ้งส าหรับลอ้หลงั 

ในการหาเสน้รอบวงของลอ้หลงั คุณสามารถวดัลอ้เองโดยใชเ้ทปวดั หรือคน้หาค่าในตวัเคร่ืองคิดเลขออนไลน ์เช่น ในไซตน้ี์ คุณสามารถคน้หาเสน้รอบวง
โดยใชเ้สน้ผา่ศูนยก์ลางของลอ้และความหนาของยาง: www.bikecalc.com/wheel_size_math 

เช่น ถา้ขนาดของลอ้คือ 700c และยางหนา 25 มม. เสน้รอบวงจะเท่ากบั 2,111 มม. น่ีคือค่าท่ีคุณควรป้อน 

หมายเหตุ: ดูวิธีใชเ้ก่ียวกบัเมตริกซ่ึงคุณตอ้งการดูในระหวา่งกิจกรรมท่ี การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 
 

การใชน้าฬิกาจบัเวลา 
ในการใชน้าฬิกาจบัเวลา ใหท้ าดงัน้ี 

http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
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1. จากนาฬิกา ใหก้ด ขวา 

2. เลือก นาฬิกาจับเวลา แลว้กด ขวา 

นาฬิกาจะแสดงภาพของนาฬิกาจบัเวลาและค าวา่ ไป 

3. กด ขวา เพื่อเร่ิมนาฬิกาจบัเวลา 

นาฬิกาจบัเวลาจะเร่ิมท างาน และแสดงเวลาท่ีผา่นไป 

4. ในการหยุดนาฬิกาจบัเวลา กด ซา้ย กด ขวา เพื่อนบัต่อ 

ค าแนะน า: ขณะท่ีหยุดชัว่คราว เม่ือตอ้งการดูรอบก่อนหนา้น้ีเพิ่มเติม กด ลง แลว้กด ข้ึน 

5. ในการท าเคร่ืองหมายแต่ละรอบ ใหส้มัผสัดา้นขวาของหนา้จอนาฬิกาในขณะท่ีนาฬิกาจบัเวลาก าลงัท างาน หรือกด ขวา 

ตวัเลขใหญ่คือเวลาท่ีผา่นไปทั้งหมดของรอบท่ีบวกกนั 

เวลารอบปัจจุบนัของคุณ เช่น รอบ 12 ดา้นล่าง จะแสดงอยูใ่ตเ้วลาท่ีผา่นไปทั้งหมด รอบก่อนหนา้ของคุณ ซ่ึงในกรณีน้ีคือรอบ 11 และ 10 จะแสดงท่ีใต้
รอบปัจจุบนั 

 

ในการดูรอบก่อนหนา้น้ีเพิ่มเติม กด ลง แลว้กด ข้ึน 

6. ในการออกจากกิจกรรมนาฬิกาจบัเวลา กด ซา้ย สองคร้ัง 

ค าแนะน า: นาฬิกาจบัเวลาจะไม่ท างานในเบ้ืองหลงัหลงัจากท่ีคุณออกจากกิจกรรมนาฬิกาจบัเวลา จะไมมี่การเกบ็ขอ้มูล GPS หรือขอ้มูลกิจกรรม 

ค าแนะน า: ในการรีเซ็ตนาฬิกาจบัเวลา ให้ออกจากกิจกรรมนาฬิกาจบัเวลา จากนั้นกลบัเขา้ไปอีกคร้ัง 
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โปรแกรมฝึก 

เก่ียวกบัโปรแกรมฝึก 

ส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท โปรแกรมฝึกต่อไปน้ีจะสามารถใชไ้ด:้ 

 ไม่มี 

 เป้าหมาย 

 ช่วงเวลา 

 รอบ 

 โซน 

 การแข่ง 

จากหนา้จอนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ีเพื่อดูรายการของโปรแกรมฝึก: 

1. กด ขวา แลว้เลือกกิจกรรมท่ีคุณตอ้งการ  

2. กด ขวา 

3. กด ลง แลว้เลือก การฝึก 

4. กด ขวา แลว้เลือกโปรแกรมฝึก 

เม่ือคุณเลือกโปรแกรมฝึก นาฬิกาของคุณจะจดจ าโปรแกรมท่ีคุณก าลงัใชแ้ละตวัเลือกท่ีคุณเลือกไวส้ าหรับโปรแกรมนั้น 

ค าแนะน า: ถา้คุณตอ้งการเร่ิมโปรแกรมทนัทีหลงัจากเลือก กด ขวา เพื่อไปท่ีหนา้จอกิจกรรมทนัที 

 

ไม่มี 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > ไม่มี 

เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อท ากิจกรรมโดยไม่ใชโ้ปรแกรมฝึก ในโหมดน้ี นาฬิกาจะบนัทึกกิจกรรมและแสดงเมตริกส าหรับกิจกรรมของคุณ 
 

เป้าหมาย 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > เป้าหมาย > ระยะทาง, เวลา หรือ แคลอร่ี 

เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดเป้าหมายการฝึกใหต้วัคุณเอง 

คุณสามารถก าหนดเป้าหมายใหต้วัคุณเองไดส้ามประเภทดงัน้ี: 

 ระยะทาง - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดระยะทางท่ีจะท าในกิจกรรมใหต้วัคุณเอง 

 เวลา - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดระยะเวลาส าหรับกิจกรรมใหต้วัคุณเอง 

 แคลอร่ี - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดจ านวนแคลอร่ีท่ีจะเผาผลาญในระหวา่งกิจกรรมใหต้วัคุณเอง จะสามารถค านวณแคลอร่ีท่ีเผาผลาญไดไ้ดแ้ม่นย  าข้ึน
ถา้คุณตั้งค่า โปรไฟล ์ของคุณ 

การดูความคืบหน้า 

ในการดูภาพรวมของความคืบหนา้ของเป้าหมาย กด ขวา จากหนา้จอความคืบหนา้ของกิจกรรม 
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หนา้จอน้ีแสดงเปอร์เซ็นตข์องเป้าหมายท่ีคุณท าไดแ้ละระยะทาง เวลา หรือจ านวนแคลอร่ีท่ีเหลือ 

 

ค าแนะน า: ขณะวิ่ง คุณสามารถมุ่งหนา้ออกจากบา้นจนกวา่จะไดค้วามคืบหนา้ 50% แลว้วิ่งกลบั 

การแจ้งเตือนความคืบหน้า 

เม่ือฝึกใหไ้ดต้ามเป้าหมาย นาฬิกาของคุณจะเตือนคุณในระยะต่อไปน้ี: 

 50% 

 90% 

 100% 

 110% 
 

ช่วงเวลา 
วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > ช่วงเวลา > วอร์มอัพ, ออกก าลัง, พกั, # เซ็ต หรือ คูลดาวน์ 

เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อใชก้ารฝึกแบบช่วงเวลา  

การฝึกแบบช่วงเวลาเป็นออกก าลงักายระยะสั้นตามดว้ยการพกัผอ่น จุดมุ่งหมายหลกัของการฝึกแบบช่วงเวลาคือการปรับปรุงความเร็วและการออกก าลงักาย
หวัใจและหลอดเลือด เช่น ในระหวา่งการออกก าลงักาย 20 นาทีแบบเดินเหยาะๆ คุณสามารถเดินเร็ว 8 นาที ตามดว้ยการวิ่ง 1 นาทีและเดิน 2 นาที 3 เซ็ต 
จากนั้นเดิน 5 นาทีเพื่อคูลดาวน ์ 

ส าหรับการวอร์มอพั ออกก าลงั พกั และคูลดาวน ์คุณสามารถก าหนดเวลาหรือระยะทางได ้ส าหรับเซ็ต คุณเลือกจ านวนของเซ็ตท่ีคุณตอ้งการรวมไวใ้น
โปรแกรมฝึกแบบช่วงเวลา 

ค าแนะน า: ถา้คุณกด ขวา หลงัจากตั้งค่ารายละเอียดการวอร์มอพั คุณจะอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสมส าหรับการตั้งค่าส่วนเหลือของเซ็ตช่วงเวลา รวมทั้งออกก าลงั 
พกั ฯลฯ 
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ระหวา่งการฝึกแบบช่วงเวลา คุณจะเห็นขอ้ความแจง้เตือนในระยะถดัไปของการฝึกแบบช่วงเวลา ดงัน้ี: 

 

คุณเห็นช่ือของส่ิงท่ีคุณก าลงัท า และความนานของส่วนน้ีของเซ็ต ท่ีเป็นเวลาหรือระยะทาง 

คุณยงัไดรั้บการเตือนดว้ยเสียงบ๊ีบและเสียงเตือนเม่ือตอ้งสลบัไปยงัระยะถดัไปในการฝึกแบบช่วงเวลา 

ค าแนะน า: เม่ือคุณใชก้ารฝึกแบบช่วงเวลาบนนาฬิกา ส่วนช่วงเวลาจะถูกท าเคร่ืองหมายเป็นรอบเพื่อใหคุ้ณสามารถติดตามเพซและเมตริกอ่ืนๆ ในแต่ละ
ส่วนช่วงเวลาไดดี้ข้ึน  

 

รอบ 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > รอบ > เวลา, ระยะทาง หรือ ด้วยตนเอง 

เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อวดักิจกรรมของคุณเทียบกบัเวลารอบและระยะทางท่ีก าหนด หรือโดยการบนัทึกดว้ยตนเองเม่ือคุณครบรอบ 

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาเพื่อวดัรอบไดส้ามวิธี ดงัน้ี: 

 เวลา - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อตั้งค่าระยะเวลาส าหรับรอบ หลงัจากท่ีคุณเร่ิมตน้กิจกรรม นาฬิกาจะเตือนคุณเม่ือผา่นเวลาส าหรับแต่ละรอบ ถา้คุณ
ก าหนดเวลารอบ 1 นาที นาฬิกาจะแจง้เตือนคุณแต่ละนาที และหนา้จอจะแสดงจ านวนรอบท่ีท าได ้

 ระยะทาง - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดความยาวของรอบ หลงัจากท่ีคุณเร่ิมตน้กิจกรรม นาฬิกาจะเตือนคุณเม่ือถึงระยะทางเป้าหมายส าหรับหน่ึงรอบ ถา้
คุณก าหนดระยะทางรอบ 400 ม. นาฬิกาจะแจง้เตือนคุณเม่ือผา่นระยะทางแต่ละ 400 ม. ท่ีคุณท าได ้และหนา้จอจะแสดงจ านวนรอบท่ีท าได ้

ด้วยตนเอง - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อบนัทึกดว้ยตวัคุณเองเม่ือคุณท าไดค้รบรอบ ในการท าเคร่ืองหมายจุดส้ินสุดของรอบ บงัหนา้จอดว้ยฝ่ามือของคุณ นาฬิกา
จะแสดงจ านวนรอบท่ีท าได ้และเตือนคุณวา่ครบรอบแลว้ 

 

สปลิท 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > สปลิท 

เลือกตวัเลือกน้ีในการเปิดหรือปิดเวลาสปลิทส าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS สปลิทจะถูกปิดอยูโ่ดยค่าเร่ิมตน้ แต่ในขณะท่ีเปิดอยู ่คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนและ
เวลาสปลิทส าหรับเพซปัจจุบนัของคุณในแต่ละจุดส้ินสุดของแต่ละไมลห์รือกิโลเมตร 

สปลิทสามารถใชไ้ดก้บักิจกรรมใดๆ กต็ามท่ีใช ้GPS หรือกิจกรรมในร่ม 

หมายเหตุ: เวลาสปลิทสามารถใชร่้วมกบัโหมดการฝึกอ่ืนๆ ได ้

 
 

โซน 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > โซน> เพซ, ความเร็ว, หัวใจ หรือ จังหวะการป่ัน 
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เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อฝึกภายในโซนเป้าหมาย 

คุณสามารถเลือกจากโซนฝึกต่อไปน้ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บักิจกรรม: 

 เพซ - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดเวลาเป้าหมายเป็นไมลห์รือกิโลเมตร คุณสามารถก าหนดเวลาเป้าหมายและเวลาต ่าสุดและเวลาสูงสุดท่ีเกินและต ่ากวา่
เป้าหมายท่ีอนุญาตใหต้วัเองท าได ้

 ความเร็ว - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดความเร็วเป้าหมายและส่วนต่างท่ีเกินและต ่ากวา่เป้าหมายท่ีอนุญาตใหต้วัเองท าได ้

 หัวใจ - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดอตัราการเตน้หวัใจเป้าหมายโดยใชโ้ซนอตัราการเตน้หวัใจแบบก าหนดเอง หรือเลือกโซนอตัราการเตน้หวัใจท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้ เพื่อใหน้าฬิกาสามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจได ้จะตอ้งเช่ือมต่อกบั เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

 จังหวะ - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนด จงัหวะ เป้าหมายส าหรับกิจกรรมข่ีจกัรยาน เพื่อใหน้าฬิกาสามารถติดตามจงัหวะการป่ันของคุณได ้จะตอ้งเช่ือมต่อ
กบั เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน คุณสามารถก าหนดจงัหวะการป่ันเป้าหมายส่วนต่างท่ีเกินและต ่ากวา่เป้าหมายท่ีอนุญาตใหต้วัเองท าได ้มี
นาฬิกาเพียงบางรุ่นท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันได ้

การก าหนดโซนส าหรับหัวใจและเพซ 

ถา้คุณตอ้งการก าหนดโซนอตัราการเตน้หัวใจแบบก าหนดเองหรือโซนการเพซ ใหเ้ลือกต ่าสุดและสูงสุดดงัท่ีแสดงไวด้า้นล่าง: 

 

การก าหนดโซนส าหรับความเร็วและจังหวะการป่ัน 

ถา้คุณตอ้งการก าหนดความเร็วหรือโซนจงัหวะการป่ัน เลือกค่าเป้าหมายและเปอร์เซ็นตท่ี์อนุญาตใหเ้บ่ียงเบนไดด้งัท่ีแสดงไวด้า้นล่าง: 
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การติดตามความคืบหน้าของคุณ 

จากหนา้จอความคืบหนา้ของกิจกรรม กด ขวา เพื่อดูภาพรวมแบบกราฟิกท่ีแสดงวา่การฝึกของคุณอยูใ่กลโ้ซนท่ีคุณตั้งไวเ้พยีงใด กราฟจะแสดงวา่คุณอยูเ่หนือ
หรือใตโ้ซนเป้าหมายหรือไม่ และแสดงปริมาณ ตลอดทั้งกิจกรรม  

คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนเป็นประจ าเพื่อบอกคุณวา่คุณอยูใ่นโซนหรืออยูน่อกโซน ดงัน้ี: 

 ถา้คุณอยูน่อกโซนการฝึก จะมีขอ้ความแจง้เตือน และหนา้จอจะแสดงวา่คุณอยูเ่หนือหรือใตโ้ซน 

 เม่ือคุณกลบัมาอยูใ่นโซนการฝึก จะมีการแจง้เตือน และหนา้จอจะแสดงสญัลกัษณ์เป้าหมาย 

 

 

โซนอตัราการเตน้หัวใจ 

หมายเหตุ: เพื่อใหน้าฬิกาสามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจได ้จะตอ้งเช่ือมต่อกบั เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

นาฬิกาจะใชข้อบเขตของโซนอตัราการเตน้หวัใจตามอายุของคุณ เม่ือใช ้TomTom Sports คุณจะสามารถปรับเปล่ียนขอบเขตของโซนอตัราการเตน้
หวัใจเหล่าน้ี แลว้จากนั้นกจ็ะมีการซิงคก์บันาฬิกาของคุณ 

ในการฝึกโดยใชโ้ซนอตัราการเตน้หวัใจ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกา แลว้เลือกกิจกรรมท่ีคุณตอ้งการ  

2. กด ขวา 

3. กด ลง แลว้เลือก การฝึก 

4. กด ขวา แลว้เลือก โซน 

5. กด ขวา แลว้เลือก หัวใจ 

6. กด ขวา แลว้เลือกโซนอตัราการเตน้หวัใจต่อไปน้ี: 

 สปรินท์- เลือกโซนน้ีเม่ือใชก้ารฝึกแบบช่วงเวลา  

 ความเร็ว - เลือกโซนน้ีส าหรับการฝึกท่ีใชจ้งัหวะเร็วเพื่อปรับปรุงความเร็วและความฟิต 

 ทนทาน - เลือกโซนน้ีส าหรับการฝึกท่ีใชจ้งัหวะปานกลางถึงสูง เพื่อเพิ่มความสามารถของปอดและหวัใจ  

 เผาผลาญไขมัน - เลือกโซนน้ีส าหรับการฝึกท่ีใชจ้งัหวะปานกลางซ่ึงเหมาะมากส าหรับการลดน ้าหนกั  

 ง่าย - เลือกโซนน้ีส าหรับการฝึกท่ีใชจ้งัหวะง่ายๆ ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับการวอร์มอพัและคูลดาวน ์

 ก าหนดเอง - เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อก าหนดอตัราการเตน้หวัใจต ่าสุดและสูงสุด   
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การติดตามความคืบหนา้ในโซนอตัราการเตน้หัวใจ 

หมายเหตุ: เพื่อใหน้าฬิกาสามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจได ้จะตอ้งเช่ือมต่อกบั เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

จากหนา้จอความคืบหนา้ของกิจกรรม กด ขวา เพื่อเล่ือนผา่นกราฟท่ีแสดงวา่การฝึกของคุณอยูใ่กลโ้ซนท่ีคุณตั้งไวเ้พยีงใด กราฟจะแสดงวา่คุณอยูเ่หนือหรือใต้
โซนเป้าหมายหรือไม่ และแสดงปริมาณ ตลอดทั้งกิจกรรม  

 

โซนท่ีคุณก าลงัใชจ้ะไฮไลตด์ว้ยสีขาว กด ขวา เพื่อขอ้มูลสรุปของโซนอตัราการเตน้หวัใจ 
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กราฟน้ีท่ีแสดงไวด้า้นบน เป็นขอ้มูลสรุปของโซนอตัราการเตน้หวัใจ ซ่ึงแสดงเปอร์เซ็นตข์องเวลาท่ีใชใ้นแต่ละโซน โดยท่ีโซนปัจจุบนัของคุณจะไฮไลตเ์ป็น
สีขาว 

 

กราฟน้ีจะแสดงอตัราการเตน้หวัใจช่วง 2.5 นาทีสุดทา้ยของกิจกรรม และเปอร์เซ็นตข์องเวลาท่ีใชใ้นแต่ละโซนของอตัราการเตน้หวัใจหลงัจากกิจกรรม 

ค าแนะน า: คุณสามารถดูความคืบหนา้ในโซนอตัราการเตน้หวัใจเม่ือคุณใช ้Graphical Training Partner เช่น แข่งหรือเป้าหมาย ในระหวา่งการ
ฝึก จากหนา้จอท่ีแสดง เมตริกหลกั กด ขวา เพื่อดูหนา้จอการฝึกแบบกราฟิก กด ลง เพื่อดูหนา้จอโซนอตัราการเตน้หวัใจตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 
 

การกลบัสู่ปกติ 

เกี่ยวกับการกลับสู่ปกติของอัตราการเต้นหัวใจ 

การกลบัสู่ปกติของอตัราการเตน้หวัใจคือความสามารถของหวัใจในการกลบัสู่อตัราปกติ หลงัจากกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีระบุ โดยทัว่ไปแลว้ การกลบัสู่
ปกติของอตัราการเตน้หวัใจจากกิจกรรมท่ีเร็วเป็นตวับ่งช้ีระดบัความฟิตท่ีดี 

การกลบัสู่ปกติของอตัราการเตน้หวัใจมีสองระยะในการลด ในช่วงนาทีแรกหลงัจากออกก าลงักาย อตัราการเตน้หวัใจจะลดลงอยา่งรวดเร็ว หลงัจากนาทีแรก 
ในระหวา่งท่ีราบของการพกั อตัราการเตน้หวัใจจะค่อยๆ ลดลง 

นาฬิกา TomTom GPS จะแสดงความแตกต่างระหวา่งอตัราการเตน้หวัใจท่ีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของนาที รวมทั้ง 'คะแนน' ส าหรับการกลบัสู่ปกติ  

คุณจะวัดการกลับสู่ปกติของอัตราการเต้นหัวใจได้อย่างไร 

ส าหรับกิจกรรมท่ีใชเ้ซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ นาฬิกาจะแสดงการฟ้ืนอตัราการเตน้หวัใจเม่ือคุณหยุดกิจกรรมนั้นชัว่คราว หลงัจากช่วงหน่ึงนาที นาฬิกา
จะใหค้ะแนนส าหรับการกลบัสู่ปกติของอตัราการเตน้หวัใจ ยิ่งอตัราการเตน้หวัใจลดลงหลงัออกก าลงักายไดเ้ร็ว คุณกย็ิ่งมีความฟิตมาก 

การติดตามการกลบัสู่ปกติของอตัราการเตน้หวัใจจะท างานกบัเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจในตวัหรือเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอก 
 

การแข่ง 

วิธีไป: หนา้จอกิจกรรม > กด ลง > การฝึก > การแข่ง > ล่าสุด หรือ SPORTS 

เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อแข่งกบัหน่ึงในสิบกิจกรรมล่าสุดของคุณ หรือแข่งกบักิจกรรมจากเวบ็ไซต ์Sports คุณสามารถใชก้ารแข่งส าหรับกิจกรรมการวิ่ง 
สายพานวิ่ง ฟรีสไตล ์และข่ีจกัรยาน 

ค าแนะน า:ในการเพิ่มการแข่งเพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์แข่งกบัรายการน้ี ในหนา้รายละเอียดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมบางอยา่งบนเวบ็ไซต ์Sports 
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หมายเหตุ: ถา้นาฬิกาเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซตแ์ลว้ และคุณท าการเปล่ียนแปลงการแข่งของคุณ การเปล่ียนแปลงจะไม่ถูกซิงคโ์ดยอตัโนมติั แต่คุณจ าเป็นตอ้ง
เลิกเช่ือมต่อและเช่ือมต่อนาฬิกาอีกคร้ัง 

 

กิจกรรมหรือการแข่งจากเวบ็ไซต ์Sports ประกอบดว้ยระยะทางและเวลา 

เม่ือคุณใชโ้ปรแกรมฝึกการแข่ง คุณสามารถดูวา่คุณน าหนา้หรือตามหลงัในการแข่ง และน าหนา้หรือตามหลงัมากนอ้ยเท่าใด ในขณะท่ีฝึก 

บนนาฬิกา กด ขวา จากหนา้จอกิจกรรมเพื่อดูการแสดงการแข่ง หนา้จอแบบกราฟิกจะแสดงดว้ยลูกศรสีด าวา่คุณมีการกา้วท่ีก าลงัน าหนา้หรือตามหลงั
กิจกรรมก่อนหนา้น้ีของคุณ ซ่ึงจะแสดงดว้ยลูกศรสีเทา 

ระยะทางท่ีดา้นบนของหนา้จอจะแสดงระยะทางท่ีเหลือในการแข่ง และระยะทางท่ีดา้นล่างจะแสดงวา่คุณน าหนา้หรือตามหลงัอยูเ่ท่าใด 

 

นาฬิกาจะเตือนคุณเพื่อใหคุ้ณทราบวา่คุณก าลงัน าหนา้ (#1) หรือตามหลงั (#2) ในการแข่ง ในตวัอยา่งน้ี คุณก าลงัตามหลงักิจกรรมก่อนหนา้ของคุณอยู ่23 
เมตร และมีระยะทางท่ีเหลือในการแข่งอีก 2.3 กิโลเมตร 

ค าแนะน า: ดูขอ้มูลในการเพิม่กิจกรรมก่อนหนา้น้ีลงในนาฬิกาท่ี tomtom.com/support และอ่าน FAQ 

 

ประวติักิจกรรม 

เม่ือคุณฝึก กิจกรรมจะถูกบนัทึกโดยนาฬิกาส าหรับกิจกรรมประเภทนั้น ในการดูสรุปหรือประวติัของการฝึกในกิจกรรมแต่ละประเภทบนนาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี 

1. จากหนา้จอเร่ิมตน้กิจกรรม กด ข้ึน เพื่อเปิด ประวัติ ส าหรับกิจกรรมประเภทนั้น 

2. จากรายช่ือ เลือกกิจกรรมท่ีคุณตอ้งการดู รายการน้ีจะแสดง  วนัท่ีท่ีคุณเร่ิมตน้  กิจกรรมและระยะทางท่ีท าได ้  

3. กด ขวา 

มีการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เช่น เพซ/ความเร็วท่ีเร็วท่ีสุด และเวลาท่ีใชใ้นแต่ละโซนของอตัราการเตน้หวัใจ ขอ้มูลท่ีพร้อมใชง้านจะข้ึนอยูก่บั
กิจกรรม 

http://www.tomtom.com/support
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การถ่ายโอนกิจกรรมไปยัง TomTom Sports 

เช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายโอนเล่ือนรายละเอียดของกิจกรรมไปยงั TomTom Sports หรือเวบ็ไซตกี์ฬาอ่ืนๆ ท่ีคุณเลือก โดยใช ้
TomTom Sports Connect นอกจากน้ีคุณยงัสามารถถ่ายโอนรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมไปยงัคอมพิวเตอร์ในไฟลท่ี์แตกต่างกนัหลายรูปแบบ 

ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณไปท่ีเวบ็ไซตแ์ละประเภทไฟลอ่ื์นๆ   
 

ส่งออกกิจกรรมของคุณไปท่ีเวบ็ไซตแ์ละประเภทไฟลอ่ื์นๆ  
เม่ือคุณเช่ือมต่อนาฬิกาเขา้กบั Sports Connect บนคอมพวิเตอร์ของคุณ หรือเขา้กบั แอปมือถือ Sports กิจกรรมใหม่ของคุณจะถูกอปัโหลดโดย
อตัโนมติัไปท่ี Sports คุณยงัสามารถเลือกการอปัโหลดกิจกรรมอตัโนมติัไปยงัเวบ็ไซตห์รือประเภทไฟลอ่ื์นๆ  

ในการก าหนดค่าการส่งออกกิจกรรมใน Sports ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/settings/exporters 

2. คลิก + ดา้นขา้งตวัส่งออกท่ีคุณตอ้งการจะเพิ่ม 

3. ในการก าหนดค่าการส่งออกกิจกรรมของคุณอตัโนมติัไปยงัแอปพลิเคชนับุคคลท่ีสาม ไปท่ี เลือกไซต์ Sports ของคุณ เลือกแอปพลิเคชนั 
คลิก  ล็อกอิน  แลว้ลอ็กอินแอปพลิเคชนัท่ีคุณเลือก 

4. ในการก าหนดค่าส ารองกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอตัโนมติั ไปท่ี บันทึกในคอมพวิเตอร์ของคุณ แลว้เลือกประเภทไฟล ์

เม่ือไดเ้พิ่มเวบ็ไซต ์Sports หรือประเภทของไฟลแ์ลว้ กิจกรรมใหม่ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนไปท่ีเวบ็ไซตห์รือประเภทไฟลน์ั้น 

หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างไฟลด์ว้ยแอปมือถือ Sports คุณสามารถสร้างไฟลโ์ดยการเช่ือมต่อเขา้กบั Sports Connect บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

การส่งออกกิจกรรมของคุณจากเว็บไซต์ 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 ท่ีคุณสามารถส่งออกกิจกรรมได้ 

คุณสามารถใชอุ้ปกรณ์ TomTom Sports กบัแอปพลิเคชนับุคคลท่ีสามอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเช่ือมต่อกบั Sports ได ้ในการด าเนินการน้ี คุณตอ้ง
จ าเป็นตอ้งมีแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามและเช่ือมต่อกบั Sports หลงัจากด าเนินการแลว้ กิจกรรมของอุปกรณ์ TomTom Sports ของคุณ
ทั้งหมดจะไดรั้บการส่งออกไปยงัแอปพลิเคชนับุคคลท่ีสามโดยอตัโนมติัทุกคร้ังท่ีคุณเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์กบั Sports Connect บนคอมพิวเตอร์หรือ
ไปยงัแอปมือถือ Sports 

 Discovery Vitality 

 Fetcheveryone 

 FitnessSyncer 

 Running Heroes 

 Running Coach 

https://mysports.tomtom.com/app/settings/exporters/
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 Smashrun 

 SportTracks 

การบันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ 

เม่ือคุณเช่ือมต่ออุปกรณ์ TomTom Sports ของคุณกบั Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกท่ีจะบนัทึกกิจกรรมของคุณบน
คอมพวิเตอร์โดยอตัโนมติัในหน่ึงในรูปแบบต่อไปน้ี 

ค าแนะน า: เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด เราแนะน าใหใ้ชไ้ฟล ์.FIT ถา้ฟอร์แมตน้ียงัไม่ท าใหคุ้ณไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ลองใช ้.TCX แลว้จึงลองใช ้.GPX 

 GPX – ฟอร์แมต GPS Exchange น่ีคือมาตรฐานทัว่ไปส าหรับขอ้มูลต าแหน่งท่ีเกบ็แทร็คและการระบุเวลาในการออกก าลงักายของคุณ 
เฉพาะต าแหน่ง ระดบัความสูง และเวลาท่ีจะถูกเกบ็ไว ้ส่วนอตัราการเตน้หวัใจ จงัหวะการป่ัน หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ไม่สามารถเกบ็ในรูปแบบไฟลน้ี์ได ้

 KML – รูปแบบไฟลด์ั้งเดิมจากบริการแผนท่ีของ Google Earth™ จดัเกบ็ต าแหน่ง (แทร็ค) พร้อมระดบัความสูงและเวลา อตัราการเตน้หวัใจ 
และขอ้มูลการตรวจจบัต่างๆ จะถูกเกบ็ไวใ้นรูปแบบขอ้มูลเพิ่มเติม และจะแสดงเป็น ‘ป้าย’ ของ Google Earth 

 TCX – รูปแบบไฟล ์Garmin Training Centre น่ีคือรูปแบบไฟลเ์พื่อใชส้ าหรับกีฬาและฟิตเนสและการจบัต าแหน่ง/ระดบัความสูง เวลา 
และขอ้มูลการตรวจจบัทั้งหมด 

 FIT – ANT+/ฟอร์แมต Garmin , เลก็กวา่แต่ล ้าหนา้กวา่ TCX 

 PWX - ฟอร์แมตเพื่อใชส้ าหรับ TrainingPeaks 
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แนวคิดเก่ียวกบัอายคุวามฟิตของ TomTom 

อายุความฟิตของ TomTom มีเป้าหมายเพื่อใหคุ้ณกระตือรือร้น สร้างแรงบนัดาลใจใหคุ้ณฟิตยิ่งข้ึน และยกระดบัความฟิตของคุณ คุณจะไดเ้รียนรู้วา่
กิจกรรมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด และคุณจะไดเ้ห็นค าแนะน าส่วนตวัเพื่อช่วยใหคุ้ณเลือกกิจกรรมท่ีดีท่ีสุดกบัตวัคุณเอง 

คน้หาวา่คุณฟิตเพยีงใดผา่นการค านวณท่ีซบัซอ้น! อายุความฟิตของ TomTom คือตวับ่งช้ีวา่ร่างกายของคุณมีความแขง็แรงทางกายภาพดีเพียงใด และ
ส่งผลใหท้ างานไดดี้เพียงใด ตามขอ้มูลต่างๆ เช่น อตัราการเตน้หวัใจในระหวา่งท ากิจกรรม อตัราการเตน้หวัใจ กิจกรรม เพศ อายุ และน ้าหนกั 

ค่าอตัราการเตน้หวัใจ VO2Max ถูกใชเ้พื่อค านวณอายคุวามฟิตและถือเป็นวิธีมาตรฐานท่ีใชเ้พื่อก าหนดความฟิตทางกายภาพของบุคคล ค่า VO2Max 

คืออตัราออ็กซิเจนสูงสุดท่ีร่างกายสามารถใชใ้นระหวา่งการออกก าลงักายต่อวินาที ต่อหน่วยน ้าหนกัของร่างกาย การมีความฟิตมากข้ึนหมายความร่างกายของ
คุณสามารถใชอ้อ็กซิเจนไดม้ากข้ึน ดงันั้นค่า VO2Max จะเพิ่มข้ึนเม่ือระดบัความฟิตสูงข้ึน  

อายุความฟิตของ TomTom จะช่วยใหคุ้ณเร่ิมตน้เพื่อยกระดบัอายคุวามฟิตใหดี้ยิ่งข้ึน และช่วยใหคุ้ณเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมความฟิตของคุณ: 

 ฉนัมีความฟิตจริงๆ มากเพียงใด 

 ฉนัออกก าลงักายพอหรือยงัระหวา่งกิจกรรมน้ีหรือควรจะตอ้งออกก าลงักายมากข้ึน 

 อาทิตยน้ี์ฉนัออกก าลงักายพอหรือยงัหรือตอ้งออกก าลงักายมากข้ึน 

 กิจกรรมน้ีมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือมีกิจกรรมอ่ืนท่ีดีกวา่ส าหรับฉนั 

 ฉนัตอ้งท าอะไรต่อไป 

ส่ิงส าคญั: คุณลกัษณะของผลิตภณัฑน้ี์ใชก้ารวิเคราะห์อตัราการเตน้หวัใจจาก Firstbeat ขอ้มูลท่ีใหบ้ริการโดยอายุความฟิตของ TomTom คือการ
ประมาณระดบัความฟิตและไม่ถือเป็นค าแนะน าทางการแพทย ์และไมไ่ดห้มายถึงการบ าบดั รักษา หรือป้องกนัโรค เราขอแนะน าใหคุ้ณปรึกษาแพทยก่์อนท่ี
จะเร่ิมโปรแกรมการออกก าลงักายใหม ่

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอายุความฟิตและคะแนนความฟิต ดู คู่มือผูใ้ชอ้ายุความฟิตของ TomTom 
 

การดูคะแนนความฟิตบนนาฬิกาของคุณ 

คุณสามารถดูคะแนนความฟิตรายวนัโดยรวมไดบ้นนาฬิกา TomTom Sports ของคุณ 

หมายเหตุ: คุณสามารถรับคะแนนความฟิตไดต้่อเม่ือนาฬิกาของคุณสามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจไดเ้ท่านั้น เม่ือคุณไม่ไดส้วมนาฬิกาบนขอ้มือ เช่น เม่ือ
คุณสวมทบักบัเส้ือแจ๊คเกต็ส าหรับเล่นสกี หรือเม่ือคุณอยูบ่นรถจกัรยาน อตัราการเตน้หวัใจจะไม่ไดรั้บการวดัจนกวา่คุณจะสวมตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจ
และสายคาดอก อตัราการเตน้หวัใจจะไม่ไดรั้บการวดัในกิจกรรม ว่ายน ้า 

กด ซา้ย จากนาฬิกาเพื่อไปท่ีหนา้จอ การติดตามกิจกรรม กด ลง เพื่อคน้หาหนา้จอ คะแนนความฟิต คุณจะเห็นคะแนนความฟิตรายวนัพร้อมกบัระดบัความฟิต
ท่ีคุณไปถึงในขณะนั้น และจ านวนดาวท่ีคุณไดรั้บในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา  

ค าแนะน า: ก าหนดความฟิตเป็นเป้าหมายในเมนู ตวัติดตาม เพื่อแสดงคะแนนความฟิตเป็นอนัดบัแรกในหนา้จอ การติดตามกิจกรรม 

อายคุวามฟิต 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Fitness-Age-UM/manual.html
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ตวัอยา่งเช่น นาฬิกาดา้นล่างน้ีแสดงใหคุ้ณเห็นถึงกิจกรรมทั้งหมดของวนัน้ีท่ีท าใหคุ้ณไดรั้บคะแนนมากกวา่ 500 คะแนน แสดงใหเ้ห็นวา่คุณก าลงัพฒันาความ
ฟิตของคุณเอง 3 ดาวแสดงวา่คุณไดรั้บมากกวา่ 500 คะแนน 3 คร้ังในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา 

 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูคะแนนความฟิตทั้งหมดไดใ้นขณะท่ีคุณก าลงัท ากิจกรรม เพื่อใหคุ้ณเห็นวา่จะไปไดถึ้งเป้าหมายหรือตอ้งออกก าลงักายเพิ่มหรือไม่ 
คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือคุณไปถึงระดบั มีพลัง ก าลังพฒันา หรือ โอเวอร์ไดร์ฟ 

ค าแนะน า: หลงัจากเห็นการแจง้เตือนระดบัโอเวอร์ไดร์ฟแลว้ การเพิ่มคะแนนความฟิตในวนันั้นจะท าไดย้ากข้ึนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากร่างกายของคุณ
ตอ้งการเวลาฟ้ืนฟูก่อนท่ีจะออกก าลงักายเพิ่มเติม 

 

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอายุความฟิตและคะแนนความฟิต ดู คู่มือผูใ้ชอ้ายุความฟิตของ TomTom 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Fitness-Age-UM/manual.html
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เก่ียวกบัการออกก าลงักาย 

เพื่อใหอ้อกก าลงักายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เลือกหน่ึงในการออกก าลงักาย 50 รูปแบบท่ีออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซ่ึงจะดาวนโ์หลดไปยงันาฬิกา
ของคุณโดยอตัโนมติัหลงัจากเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตห์รือแอป TomTom Sports  

หมายเหตุ: สามารถใชก้ารออกก าลงักายไดก้บักิจกรรมการวิ่ง ข่ีจกัรยาน หรือฟรีสไตลทุ์กรูปแบบ 

การออกก าลงักายมีพร้อมใหง้านทั้งส้ิน 5 หมวด: 

 ความฟิต - การออกก าลงักายเหล่าน้ีจะปรับปรุงความสามารถของร่างกายของคุณในทุกดา้น ช่วยใหคุ้ณแขง็แรงข้ึนและพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่อายุของคุณเป็น
เพียงแค่ตวัเลข 

 เผาผลาญไขมนั - การออกก าลงักายเหล่าน้ีจะน าคุณไปยงัระดบัความพยายามท่ีเหมาะสมในการเผาผลาญเพิ่มอีกสองสามกรัม แลว้ท าใหคุ้ณอยูท่ี่จุดนั้น
ต่อไป 

 ความทนทาน - การออกก าลงักายเหล่าน้ีจะเร่ิมขยายขอบเขตของคุณเพื่อใหคุ้ณสามารถท าต่อไดน้านข้ึนท่ีระดบัความเขม้ขน้สูงข้ึน 

 ความเร็ว - การออกก าลงักายเหล่าน้ีจะผลกัดนัคุณไปสุดขอบของส่ิงคุณท่ีคุณเคยคิดวา่เป็นไปได ้แต่จะท าใหคุ้ณมีความเร็วเพิ่มข้ึน และเตรียมคุณให้
พร้อมส าหรับการแข่งขนัความเร็วนั้น 

 ก าลงั - การออกก าลงักายเหล่าน้ีคือความทา้ทายท่ีแทจ้ริงส าหรับความสามารถของร่างกายและจิตใจดว้ยการฝึกสปรินทแ์บบฮาร์ดคอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อ
พลงัระเบิดของคุณ 

ภายในแต่ละหมวด จะมีการออกก าลงักาย 5 รูปแบบใหใ้นระดบัความยากง่ายต่างกนัไป ดงันั้น จะมีการออกก าลงักายใหเ้ลือกทั้งหมด 25 รูปแบบส าหรับทั้ง
การวิ่งและข่ีจกัรยาน 

การออกก าลงักายแต่ละแบบปรับใหเ้ขา้กบั VO2 Max และมีหลายขั้นตอน ประกอบดว้ยการวอร์มอพั ออกก าลงักาย พกั และคูลดาวน ์

ค าแนะน า: VO2Max จะไดรั้บการค านวณเม่ือคุณท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัอตัราการเตน้หวัใจ VO2 Max คือปริมาณสูงสุดของออ็กซิเจน
สูงสุดท่ีร่างกายสามารถใชป้ระโยชนไ์ดใ้นระหวา่งการออกก าลงักายต่อวินาที ต่อหน่วยน ้าหนกัของร่างกาย ค่าน้ีคือวิธีมาตรฐานท่ีใชใ้นการก าหนดความ
ฟิตทางกายภาพและเป็นตวับ่งช้ีถึงระดบัความฟิตทางแอโรบิกโดยรวมของคุณ การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีมีค่า VO2Max สูงจะมีแนวโนม้มีอายุ
ยืนข้ึนและมีความเส่ียงดา้นโรคหวัใจและหลอดเลือด และโรคอ่ืนๆ นอ้ยลงเป็นอยา่งมาก 

 
 

การเร่ิมตน้ออกก าลงักายแบบรวดเร็ว 

ในการดูการออกก าลงักายขณะท ากิจกรรม ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา แลว้เลือก ตวัอยา่งเช่น วิ่ง 

2. กด ขวา และเม่ือคุณเห็นขอ้ความ โปรดรอสักครู่ หรือ เร่ิมต้นการใช้งาน กด ลง 

การออกก าลงักาย 
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3. กด ออกก าลงักาย 

 

4. กด ขวา เพื่อเลือกจากประเภทการออกก าลงักายต่อไปน้ี: 

 ไม่มี 

 ความฟิต 

 เผาผลาญไขมัน 

 ความทนทาน 

 ความเร็ว 

 ก าลัง 

5. กด ขวา เพื่อเลือกหมวดการออกก าลงั ตวัอยา่งเช่น เลือก ง่าย 25 นาที จาก ความฟิต 

 

6. จากนั้น นาฬิกาของคุณจะยอ้นกลบัไปยงัขอ้ความ เร่ิมตน้การใชง้าน กด ขวา เพื่อเร่ิมตน้กิจกรรม 

7. นาฬิกาจะอธิบายใหคุ้ณทราบถึงการออกก าลงัทั้งหมด ซ่ึงอาจประกอบดว้ยหลายขั้นตอน เช่น วอร์มอพั ออกก าลงักาย พกั และคูลดาวน ์ในระหวา่ง
กิจกรรม กด ข้ึน และ ลง เพื่อเล่ือนดูเมตริกกิจกรรม 

8. กด ขวา เพื่อดูวา่คุณออกก าลงักายไดดี้เพยีงใด ถา้คุณยงัอยูใ่นเป้าหมายของการออกก าลงักายของคุณเอง แถบจะอยูต่รงกลางหนา้จอ ถา้คุณอยูน่อกโซน
การออกก าลงักาย แถบจะเล่ือนเพื่อใหคุ้ณเห็นวา่คุณตอ้งออกก าลงัมากข้ึนหรือลดระดบัลง  

     

      ในโซน               นอกโซน 



55 

 

 

 

ค าแนะน า: เม่ือท าการออกก าลงักาย พยายามใหอ้ยูภ่ายใน ช่วง การออกก าลงักายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในทุกๆ ขั้นตอนท่ีแนะน า โซนอตัราการเตน้หวัใจ
มีค่าสูงสุดและต ่าสุดท่ีก าหนดไว ้ในขณะท่ีความเร็ว เพซ จงัหวะการป่ัน ฯลฯ มีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดเพียงค่าเดียวท่ีคุณตอ้งท าใหไ้ดใ้กลเ้คียง เม่ืออยู่
ในขั้นตอนฟ้ืนฟูหรือพกั ใหล้องลดอตัราการเตน้หวัใจไปท่ีโซนการฝึกท่ีต ่ากวา่โดยการท าใหไ้ดค้่าท่ีต  ่ากวา่ค่าอตัราการเตน้หวัใจสูงสุดส าหรับโซน
ดงักล่าว 

9. เม่ือคุณไปถึงจุดส้ินสุดของการออกก าลงักาย คุณจะเห็นสถิติวา่คุณท าไดดี้เพียงใด 
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เก่ียวกบัการติดตามกิจกรรม 

คุณสามารถใชT้omTom GPSนาฬิกาเพื่อติดตามความแอคทีฟของคุณ บางส่วนของส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดมี้ดงัน้ี: 

 ติดตามการกา้ว เวลาท่ีเคล่ือนไหวร่างกาย แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ และระยะทางท่ีเคล่ือนไหว 

 ก าหนดเป้าหมายประจ าวนัส าหรับหน่ึงในเมตริกเหล่าน้ีบนนาฬิกา 

 ใชเ้ป้าหมายรายสปัดาห์ท่ีถูกสร้างโดยอตัโนมติัตามเป้าหมายต่อวนัคูณดว้ย 7 

 ดูความคืบหนา้รายวนัและรายสปัดาห์ส าหรับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 อปัโหลดเมตริกการติดตามกิจกรรมไปยงัเวบ็ไซต ์TomTom Sports  และแอปมือถือ TomTom Sports 

ความแม่นย าในการติดตามกิจกรรม 

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มูลท่ีส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีแอคทีฟและมีสุขภาพดี  นาฬิกาจะใชเ้ซนเซอร์ท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของคุณ ขอ้มูล
และรายละเอียดท่ีใหจ้ะเป็นการประมาณท่ีใกลเ้คียงของกิจกรรม แต่อาจไมแ่ม่นย  าครบถว้น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล การกา้ว การนอน ระยะทาง และแคลอร่ี  
 

การตั้งเป้าหมายกิจกรรมประจ าวนั 

การติดตามกิจกรรมจะเปิดอยูต่ามค่าเร่ิมตน้ และการเดิน 10,000 กา้วจะถูกตั้งค่าไวต้ั้งแต่แรกเพื่อเป็นเป้าหมายส าหรับคุณ ในการเปล่ียนแปลงหรือก าหนด
เป้าหมายการติดตามกิจกรรมในแต่ละวนั ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ส าหรับหนา้จอ นาฬิกา ใหก้ดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ตัวติดตาม 

3. เลือก เป้าหมาย 

4. เลือกเป้าหมายท่ีคุณตอ้งการก าหนด: ก้าว, เวลา, แคลอร่ี หรือ ระยะทาง 

5. กด ขวา 

6. ตั้งเป้าหมายของคุณ ยกตวัอยา่งเช่น จ านวนกา้วท่ีคุณตอ้งการท าใหส้ าเร็จ 

7. กด ขวา เพื่อกลบัไปยงัหนา้จอ ตัวติดตาม 

8. กด ซา้ย สองคร้ังเพื่อกลบัไปยงัหนา้จอนาฬิกา 

ค าแนะน า: ตวัอยา่งเป้าหมายทัว่ไปคือเวลาแอคทีฟท่ี 30 นาทีต่อวนั หรือ 10,000 กา้วต่อวนั 

หมายเหตุ: เวน้แต่วา่คุณไดเ้ปิดนาฬิกาปลุกเอาไว ้เม่ือคุณบรรลุเป้าหมาย คุณจะเห็นเหรียญตราบนหนา้จอนาฬิกา และไดย้ินเสียงเตือนดว้ย 
 

ปิดการติดตามกิจกรรม 

ในการปิดการติดตามกิจกรรม ใหท้ าดงัน้ี 

1. ส าหรับหนา้จอ นาฬิกา ใหก้ดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก ตวัติดตาม 

การติดตามความฟิตของคุณ 



57 

 

 

 

3. เลือก เป้าหมาย 

4. บนหนา้จอ เป้าหมาย เลือก ปิด 

 
 

การติดตามกิจกรรมของคุณ 

ในการดูความแอคทีฟของคุณ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกา กด ซา้ย เพื่อดูความคืบหนา้ไปยงัเป้าหมายของคุณวา่เป็นอยา่งไร 

2. กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อดูระยะทาง เวลา หรือแคลอร่ี ตามเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

3. หากตอ้งการดูจ านวนกา้วระหวา่งสปัดาห์ กด ซา้ย อีกคร้ัง 

4. กด ขวา สองคร้ังเพื่อกลบัไปยงัหนา้จอ นาฬิกา 

 
 

แชร์กิจกรรมของคุณ 

คุณสามารถแชร์กิจกรรม Sports โดยใชฟี้เจอร์การแบ่งปันกบัโซเชียลของแอคเคาท ์Sports ของคุณ 

ในการเร่ิมแชร์ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เขา้สู่ระบบ Sports  

2. เลือกกิจกรรมจากสรุปขอ้มูลและสถิติ Sports ของคุณ 

3. คลิกท่ีปุ่ม แชร์ ในมุมขวาบน  

4. เลือก Facebook หรือ Twitter เป็นตน้ แลว้ใส่ความคิดเห็นเพื่อระบุตวัตนในโพสตข์องคุณ 
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เก่ียวกบัการดูเทรล 

หมายเหตุ: ใชไ้ดส้ าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ข่ีจกัรยาน/ฟรีสไตล ์(Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer)  

ในการดูเทรลขณะท ากิจกรรม ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เร่ิมตน้กิจกรรมท่ีใชเ้ทรล ตวัอยา่งเช่น การวิ่งเทรลรัน 

2. ในการดูเทรลของคุณ ใหก้ด ขวา แลว้กด ข้ึน จากหนา้จอโซนอตัราการเตน้หวัใจ 

ค าแนะน า: หากเทรลถูกเลือกล่วงหนา้ คุณจะเห็นโดยอตัโนมติั  

คุณจะเห็นเทรลทั้งหมดแสดงเป็นเสน้บางๆ นอกจากนั้นคุณจะเห็นจุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมท าเคร่ืองหมายดว้ยไอคอนบา้น จุดเร่ิมตน้ของเทรลท า
เคร่ืองหมายดว้ยธง และจุดส้ินสุดของเทรลท าเคร่ืองหมายดว้ยไอคอนเสน้ชยั 

 

ต าแหน่งของคุณจะแสดงดว้ยลูกศร ลูกศรจะบอกทิศทางท่ีหนัหนา้ไปเม่ือยืนน่ิงและทิศทางท่ีคุณมุ่งหนา้ไปเม่ือเคล่ือนท่ี เสน้หนาจะแสดงเทรลรอยทาง 
ซ่ึงแสดงต าแหน่งท่ีคุณเคยไป 

3. ในการซูมเขา้ ใหก้ด ขวา เพื่อไปยงัมุมมองซูมเขา้ของเทรล และกด ซา้ย เพื่อซูมกลบัออกมา 

การส ารวจเส้นทาง 
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ค าแนะน า: แถบมาตราส่วนจะแสดงท่ีดา้นล่างของหนา้จอ 

หมายเหตุ: แนวของเทรลควบคุมโดยการตั้งค่า ในการเร่ิมกิจกรรม กด ลง จากหนา้จอ "โปรดรอสักครู่/เร่ิมตน้การใชง้าน" แลว้เลือก หมุน เลือก เปิด 
เพื่อตั้งแนวเทรลในทิศทางท่ีคุณก าลงัมุ่งหนา้ไป และ ปิด เพื่อตั้งแนวเทรลไปยงัทิศเหนือ 

 

การไปตามเทรลใหม่ 

หมายเหตุ: ใชไ้ดส้ าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ข่ีจกัรยาน/ฟรีสไตล ์(Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer) 

คุณสามารถใชน้าฬิกา TomTom Adventurer ของคุณเพื่อไปตามเทรลใหม่ท่ีอปัโหลดไปยงันาฬิกาของคุณจาก Sports ระหวา่งการวิ่งเทรลรัน
ของคุณ คุณจะเห็นเมตริกแบบเดียวกบัการวิ่ง แตจ่ะมีการเพิ่มขอ้มูลความสูง 

ในการวิ่งตามเทรลใหม่ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกา แลว้กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเลือก วิ่งเทรลรัน  

2. กด ลง เพื่อไปท่ีหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก เทรล 

ค าแนะน า: ขณะอยูใ่นการตั้งค่า คุณยงัสามารถเลือก โปรแกรมฝึก, ตั้งค่า เมตริก, เลือก เพลยลิ์สต ์หรือเปิดหรือปิด สปลิท 

3. เลือกเทรลจากรายการ 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณเห็นบนหนา้จอ ใหดู้ เก่ียวกบัการดูเทรล 

หมายเหตุ: เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ ปรับเทียบเขม็ทิศ เป็นประจ าเพื่อความแม่นย  า 
 

จดัการเทรลดว้ย Sports 

หมายเหตุ: ใชไ้ดส้ าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ข่ีจกัรยาน/ฟรีสไตล ์(Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer) 
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คุณสามารถใชแ้อปหรือเวบ็ไซต ์Sports เพื่อโหลดเทรลลงในนาฬิกา TomTom GPS ของคุณล่วงหนา้ส าหรับใชร้ะหวา่งกิจกรรมและเพื่อจดัการ
เทรลได ้ 

อัปโหลดเทรลจาก Sports ไปยังนาฬิกาของคุณ 

สามารถจดัเทรลในนาฬิกาของคุณได ้15 เทรล การเปล่ียนแปลงจะซิงคโ์ดยอตัโนมติัโดยใชแ้อปมือถือ Sports หรือเวบ็ไซต ์Sports 

การอัปโหลดเทรลจากไฟล์ GPX 

ในการอปัโหลดเทรลไปยงันาฬิกาของคุณจากไฟล ์GPX ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ดาวนโ์หลดไฟล ์GPX จากเวบ็ไซตบุ์คคลท่ีสาม เช่น Strava.com, RidewithGPS.com, Mapmyrun.com ฯลฯ 

2. ลอ็กอินเวบ็ไซต ์Sports 

3. คลิกแทบ็ การวางแผน 

4. คลิก อัปโหลดเทรล 

 

5. ดบัเบิลคลิกไฟล ์GPX บนคอมพวิเตอร์ของคุณ 

Sports จะอปัโหลดเทรล 

6. คลิกช่ือหากคุณตอ้งการเปล่ียน 

7. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ เทรลของคุณจะถูกอปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงันาฬิกาของคุณเม่ือท าการซิงโครไนซ์ 

การแปลงกิจกรรมเป็นเทรล 

ในการแปลงกิจกรรม GPS ก่อนหนา้เป็นเทรลในนาฬิกาของคุณ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ลอ็กอินเวบ็ไซต ์Sports 

2. เปิดหน่ึงในกิจกรรม GPS ก่อนหนา้ของคุณ 
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3. คลิก เพิม่เติม ในมุมบนขวาของหนา้จอ 

 

4. คลิก คัดลอกไปยังเทรล 

จากนั้นเทรลจะปรากฏในรายการเทรลของส่วนการวางแผน 

5. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ เทรลของคุณจะถูกอปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงันาฬิกาของคุณเม่ือท าการซิงโครไนซ ์
 

การใชเ้ทรลรอยทาง 

หมายเหตุ: ใชไ้ดส้ าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ข่ีจกัรยาน/ฟรีสไตล ์(Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer) 

นาฬิกา TomTom GPS ของคุณสามารถวาดเทรลรอยทางส าหรับกิจกรรมทั้งหมดท่ีใช ้GPS เทรลรอยทางใหคุ้ณสามารถดูภาพรวมของเสน้ทางและ
ท าความเขา้ใจขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้  

เทรลรอยทางแสดงขอ้มูลต่อไปน้ี: 

 ต าแหน่ง GPS ปัจจุบนัของคุณจะแสดงดว้ยสญัลกัษณ์รูปตวัวีตรงกลางหนา้จอ 

 จุดเร่ิมตน้ของคุณจะแสดงดว้ยไอคอนบา้น 

 ลูกศรจะบอกทิศทางท่ีหนัหนา้ไปเม่ือยืนน่ิงและทิศทางท่ีคุณมุ่งหนา้ไปเม่ือเคล่ือนท่ี 

 เทรลรอยทางจะแสดงในมุมมองทิศเหนืออยูด่า้นบน 

 คุณสามารถสลบัระหวา่งมุมมองรายละเอียดและภาพรวมข้ึนอยูก่บัความยาวรวมของเทรลรอยทาง 

ส่ิงส าคญั: หากคุณใชน้าฬิกาของคุณเป็นคร้ังแรก คุณตอ้ง ปรับเทียบเขม็ทิศ 

ในการใชเ้ทรลรอยทาง ใหท้ าดงัน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ขวา และเลือกกิจกรรมท่ีใช ้GPS ตวัอยา่งเช่น การวิ่ง 
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2. หลงัจากเร่ิมตน้กิจกรรมของคุณ ใหก้ด ขวา เพื่อตรวจดูอตัราการเตน้หวัใจของคุณหากคุณมีนาฬิกา Cardio และคุณจะเห็นเทรลรอยทางโดย
อตัโนมติั 

 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณเห็นบนหนา้จอ ใหดู้ เก่ียวกบัการดูเทรล 
 

การใชเ้ขม็ทิศ 

หมายเหตุ: ใชไ้ดส้ าหรับกิจกรรมท่ีใช ้GPS ทั้งหมด: วิ่ง/ข่ีจกัรยาน/ฟรีสไตล ์(Runner3 และ Spark3) และการวิ่งเทรลรัน/การเดินเขา/สกี/สโนว์
บอร์ด (TomTom Adventurer) 

นาฬิกา TomTom GPS ของคุณมีเขม็ทิศ ดงันั้นคุณสามารถดูทิศทางท่ีคุณก าลงัมุ่งหนา้ไปไดใ้นทนัที ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเม่ือคุณไม่ได้
เคล่ือนท่ีเน่ืองจากการหมุนนาฬิกาจะระบุทิศทางของคุณ 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ขวา และเลือกกิจกรรมท่ีใช ้GPS ตวัอยา่งเช่น การวิ่ง 

2. หลงัจากเร่ิมตน้กิจกรรมของคุณ ใหก้ด ขวา จากหนา้จอกิจกรรม แลว้กด ข้ึน 

ค าแนะน า: หากก าลงัไปตามเทรล ใหก้ด ข้ึน 
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เขม็ทิศจะแสดงทิศทางปัจจุบนัของคุณ ในตวัอยา่งน้ีคือตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

เขม็ทิศจะท างานไดดี้ท่ีสุดเม่ือนาฬิกาอยูใ่นแนวระนาบ หากเขม็ทิศไมแ่สดงทิศทางท่ีถูกตอ้ง คุณตอ้ง ปรับเทียบเขม็ทิศ 

หมายเหตุ: เขม็ทิศอาจท างานไม่ถูกตอ้งเม่ือนาฬิกาอยูใ่กลก้บัวตัถุท่ีเป็นแม่เหลก็ เช่น เม่ือติดตั้งบนแฮนดเ์หลก็ของจกัรยาน 

 

การปรับเทียบเขม็ทิศ 

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะปรับเทียบเขม็ทิศเป็นประจ าเพื่อรักษาความแม่นย  า 

ในการปรับเทียบเขม็ทิศ ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ลง เพื่อไปยงั การตั้งค่า 

2. เลือก เซนเซอร์ และกด ขวา 

3. เลือก เข็มทิศ และกด ขวา 

4. ถอดนาฬิกาออกจากขอ้มือของคุณและหมุนนาฬิการอบแกนทั้งสามแกนดงัน้ี: 

a. หมุนไปทางดา้นขา้งหน่ึงรอบ 
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b. หมุนไปทางดา้นหนา้หน่ึงรอบ 

 

c. หมุนโดยใหห้นา้จอหนัหาคุณหน่ึงรอบ 

 

ท าซ ้าขั้นตอน a-c จนกวา่จะปรับเทียบเขม็ทิศเสร็จ เม่ือปรับเทียบเสร็จแลว้ นาฬิกาจะแจง้เตือนและแสดงเคร่ืองหมายถูก  

ในการดูวิดีโอวิธีการปรับเทียบนาฬิกาของคุณ ใหไ้ปท่ี https://youtu.be/6pnQResxJRU 

https://youtu.be/6pnQResxJRU
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ส่วนน้ีของคู่มือจะครอบคลุมคุณสมบติัเฉพาะของนาฬิกา TomTom Adventurer  
 

ว่ิงเทรลรัน 

คุณสามารถใชน้าฬิกา TomTom Adventurer ของคุณส าหรับการวิ่งเทรลรัน ระหวา่งการวิ่งของคุณ คุณจะเห็นเมตริกแบบเดียวกบัการวิ่ง แต่จะมี
การเพิ่มขอ้มูลความสูงดงัน้ี: 

 ระยะทาง 3D 

 เกรเดียนท ์

 ความสูง 

 เดลตาความสูง 

 การข้ึนรวม 

ในการวิ่งตามเทรล ใหท้ าดงัน้ี: 

1. รอสญัญาณ GPS แลว้กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกา แลว้กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเลือก วิ่งเทรลรัน  

1. กด ขวา เพื่อเร่ิมตน้การวิ่งเทรลรันของคุณ 

2. ระหวา่งการวิ่งของคุณ ใหเ้ล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อดูช่วงของเมตริก 

3. ในการดูเทรลของคุณ ใหก้ด ขวา แลว้กด ข้ึน จากหนา้จอโซนอตัราการเตน้หวัใจ 

ค าแนะน า: หากเทรลถูกเลือกล่วงหนา้ คุณจะเห็นโดยอตัโนมติั  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณเห็นบนหนา้จอ ใหดู้ เก่ียวกบัการดูเทรล 

หมายเหตุ: เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ ปรับเทียบเขม็ทิศ เป็นประจ าเพื่อความแม่นย  า 

หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณสกปรกหรือเปียก ใหท้ าความสะอาดรูรอบๆ บาโรมิเตอร์เพื่อใหส้ามารถวดัความดนัไดอ้ยา่งแมน่ย  า  
 

เดินเขา 
คุณสามารถใชน้าฬิกา TomTom Adventurer ของคุณส าหรับการเดินเขาตามเทรล ระหวา่งการเดินเขาของคุณ คุณจะเห็นขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยส่ิง
ต่อไปน้ี: 

 ระยะทาง 3D 

 เกรเดียนท ์

 ความสูง 

 เดลตาความสูง 

 การข้ึนรวม 

 เพซเฉล่ีย 

ประเภทกิจกรรมของ Adventurer 
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ค าแนะน า: เม่ือเดินเขา นาฬิกาของคุณมีอายุการใชง้านแบตเตอร่ีสูงสุด 24 ชัว่โมงโดยถือวา่คุณมี QuickGPSfix ท่ีอพัเดท หากคุณไมไ่ดใ้ชคุ้ณสมบติั
เพลงหรือการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอด 24 ชัว่โมง คุณควรสามารถเดินระยะไกลหลายคร้ังได ้6+ ชัว่โมงตลอดสุดสปัดาห์โดยชาร์จคร้ังเดียว 

ในการเดินเขาตามเทรล ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกา แลว้กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเลือก เดินเขา  

1. กด ขวา เพื่อเร่ิมตน้การเดินเขาของคุณ 

2. ระหวา่งการเดินเขาของคุณ ใหเ้ล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อดูช่วงของเมตริก 

3. ในการดูเทรลของคุณ ใหก้ด ขวา แลว้กด ข้ึน จากหนา้จอโซนอตัราการเตน้หวัใจ 

ค าแนะน า: หากเทรลถูกเลือกล่วงหนา้ คุณจะเห็นโดยอตัโนมติั  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณเห็นบนหนา้จอ ใหดู้ เก่ียวกบัการดูเทรล 

หมายเหตุ: เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ ปรับเทียบเขม็ทิศ เป็นประจ าเพื่อความแม่นย  า 

หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณสกปรกหรือเปียก ใหท้ าความสะอาดรูรอบๆ บาโรมิเตอร์เพื่อใหส้ามารถวดัความดนัไดอ้ยา่งแมน่ย  า  
 

การเล่นสกีและสโนวบ์อร์ด 

หมายเหตุ: ใชไ้ดใ้นนาฬิกา TomTom Adventurer เท่านั้น 

คุณสามารถใชน้าฬิกา TomTom Adventurer ส าหรับการเล่นสกีและสโนวบ์อร์ด คุณสามารถดูภาพรวมส าหรับทั้งวนัท่ีคุณอยูภู่เขาไดเ้ม่ือใช้
กิจกรรมเหล่าน้ี คุณจะเห็นขอ้มูลเดียวกนัเม่ือเลือกการเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ด แต่หากคุณเล่นทั้งสองกีฬาในหน่ึงวนั คุณสามารถแยกสถิติของคุณไดโ้ดยเลือก
กิจกรรมแยกกนั  

เม่ือเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ด นาฬิกาของคุณสามารถตรวจจบัเม่ือคุณอยูบ่นรันหรือข้ึนลิฟต ์

ในการเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ด ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกาแลว้กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเลือก สกี หรือ สโนว์บอร์ด  

1. ขณะอยูบ่นรัน ใหก้ด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเล่ือนดูช่วงของเมตริกซ่ึงไดแ้ก่: 

 ระยะเวลารวม 

 ระยะทางรวม 

 อตัราการเตน้หวัใจ 

 ความเร็ว 

 ความสูง 

 การเปล่ียนแปลงความสูง (เดลตา) 

 การลง (สะสมรวม) 

 จ านวนรัน 

2. เม่ือคุณข้ึนลิฟต ์นาฬิกาของคุณจะแสดงสรุปของรันก่อนหนา้ของคุณรวมถึงเมตริกเหล่าน้ี: 

 หมายเลขรัน 

 ความเร็วสูงสุด 

 การลง (สะสมส าหรับรันดงักล่าว) 

 เกรเดียนทสู์งสุดส าหรับเทรลของคุณ 

กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดดูสรุป 
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หมายเหตุ: เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ ปรับเทียบเขม็ทิศ เป็นประจ าเพื่อความแม่นย  า 

ในการเปล่ียนเมตริกท่ีคุณเห็นขณะเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ด ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กด ขวา จากหนา้จอนาฬิกาแลว้กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเลือก สกี หรือ สโนว์บอร์ด  

2. กด ลง เพื่อไปท่ีหนา้จอ การตั้งค่า และเลือก เมตริก 

ค าแนะน า: ขณะอยูใ่นการตั้งค่า คุณยงัสามารถเลือก เพลยลิ์สต ์หรือเปิดหรือปิด สปลิท 

1. เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี: การเลือกเมตริกท่ีจะแสดง 
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เก่ียวกบัการติดตามการนอน 

คุณสามารถติดตามปริมาณการนอนโดยใชน้าฬิกา TomTom GPS ของคุณ บางส่วนของส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดมี้ดงัน้ี: 

 ติดตามความนานในการนอนของคุณในแต่ละวนั สปัดาห์ เดือน หรือปี 

 คุณสามารถอปัโหลดเมตริกการติดตามการนอนไปยงัเวบ็ไซต ์TomTom Sports  และ แอปมือถือ TomTom Sports 

นาฬิกาจะตรวจจบัการนอนผา่นการเคล่ือนไหว และสร้างสมมติฐานวา่วา่คุณก าลงันอนหลบัหากคุณไม่ขยบัตวัในช่วงเวลาหน่ึงหลงัเวลาเยน็  

แต่ละวนัจะ ‘รีเซ็ต’ ในเวลา 16:00 และนาฬิกาของคุณจะเร่ิมนบั ‘คืน’ ใหม่ตั้งแตจุ่ดนั้น 

ความแม่นย าในการติดตามกิจกรรม 

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มูลท่ีส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีแอคทีฟและมีสุขภาพดี  นาฬิกาจะใชเ้ซนเซอร์ท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของคุณ ขอ้มูล
และรายละเอียดท่ีใหจ้ะเป็นการประมาณท่ีใกลเ้คียงของกิจกรรม แต่อาจไมแ่ม่นย  าครบถว้น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล การกา้ว การนอน ระยะทาง และแคลอร่ี  
 

การติดตามการนอนของคุณ 

ในการติดตามการนอน คุณตอ้งสวมนาฬิกา TomTom GPS ของคุณเม่ือนอน 

การติดตามการนอนถูกเปิดเอาไวโ้ดยค่าเร่ิมตน้ แตคุ่ณเปล่ียนการตั้งค่าไดใ้น ตวัติดตาม ภายในเมนู การตั้งค่า 

ในการดูระยะเวลาการนอนของคืนก่อนหนา้ กด ซา้ย จากหนา้จอนาฬิกา แลว้กด ข้ึน 

กด ซา้ย เพื่อดูปริมาณสะสมของการนอนในสปัดาห์นั้น 
 

การติดตามการนอนโดยใชแ้อปมือถือ 

คุณสามารถอปัโหลดกิจกรรมการนอนไปยงั TomTom Sports และ แอปมือถือ TomTom Sports 

การดูกิจกรรมการนอนในแอปมือถือ 

ดูคู่มือผูใ้ชแ้อป TomTom Sports บนเวบ็ไซต ์TomTom 

การติดตามการนอน 
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เก่ียวกบัเพลง 

คุณสามารถจดัเกบ็และเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหวา่งกิจกรรม หลงัจากคุณจบัคู่ชุดหูฟังของคุณและเร่ิมตน้กิจกรรม 
คุณจะเห็นหนา้จอเพลง 

 การจบัคู่หูฟังกบันาฬิกา 

 การสวมหูฟัง 

 การใส่เพลงในนาฬิกา 

 การเล่นเพลง 

หมายเหตุ: ไม่สามารถเล่นเพลงไดบ้นนาฬิกาบางรุ่น 

 

การชาร์จหูฟังท่ีใหม้า 
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่นจะใหม้าพร้อมกบัหูฟังของตวัเองส าหรับฟังเพลง 

ค าแนะน า: หูฟังจะมาพร้อมกบัแบตเตอร่ีท่ีชาร์จไฟประมาณ 50%  

หมายเหตุ: และสามารถชาร์จหูฟังโดยใชพ้อร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แตคุ่ณจะไม่สามารถใชหู้เป็นหูฟังคอมพวิเตอร์ได ้

ชาร์จหูฟังท่ีใหม้าพร้อมกบันาฬิกาโดยท าดงัน้ี: 

1. เปิดฝาช่องเสียบ USB 

2. เช่ือมต่อสาย USB 

3. เสียบอีกปลายหน่ึงของสาย USB เขา้กบัคอมพวิเตอร์หรือท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั แลว้เปิดเคร่ือง 

ตอนน้ีหูฟังจะก าลงัชาร์จไฟ โดยจะใชเ้วลา 2.5 ชัว่โมงในการชาร์จแบตเตอร่ีท่ีไม่เหลือไฟเลย 

เพลง 
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หมายเหตุ: เม่ือฝาช่องเสียบ USB เปิดอยู ่โปรดระวงัอยา่ใหส่ิ้งสกปรก ทราย หรือน ้ า ฯลฯ เขา้ ไปในช่องเสียบ 

 

การจบัคู่หูฟังกบันาฬิกา  
นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่นจะใหม้าพร้อมกบัหูฟังของตวัเองส าหรับฟังเพลง หรือคุณสามารถเลือกใชหู้ฟัง Bluetooth หรือล าโพงส่วนใหญ่
เพื่อฟังเพลงท่ีเล่นบนนาฬิกา 

ค าแนะน า: หากคุณตอ้งการใชห้รือซ้ือหูฟังของคุณเอง ใหค้น้หา FAQ ‘หูฟังท่ีใชง้านร่วมกนัได’้ ท่ี tomtom.com/support เพื่อดูรายช่ือหูฟัง
ท่ีใชง้านร่วมกนัได ้

จบัคู่หูฟัง Bluetooth กบันาฬิกาดงัน้ี: 

1. ปิด สวิตชหู์ฟัง 

2. ในการเขา้สู่โหมดจบัคู่ ใหก้ดปุ่มตรงกลางคา้งไวบ้นตวัควบคุมชุดหูฟังเป็นเวลา 10 วินาที 

ค าแนะน า: ไฟสีน ้าเงินและสีแดงจะกะพริบสลบักนัเม่ือหูฟังอยูใ่นโหมดจบัคู ่
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และคุณยงัสามารถใส่แป้นใส่หูท่ีหูดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อคุณจะไดย้ินเสียงตอบกลบัในระหวา่งจบัคู ่

 

3. กด ข้ึน จากหนา้จอนาฬิกา 

นาฬิกาจะคน้หาหูฟัง 

 

 

4. ถา้พบชุดหูฟังแค่หน่ึงชุด การจบัคู่จะเร่ิมตน้  

หมายเหตุ: ถา้พบชุดหูฟังมากกวา่หน่ึงชุด ใหข้ยบัไปใหห่้างจากชุดหูฟังอ่ืนอยา่งนอ้ย 10 ม. 

5. เม่ือจบัคู่ระหวา่งนาฬิกาและหูฟังไดส้ าเร็จ จะมีเคร่ืองหมายถูกปรากฏพร้อมกบัแสดงช่ือหูฟัง 

ตอนน้ีคุณสามารถเร่ิมฟังเพลงท่ีเล่นบนนาฬิกาไดแ้ลว้! 
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เม่ือคุณเร่ิมตน้กิจกรรม คุณจะเห็นหนา้จอเพลงพร้อมเพลยลิ์สตข์องคุณ 

ส่ิงส าคญั: ถา้จบัคู่ไม่ส าเร็จ ใหส้วิตชปิ์ดหูฟัง และลองอีกคร้ัง 
 

เปล่ียนแป้นใส่หู 

นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่นจะใหม้าพร้อมกบัหูฟังของตวัเองส าหรับฟังเพลง 

หูฟังท่ีใหม้าจะติดแป้นใส่หูทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มาดว้ย และมีขนาดอ่ืนอยูใ่นกล่องดว้ย 

ในการเปล่ียนแป้นใส่หูส าหรับหูฟังท่ีใหม้าเพื่อใหไ้ดข้นาดท่ีถูกตอ้ง ใหดึ้งแป้นออกจากกา้น และสลบัดงัท่ีแสดงไวด้า้นล่าง: 

 

 

การสวมหูฟัง 

เราตอ้งการแน่ใจวา่หูฟังจะติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง และไม่รบกวนเม่ือคุณท ากิจกรรม 

ใส่หูฟังท่ีใหม้าดงัน้ี: 

1. ถือแป้นใส่หูใหเ้คร่ืองหมาย L อยูท่ี่ดา้นซา้ย และเคร่ืองหมาย R อยูท่ี่ดา้นขวา 

ค าแนะน า: เม่ือ L และ R อยูถู่กขา้งแลว้ หูฟังกพ็ร้อมท่ีจะใส่ได ้

2. ยกหูฟังข้ึนผา่นศีรษะจากดา้นหลงั เพื่อใหส้ายอยูด่า้นหลงัศีรษะและคอ สายควรอยูท่ี่หลงัหูดงัท่ีแสดงไวด้า้นล่าง 
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3. สวมแป้นใส่หู และรัดสายใหพ้อดีส าหรับคุณ 

 

 

การใส่เพลงในนาฬิกา 
คุณสามารถจดัเกบ็และเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหวา่งกิจกรรม นาฬิการองรับไฟลเ์พลงประเภทต่อไปน้ี: 

MP3  

 อตัราสุ่ม: 16 KHz ถึง 48 KHz  

 อตัราบิต: 8 kbps ถึง 320 kbps  

 ช่องสญัญาณสเตอริโอ/โนและสเตอริโอร่วม  

 แสดงศิลปิน ช่ือเพลง และความยาวส าหรับภาษาต่อไปน้ี: องักฤษ เช็ก เดนมาร์ก เยอรมนั สเปน ฝร่ังเศส อิตาลี ดตัช ์นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส 
ฟินแลนด ์และสวีเดน ภาษาอ่ืนแสดงผลไดถู้กตอ้งหากอกัขระท่ีใชอ้ยูใ่นภาษาท่ีรองรับ  

AAC  

 รองรับ MPEG2 และ MPEG4 AAC-LC และ HE-AACv2  

 อตัราสุ่ม: สูงสุด 48 KHz  

 อตัราบิต: สูงสุด 320 kbps  

 รองรับโมโน/สเตอริโอ/โมโนคู่  

 ไม่รองรับศิลปิน ช่ือเพลง และความยาวส าหรับ AAC  

 นาฬิกาไม่รองรับไฟลท่ี์มี DRM  

การอัปโหลดและซิงค์เพลง 

คุณสามารถอปัโหลดเพลยลิ์สตข์องเพลงท่ีสมบูรณ์จาก ITunes และ Windows Media Player บนคอมพวิเตอร์ไปยงันาฬิกาได ้  

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซิงคเ์พลยลิ์สตโ์ดยใชแ้อปมือถือ Sports ได ้

ในการซิงคเ์พลยลิ์สตก์บันาฬิกา ใหท้ าขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาเพลงของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

Sports Connect เปิดและตรวจสอบการอพัเดท 

2. ใน Sports Connect เลือกแทบ็ เพลง 
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Sports Connect จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาเพลยลิ์สตเ์พลงและเรียงรายช่ือใหใ้นดา้นซา้ย หากคุณไม่เห็นเพลยลิ์สตท์ั้งหมดบน
คอมพวิเตอร์ในรายช่ือ คลิก สแกน 

3. คลิก + ดา้นขา้งเพลยลิ์สตเ์พื่อคดัลอกเพลยลิ์สตไ์ปยงันาฬิกาของคุณ  

ตอนน้ีคุณสามารถเล่นเพลยลิ์สตบ์นนาฬิกาไดแ้ลว้ 

นาฬิกาบรรจุเพลงได้มากเท่าใด 

ในนาฬิกามีพื้นท่ีส าหรับเพลงประมาณ 3 GB ซ่ึงเป็นเน้ือท่ีเพียงพอส าหรับเพลง 500 เพลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของเพลง 
 

การเล่นเพลง 

คุณสามารถจดัเกบ็และเล่นเพลงบนนาฬิกา TomTom GPS ของคุณและฟังในระหวา่งกิจกรรม 

การปิดและเปิดสวิตช์หูฟัง 

1. กดปุ่มกลางเป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดหูฟัง - ไฟสีน ้าเงินจะกะพริบสองคร้ัง  

2. กดปุ่มกลางเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดหูฟัง - ไฟสีแดงจะกะพริบสองคร้ัง 

 

การใช้ตัวควบคุมชุดหูฟัง 

ในการเล่นเพลงโดยใชต้วัควบคุมบนชุดหูฟังท่ีใหม้า ใหท้ าดงัน้ี: 

เล่น 
 

กดปุ่มกลางเพื่อเล่นเพลง 

หยุดชัว่คราว 
 

กดปุ่มกลางเพื่อหยุดเพลงชัว่คราว 
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ค าแนะน า: คุณยงัสามารถกดข้ึน บนนาฬิกาของคุณเพื่อหยุดเล่นเพลงชัว่คราวไดด้ว้ย 

เพิ่มระดบัเสียง 
 

กดปุ่มดา้นขวาดงัแสดงในภาพดา้นบนเพื่อเพิ่มระดบัเสียง  

ลดระดบัเสียง 

 

กดปุ่มดา้นซา้ยดงัแสดงในภาพดา้นบนเพื่อลดระดบัเสียง  

เพลงต่อไป 
 

กดปุ่มดา้นขวาคา้งไวเ้ป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อไปยงัเพลงถดัไป 

เพลงก่อนหนา้ 
 

กดปุ่มดา้นซา้ยคา้งไวเ้ป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อไปยงัเพลงก่อนหนา้ 

การใช้นาฬิกา 

ในการเล่นเพลงโดยใชน้าฬิกา ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เปิดสวิตชหู์ฟังตามค าแนะน าท่ีใหม้าพร้อมกบัหูฟัง  

2. กด ข้ึน จากหนา้จอนาฬิกา 

เพลงจะเร่ิมเล่น 

3. กด ข้ึน เพื่อหยุดเล่นเพลงชัว่คราว 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเล่นเพลงขณะวา่ยน ้าหรือก าลงัใชน้าฬิกาจบัเวลา 

4. ในการเลือกเพลงต่อไป กด ขวา 

5. ในการกรอแทร็คเพลงไปขา้งหนา้ 10 วินาที กดปุ่ม ซา้ย และ ขวา ของนาฬิกาคา้งไว ้

6. หากเล่นเพลงมานานกวา่ 3 วินาทีแลว้ กด ซา้ย เพื่อเร่ิมเล่นเพลงอีกรอบ กด ซา้ย อีกคร้ังจะพาคุณไปยงัเพลงต่อไป 

ค าแนะน า: เม่ือคุณด าเนินการกิจกรรมใดๆ หนา้จอเคร่ืองเล่นเพลงสามารถดูไดท่ี้ดา้นบนสุดของรายช่ือเมตริก มีผลกบัเคร่ืองเล่นแบบเดียวกนั 

ค าแนะน า: ในการเลือกเพลยลิ์สตข์องเพลง กด ลง เม่ือคุณเห็นขอ้ความ ไป เม่ือเร่ิมตน้กิจกรรม คุณยงัสามารถเลือกเพลยลิ์สตอ่ื์นๆ ไดใ้นการตั้งค่าเม่ือ
คุณไม่ไดท้ ากิจกรรมใดๆ หรือโดยการกด ลง เม่ือหยุดชัว่คราว 

หมายเหตุ: เม่ือคุณถอดหูฟัง นาฬิกาจะจดจ าต าแหน่งท่ีคุณหยุดหนงัสือเสียงหรือเพลง เพื่อใหคุ้ณสามารถเล่นต่อจากจุดดงักล่าวในคร้ังต่อไป 

 

การส ารองเพลงบนนาฬิกา 
ในการส ารองเพลงบนนาฬิกาของคุณ ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

Windows 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

2. กดท่ี ปุ่ มรูปโลโก้วินโดว์  +E. 

3. ดบัเบิลคลิกนาฬิกาของคุณในรายการ Devices with Removable Storage นาฬิกาของคุณควรจะแสดงเป็น MUSIC 

หมายเหต:ุ นาฬิกาของคุณอาจไม่มีป้ายหรือช่ือ แต่จะเป็นช่ือไดรฟ์ 

4. ดบัเบิลคลิกโฟลเดอร์ SportsConnect 

5. คลิกขวาท่ีโฟลเดอร์เพลง และเลือก Copy 

6. เลือกต าแหน่งบนคอมพิวเตอร์ท่ีคุณตอ้งการจะเกบ็ขอ้มูลส ารองของคุณ คลิกขวาและเลือก Paste 

ในการเรียกคืนเพลงบนนาฬิกา ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 
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1. คลิกไอคอน Sports Connect ในพื้นท่ีแจง้เตือนและคลิก ออก 

2. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

3. กดท่ีปุ่มรูปโลโกว้ินโดว ์

4. คดัลอกโฟลเดอร์เพลงท่ีส ารองไวก้ลบัเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ Sports Connect บนนาฬิกา 

5. รีสตาร์ท Sports Connect จาก All Programs > TomTom 

 

Mac 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

2. เปิด Finder 

3. เลือกนาฬิกาในแถบดา้นขา้งของ Finder ซ่ึงจะถูกแสดงในรายการวา่ MUSIC. 

4. ดบัเบิลคลิกโฟลเดอร์ SportsConnect 

5. คอนโทรลคลิก (คลิกขวา) ท่ีโฟลเดอร์ Music และเลือก Copy "Music" 

6. เลือกต าแหน่งบนเคร่ือง Mac ท่ีคุณตอ้งการจะเกบ็ขอ้มูลส ารองของคุณ คอนโทรลคลิก (คลิกขวา) และเลือก Paste Item 

ในการเรียกคืนเพลงบนนาฬิกา ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อนาฬิกาของคุณกบัคอมพวิเตอร์ 

2. เปิด Finder 

3. คลิกท่ีไอคอน Sports connect ในแถบสถานะและคลิก ออก 

4. คดัลอกโฟลเดอร์เพลงท่ีส ารองไวก้ลบัเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ Sports Connect บนนาฬิกา 

5. รีสตาร์ท Sports Connect จาก Launchpad หรือจากโฟลเดอร์ Applications 
 

เก่ียวกบัโคช้เสียง 

เม่ือเล่นเพลง โคช้เสียงจะแนะน าคุณผา่นขั้นตอนท่ีส าคญัของการฝึก 

โคช้เสียงจะเปิดอยูโ่ดยค่าเร่ิมตน้ และคุณจะไดย้ินโคช้เสียงทุกคร้ังท่ีนาฬิกาส่งเสียงเตือนหรือส่งเสียงพร้อมขอ้ความท่ีคุณควรดู ขณะท่ีคุณก าลงัฟังเพลง คุณจะ
ไม่ไดย้ินเสียงสญัญาณเตือนในนาฬิกา นาฬิกาจึงขดัจงัหวะ เพลงดว้ยขอ้ความสั้นๆ  

การแจง้เตือนทัว่ไป: 

 นาฬิกาพร้อม, โหมดสาธิต, Bluetooth® ไม่ท างานขณะวา่ยน ้า 

การแจง้เตือน TrainingPartner: 

 โซน: ในโซน บนโซน ล่างโซน 

 เป้าหมาย: ท่ี 50%, 90%, 100% และ 110% ของเป้าหมาย 

 แข่ง: น าหนา้ ตามหลงั แพ ้ชนะ 

หมายเหตุ: คุณสามารถปิดโคช้เสียงไดด้ว้ยการกด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก โปรไฟล์ แลว้กด ขวา เพื่อเปิดเมนู โปรไฟล์ กดท่ี เสียงพูด แลว้เลือก ไม่
มี 

คุณยงัสามารถเปล่ียนภาษาของโคช้เสียงโดยใชต้วัเลือก เสียงพูด เดียวกนัใน โปรไฟล์ 
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การแกไ้ขปัญหาหูฟัง 

นาฬิกา TomTom GPS บางรุ่นจะใหม้าพร้อมกบัหูฟังของตวัเองส าหรับฟังเพลง 

ถา้คุณพบช่องวา่งหรือเสียงคลิกในเพลง อาจเป็นเพราะร่างกายของคุณปิดกั้นสญัญาณ Bluetooth ระหวา่งนาฬิกาและตวัควบคุมชุดหูฟัง  

ลองสวมนาฬิกาบนขอ้มืออีกดา้นเพื่อปรับปรุงการรับสญัญาณและคุณภาพเสียง ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดส าหรับนาฬิกาอยูบ่นขอ้มือขวา 
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เก่ียวกบัเซนเซอร์ 

เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์ภายนอกซ่ึงคุณสามารถเช่ือมโยงกบันาฬิกาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของคุณ สามารถใชเ้ซนเซอร์สองประเภทกบันาฬิกา ดงัน้ี: 

 เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอก - วดัอตัราการเตน้หวัใจขณะท่ีคุณฝึก เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอกของ TomTom จะมาพร้อม
กบัผลิตภณัฑบ์างรุ่น และเป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับบางรุ่น 

 เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน - tวดัความเร็วและจงัหวะการป่ันขณะท่ีคุณข่ีจกัรยาน เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันของ TomTom 

จะมาพร้อมกบัผลิตภณัฑบ์างรุ่น และเป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับบางรุ่น 

จังหวะการป่ัน 

จงัหวะการป่ันจะวดัอตัราท่ีคุณป่ันจกัรยานเป็นรอบต่อนาที (rpm) ในเกียร์ต ่า คุณอาจมีจงัหวะการป่ันสูงมากแต่มีความเร็วต ่า ในเกียร์สูง คุณอาจมีจงัหวะ
การป่ันต ่าแต่มีความเร็วสูง นกัป่ันจกัรยานจะฝึกเพื่อหาความสมดุลระหวา่งจงัหวะการป่ันและความเร็ว ซ่ึงจะช่วยใหข่ี้จกัรยานไดมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด 
 

เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอก 

ในการใชเ้ซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายนอกของ TomTom กบันาฬิกา ให้ท าดงัน้ี: 

1. ติดตวัวดักบัสาย 

 

2. ติดสายรอบหนา้อก เพื่อใหต้วัวดัอยูเ่หนือฐานของกระดูกหนา้อก 

ตรวจสอบวา่ตวัวดัตั้งตรงและค าวา่ TomTom หนัตรงใหค้นท่ียืนตรงหนา้คุณเห็นได ้

 

ค าแนะน า: ท าใหเ้ซนเซอร์ภายในสายเปียก ก่อนวางไวร้อบหนา้อก ซ่ึงท าใหเ้ซนเซอร์จบัการเตน้ของหวัใจของคุณไดง้่ายข้ึน 

การเพ่ิมเซนเซอร์ 
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3. จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ กด ลง 

4. เลือก เซนเซอร์ แลว้กด ขวา 

5. เลือก หัวใจ แลว้กด ขวา เพื่อเปิด 

6. เม่ือคุณเร่ิมตน้กิจกรรม นาฬิกาจะเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ และคุณจะเห็นไอคอนหวัใจท่ีดา้นล่างของหนา้จอ 

 

เม่ือนาฬิกาพยายามเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ หัวใจจะกะพริบ 

คร้ังแรกท่ีนาฬิกาพยายามเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ ถา้มีการพบมากกวา่หน่ึงเซนเซอร์ นาฬิกาจะไม่ทราบวา่ควรเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ตวัไหน ขยบัไปยงั
ต าแหน่งท่ีไมมี่เซนเซอร์อ่ืนๆ ภายในระยะการท างานของของนาฬิกา 

เม่ือคุณไดเ้ช่ือมต่อกบัเซนเซอร์หน่ึงคร้ัง นาฬิกาจะเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ของคุณเสมอ 

ในขณะท่ีคุณฝึก คุณสามารถเลือกแสดงอตัราการเตน้หวัใจได ้

คุณยงัสามารถใช ้โปรแกรมการฝึก เพื่อฝึกใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โซนอตัราการเตน้หวัใจ 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถใชเ้ซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจกบัอุปกรณ์ Bluetooth® Smart Ready และแอปอ่ืนๆ ได ้ดูเอกสารประกอบท่ีมา
พร้อมกบัผลิตภณัฑห์รือแอปส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

ในการเปล่ียนแบตเตอร่ี CR2032 บนเซนเซอร์ ใหใ้ชเ้หรียญเปิดท่ีดา้นหลงัของเซนเซอร์ ตอ้งน าแบตเตอร่ีไปรีไซเคิลหรือท้ิงตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัใน
พื้นท่ี 
 

เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน 

เซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน TomTom ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี: 

 

1. แม่เหลก็ซ่ีลอ้ 

2. แม่เหลก็ขาจาน 

3. เซนเซอร์ตะเกียบโซ่ 

4. ท่ีรัดสาย 

ในการใชเ้ซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน TomTom กบันาฬิกา ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่กบัตะเกียบโซ่บนจกัรยาน โดยใชท่ี้รัดสายสามอนัท่ีใหม้า ใชท่ี้รัดสายสองอนัส าหรับตวัเคร่ืองหลกัของเซนเซอร์ และท่ีรัดสาย
หน่ึงอนัส่วนเลก็ของเซนเซอร์ คุณอาจจ าเป็นตอ้งปรับต าแหน่งของเซนเซอร์เพื่อไม่ยงัไม่ใหท่ี้รัดสายแน่นจนสุด 
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ส่ิงส าคญั: ส่วนเลก็ของเซนเซอร์ตอ้งหนัหนา้ไปทางขาจาน และไมค่วรติดท่ีดา้นบนของตะเกียบโซ่ คุณอาจตอ้งเอียงตวัเคร่ืองหลกัของเซนเซอร์ไป
ทางลอ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจกัรยาน คุณควรท าการปรับแต่งน้ีหลงัจากท่ีคุณไดติ้ดแม่เหลก็ซ่ีลอ้แลว้ 

 

2. ติดแม่เหลก็ซ่ีลอ้บนซ่ีลอ้จกัรยานดา้นใดดา้นหน่ึง แม่เหลก็ควรหนัหนา้ไปทางตะเกียบโซ่ท่ีคุณติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ไว ้

 

3. ปรับต าแหน่งของแม่เหลก็ซ่ีลอ้และเซนเซอร์ตะเกียบโซ่เม่ือลอ้หมุน แม่เหลก็ซ่ีลอ้จะผา่นปลายสุดของตวัเคร่ืองหลกัของเซนเซอร์ขาจาน 

ส่ิงส าคญั: ระยะห่างระหวา่งเซนเซอร์ตะเกียบโซ่กบัแม่เหลก็ซ่ีลอ้ไม่ควรมากกวา่ 2 มม. เม่ือเคล่ือนผา่นกนั บนจกัรยานบางรุ่น คุณอาจตอ้งเอียง
ตวัเคร่ืองหลกัของเซนเซอร์ไปทางลอ้  

4. ติดแม่เหลก็ขาจานท่ีขาจานดา้นใดดา้นหน่ึง แม่เหลก็ควรหนัหนา้ไปทางตะเกียบโซ่ท่ีคุณติดเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ไว ้

 



81 

 

 

 

ค าแนะน า: ตอ้งแน่ใจวา่ส่วนต่างๆ ของเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันจะเรียงแนวกนัอยา่งถูกตอ้งบนจกัรยาน แม่เหลก็ซ่ีลอ้ควรเคล่ือนผา่น
ตวัเคร่ืองหลกัของเซนเซอร์ตะเกียบโซ่ และแม่เหลก็ขาจานควรหมุนผา่นปลายสุดของเซนเซอร์ 

 

เม่ือคุณไดป้รับแต่งเซนเซอร์ไปยงัต าแหน่งดา้นขวาแลว้ รัดท่ีรัดสายใหเ้ขา้ท่ีจนแน่น 

5. บนนาฬิกาของคุณ ให ้ตั้งค่าขนาดลอ้ เพื่อช่วยเพิม่ความแม่นย  าของเมตริกท่ีไดจ้ากเซนเซอร์ ขนาดลอ้คือเสน้รอบวงของยางรถในหน่วยมิลลิเมตร (มม.) 

6. ขยบัจกัรยานหรือขาจานเพื่อใหแ้ม่เหลก็อยา่งนอ้ยหน่ึงผา่นเซนเซอร์ วิธีน้ีจะเป็นการเปิดเซนเซอร์ 

7. จากหนา้จอนาฬิกา กด ลง 

8. เลือก เซนเซอร์ แลว้กด ขวา 

9. เลือก รถจักรยาน แลว้กด ขวา เพื่อเปิด 

10. เม่ือคุณเร่ิมออกก าลงักาย นาฬิกาของคุณจะเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ และคุณจะเห็นไอคอนของวงแหวนโซ่ท่ีดา้นล่างของหนา้จอ 

 

เม่ือนาฬิกาพยายามเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน วงแหวนโซ่จะกะพริบ 

คร้ังแรกท่ีนาฬิกาพยายามเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ ถา้มีการพบมากกวา่หน่ึงเซนเซอร์ นาฬิกาจะไม่ทราบวา่ควรเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ตวัไหน ขยบัไปยงั
ต าแหน่งท่ีไมมี่เซนเซอร์อ่ืนๆ ภายในระยะการท างานของของนาฬิกา 

เม่ือคุณไดเ้ช่ือมต่อกบัเซนเซอร์หน่ึงคร้ัง นาฬิกาจะเช่ือมต่อกบัเซนเซอร์ของคุณเสมอ 

เม่ือไอคอนวงแหวนโซ่หยดุกะพริบ นาฬิกาจะพร้อมวดัความเร็วและจงัหวะการป่ันของคุณ คุณสามารถเร่ิมตน้ข่ีจกัรยานโดยท่ี GPS ยงัไม่จบั
สญัญาณได ้แต่เพื่อการติดตามท่ีเหมาะสมของ GPS ใหร้อไอคอน GPS หยุดกะพริบก่อนเร่ิมตน้กิจกรรมการข่ีจกัรยาน 

ค าแนะน า: เม่ือคุณใชเ้ซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันส าหรับกิจกรรมข่ีจกัรยาน คุณจะไดรั้บการเตือนเม่ือไม่มีการรับขอ้มูลความเร็วจากเซนเซอร์ 

ในขณะท่ีคุณฝึก คุณสามารถเลือกแสดงจงัหวะการป่ันปัจจุบนัหรือเปล่ียนการแสดงผลเพื่อดูจงัหวะการป่ัน 

คุณยงัสามารถใช ้โปรแกรมฝึก เพื่อฝึกใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โซน จงัหวะการป่ัน 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถใชเ้ซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ันกบัอุปกรณ์ Bluetooth® Smart Ready และแอปอ่ืนๆ ได ้ดูเอกสารประกอบ
ท่ีมาพร้อมกบัผลิตภณัฑห์รือแอปส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

ในการเปล่ียนแบตเตอร่ี CR2032 บนเซนเซอร์ ใหใ้ชเ้หรียญเปิดท่ีดา้นหลงัของเซนเซอร์ ตอ้งน าแบตเตอร่ีไปรีไซเคิลหรือท้ิงอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎ
ขอ้บงัคบัในพื้นท่ี 
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เก่ียวกบัการตั้งค่า 
ส าหรับหนา้จอนาฬิกา ใหก้ดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า การตั้งค่าเหล่าน้ีจะก าหนดลกัษณะการท างานโดยรวมของนาฬิกา ส าหรับแต่ละกิจกรรม ยงัมีการตั้งค่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้นๆ ดว้ย 

การตั้งค่าตอ่ไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บันาฬิกาของคุณ: 

 นาฬิกา 

 ตวัติดตาม 

 เพลยลิ์สต ์

 โทรศพัท ์

 เซนเซอร์ 

 โหมดเคร่ืองบิน (เฉพาะนาฬิการุ่นเก่าเท่านั้น) 

 ตวัเลือก 

 โปรไฟล ์

 มาตรฐาน 

การตั้งค่าเหล่าน้ีพร้อมใชง้านส าหรับกิจกรรมต่างๆ: 

 การตั้งค่าส าหรับการวิ่ง 

 การตั้งค่าส าหรับการข่ีจกัรยานกลางแจง้ 

 การตั้งค่าส าหรับการวา่ยน ้า 

 การตั้งค่าส าหรับสายพานวิ่ง 

 การตั้งค่าส าหรับโรงยิม 

 การตั้งค่าส าหรับการข่ีจกัรยานในร่ม 
 

นาฬิกา 
จากหนา้จอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก นาฬิกา แลว้กดขวาเพื่อเปิดเมนู นาฬิกา 

การปลุก 

เลือก การปลุก เพื่อเปิดและปิดการปลุก และตั้งเวลาปลุก 

เม่ือปิดการปลุก คุณสามารถเลือกหยุดหรือเล่ือนเวลาได ้ถา้คุณเล่ือนเวลาปลุก จะมีการปลุกอีกคร้ังใน 9 นาที 

เวลา 

เลือก เวลา เพื่อก าหนดเวลาในนาฬิกา เวลาจะถูกก าหนดโดยใชเ้วลาแบบ 12 หรือ 24 ชัว่โมง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าส าหรับ 24 ช่ัวโมง 

การตั้งค่า 
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ค าแนะน า: นาฬิกาน้ีใชก้ารระบุเวลาแบบ UTC (Coordinated Universal Time) ส าหรับการติดตามกิจกรรม 24/7 แอปมือถือ Sports, 

Sports Connect หรือ GPS ไดถู้กตั้งค่าโดยอตัโนมติัจากทางโรงงาน นาฬิการับขอ้มูลวนัท่ีอา้งอิงจาก UTC คุณสามารถเปล่ียนวนัท่ีไดด้ว้ย
การเปล่ียนเวลาเท่านั้น  

24 ช่ัวโมง 

เลือก 24 ช่ัวโมง เพื่อสลบัระหวา่งการใชน้าฬิกาแบบ 12 ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมงเพื่อแสดงและก าหนดเวลา ขวา เพื่อเปล่ียนระหวา่ง เปิด และ ปิด ส าหรับการตั้ง
ค่าน้ี 
 

ตวัติดตาม 

การปิดการติดตามกิจกรรม 

จากหนา้จอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก ตัวติดตามการติดตามกิจกรรมจะเปิดอยูต่ามค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นใหเ้ลือก ปิด เพื่อปิดการ
ติดตามกิจกรรม  

เป้าหมาย 

จากหนา้จอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก ตัวติดตาม กด ขวา เพื่อเลือก เป้าหมาย  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดู การตั้งเป้าหมายกิจกรรมประจ าวนั 

การนอน 

จากหนา้จอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก ตัวติดตาม กด ขวา เพื่อเลือก การนอน แลว้จึงกด ขวา อีกคร้ังเพื่อเปิดหรือปิดการติดตาม
การนอน 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถก าหนดเป้าหมายนอนได ้
 

เพลยลิ์สต ์

การเลือกเพลย์ลิสต์เมื่อเร่ิมกิจกรรม 

1. จากหนา้จอนาฬิกา ใหก้ด ขวา 

2. เลือกหน่ึงในกิจกรรม จากนั้นกด ขวา 

3. เม่ือคุณเห็น "โปรดรอสกัครู่" หรือ "เร่ิมตน้การใชง้าน” ใหก้ด ลง 

4. เลือก เพลย์ลิสต์ 

5. เลือกเพลยลิ์สต ์

การเลือกเพลย์ลิสต์เมื่อไม่ได้ท ากิจกรรม 

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหก้ด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก เพลย์ลิสต์ เลือกเพลยลิ์สต ์
 

เซนเซอร์ 

จากหนา้จอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก เซนเซอร์ แลว้กด ขวา เพื่อเปิดเมนู เซนเซอร์ 

คุณสามารถเปิดและปิดเซนเซอร์สองประเภทไดด้งัน้ี: 
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 หัวใจ - เป็นเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจภายในหรือภายนอก 

 รถจักรยาน - เป็นเซนเซอร์ความเร็วและจงัหวะการป่ัน 

นอกจากนั้นคุณยงัสามารถปรับเทียบเขม็ทิศไดด้งัน้ี:  

 เข็มทิศ - น่ีคือเขม็ทิศในตวัท่ีตอ้ง ปรับเทียบ ก่อนใชค้ร้ังแรกและเป็นประจ าหลงัจากนั้นเพื่อรักษาความแม่นย  า 

ค าแนะน า: เพื่อช่วยใหน้าฬิกาใชง้านไดน้านข้ึนสูงสุด 20% ต่อการชาร์จแบตเตอร่ี ให้ปิดเซนเซอร์ท่ีคุณไม่ไดใ้ช ้นาฬิกาจะคน้หาเซนเซอร์ตลอดเวลาแมว้า่
คุณจะไมไ่ดใ้ชเ้ซนเซอร์ 

คุณสามารถตรวจสอบไดว้า่เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจก าลงัท างานหรือไม่โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้กิจกรรม ดู การทดสอบเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ  
 

การทดสอบเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

คุณสามารถตรวจสอบไดว้า่เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจก าลงัท างานหรือไม่โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้กิจกรรม โดยใหท้ าดงัน้ี: 

1. ส าหรับหนา้จอ นาฬิกา ใหก้ดลงเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก เซนเซอร์ แลว้กด ขวา เพื่อเปิดเมนู เซนเซอร์ 

3. เลือก หัวใจ แลว้กด ขวา 

คุณจะเห็น เปิด, ปิด หรือ ภายนอก ถา้ก าหนดการตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ภายนอก คุณจะเห็น bpm ซ่ึงหมายความวา่วดัอตัราการเตน้หวัใจเป็นคร้ังต่อนาที  

คุณจะเห็นอตัราการเตน้หวัใจท่ีแสดงทนัที หรือเสน้ประกะพริบซ่ึงแสดงวา่นาฬิกาก าลงัคน้หาเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ  

ค าแนะน า: เม่ือตรวจพบอตัราการเตน้หวัใจ ตวัวดัจะท างานต่ออีก 30 วินาทีในกรณีท่ีคุณตอ้งการเร่ิมตน้กิจกรรมทนัที 

 
 

โทรศพัท ์

ดูขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีคุณควรจบัคู่นาฬิกากบัโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีจาก แอป TomTom Sports 

หากตอ้งการจบัคู่นาฬิกากบัโทรศพัทห์รืออุปกรณ์มือถือ ดูท่ีจบัคู่กบัอุปกรณ์มือถือของคุณ 

การควบคุมการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือ 

ส่ิงส าคญั: ตวัเลือกการแจง้เตือนจะพร้อมใชง้านเม่ือ เปิด การซิงค ์เท่านั้น 

คุณสามารถควบคุมการแจง้เตือนโทรศพัทท่ี์แสดงบนนาฬิกาของคุณได ้คุณสามารถเลือกรับการแจง้เตือนสายเรียกเขา้และขอ้ความ หรือจะเลือกปิดการแจง้
เตือนกไ็ด ้

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหก้ด ลง เพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ จากนั้นกด ขวา เลือก จัดการ แลว้เลือก การแจ้งเตือน 

เลือก เปิด เพื่อรับการแจง้เตือนบนนาฬิกาของคุณจากอุปกรณ์มือถือหรือ ปิด เพื่อปิดรับการแจง้เตือน นาฬิกาของคุณจะแสดงไอคอน "ห้ามรบกวน" (โทรศพัท์
กบัเคร่ืองหมาย ZZZ) บนหนา้จอ นาฬิกา เม่ือการแจง้เตือนถูกปิด  

การควบคุมการซิงโครไนซ์กิจกรรมต่างๆ 

คุณสามารถเปล่ียนวา่จะอปัโหลดกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาท ์TomTom MySports เม่ือใดและอยา่งไรไดโ้ดยใชก้ารตั้งค่าน้ี 

จากหนา้จอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ ใหก้ด ลง เพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โทรศัพท์ จากนั้นกดขวา เลือก จัดการ แลว้เลือก การซิงค์ เลือกจากตวัเลือก
ต่อไปน้ี: 
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 เปิด - เม่ือคุณจบัคู่นาฬิกากบัอุปกรณ์มือถือของคุณแลว้ จะมีการซิงคกิ์จกรรมอตัโนมติัไปยงัแอคเคาท ์Sports ของคุณเม่ือคุณเปิดแอป Sports 

นอกจากน้ี การซิงคจ์ะด าเนินการในพื้นหลงัเม่ือปิดแอปแลว้ 

 ปิด (ก่อนหนา้น้ีคือ "โหมดเคร่ืองบิน") - การตั้งค่าน้ีประหยดัแบตเตอร่ีโดยไม่ตอ้งยกเลิกการจบัคู่นาฬิกาของคุณ การซิงคจ์ะไมด่ าเนินการ ทั้งแบบดว้ย
ตนเองหรืออตัโนมติั และคุณจะไมไ่ดรั้บการแจง้เตือน 

 ดว้ยตนเอง - เม่ือตั้งค่าเป็นแบบดว้ยตนเอง คุณตอ้งกดปุ่มบนนาฬิกาเพื่อปลุกนาฬิกาของคุณ จากนั้นจะท าการซิงคเ์ม่ือเปิดแอป Sports แลว้ 
นอกจากน้ี ตวัเลือกน้ีใหคุ้ณสามารถควบคุมการใชง้านแบตเตอร่ีไดอี้กดว้ย คุณจะไมไ่ดรั้บการแจง้เตือนใดๆ 

 

โหมดเคร่ืองบิน 

หมายเหตุ: มีในนาฬิการุ่นเก่าเท่านั้น โหมดน้ีถูกน าออกจากรุ่นท่ีใหม่กวา่เน่ืองจากนาฬิกา TomTom GPS ไม่ได ้และไม่เคยสร้างรังสีท่ีสามารถ
รบกวนระบบของเคร่ืองบิน 

จากหนา้จอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดหนา้จอ การตั้งค่า แลว้เลือก โหมดเคร่ืองบิน แลว้กด ขวา 

 

กด ข้ึน หรือ ลง เพื่อเปิดโหมดเคร่ืองบิน 

เม่ือเปิดโหมดเคร่ืองบิน ไอคอนเคร่ืองบินจะแสดงบนหนา้จอนาฬิกา และการเช่ือมต่อ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกปิดใชง้าน 

ในการปิดโหมดเคร่ืองบิน กด ข้ึน หรือ ลง อีกคร้ัง 
 

ตวัเลือก 

จากหนา้จอนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก ตัวเลือก แลว้กด ขวา เพื่อเปิดเมนู ตัวเลือก 

หน่วย 

เลือก หน่วย เพื่อตั้งค่าหน่วยระยะทางและน ้าหนกัท่ีใชก้บันาฬิกา คุณสามารถเลือกการรวมไดท้ั้งไมลห์รือกิโลเมตร และปอนดห์รือกิโลกรัม 

เสียงคลิก 

เลือก เสียงคลิก เพื่อก าหนดส่ิงท่ีนาฬิกาจะท าขณะท่ีคุณเล่ือนผา่นเมนู นาฬิกาสามารถท าเสียงคลิก และคุณสามารถเปิดหรือปิดได ้

การสาธิต 

เลือก การสาธิต เพื่อเปิดและปิดโหมดสาธิต ในโหมดสาธิต นาฬิกาจะท างานเหมือนวา่มีการจบัสญัญาณ GPS และคุณก าลงัฝึกอยู ่แมว้า่คุณจะไม่ไดฝึ้กอยูก่็
ตาม กิจกรรมใดๆ ท่ีท าในโหมดสาธิตจะถูกเพิ่มลงในประวติัของกิจกรรม 
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กลางคืน 

เลือก กลางคืน เพื่อเปิดหรือปิดโหมดกลางคืน ถา้โหมดกลางคืนเปิดอยู ่ไฟหนา้จอ จะติดสวา่ง และติดคา้งในระหวา่งกิจกรรม เม่ือคุณหยุดกิจกรรม ไฟจะดบั
อีกคร้ัง 

หมายเหตุ: แบตเตอร่ีจะหมดเร็วกวา่ปกติมากถา้คุณใชโ้หมดกลางคืนขณะท่ีฝึก 

ล็อค 

เลือก ล็อค เพื่อเปิดและปิดฟังกช์นัลอ็คกิจกรรม ฟังกช์นัลอ็คป้องกนักิจกรรมปัจจุบนัไม่ใหถู้ก หยดุชัว่คราวหรือหยุด ถา้คุณบงัเอิญ กด ซา้ย 
 

โปรไฟล ์

จากหนา้จอนาฬิกา บนนาฬิกา กด ลง เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า แลว้เลือก โปรไฟล์ แลว้กด ขวา เพื่อเปิดเมนู โปรไฟล์ 

เลือกตวัเลือกต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี: 

 ภาษา 

 เสียงพูด 

 น ้าหนัก 

 ความสูง 

 อาย ุ

 เพศ 

จะใชข้อ้มูลจากโปรไฟลข์องคุณส าหรับส่ิงต่อไปน้ี: 

 การประมวลผลจ านวนแคลอร่ีท่ีคุณเผาผลาญในระหวา่งกิจกรรม 

 การก าหนดอตัราการเตน้หวัใจเป้าหมายส าหรับคุณใน โซนการฝึกอตัราการเตน้หวัใจ โซนจะไดรั้บการประมวลผลจากแอคเคาท ์TomTom 

Sports 

 การประมวลผลความยาวของกา้ว ถา้คุณก าลงั ฝึกบนสายพานวิ่ง 

ภาษา 

เลือก ภาษา เพื่อตั้งคา่ภาษาส าหรับเมนูและขอ้ความบนนาฬิกา 

เสียงพูด 

เลือก เสียงพูด เพื่อเปล่ียนภาษาของ โคช้เสียง หรือเพื่อปิด 
 

มาตรฐาน 

หากตอ้งการดูขอ้มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ กด ลง จากหนา้จอ นาฬิกา เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า  

เลือก มาตรฐาน จากนั้นกด ขวา เพื่อเล่ือนดูขอ้มูลการรับรอง 
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แอคเคาท ์TomTom Sports เป็นท่ีเกบ็ขอ้มูลส่วนกลางส าหรับการฝึกและขอ้มูลความฟิตของคุณ  

ในการสร้างแอคเคาท ์คลิกปุ่มใน TomTom Sports Connect หรือไปท่ีเวบ็ไซต:์ mysports.tomtom.com โดยตรง 

ดงัท่ีคุณเห็นจากแผนภาพดา้นล่าง คุณสามารถถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาท ์Sports โดยใชแ้อป TomTom Sports Connect หรือ 
TomTom Sports กไ็ด ้

 

ถา้คุณถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาท ์TomTom Sports คุณสามารถเกบ็ วิเคราะห์ และดูกิจกรรมก่อนหนา้น้ีได ้คุณสามารถดูเสน้ทางท่ีคุณ
ท าไดแ้ละเมตริกทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 

เม่ือใช ้TomTom Sports Connect บนคอมพิวเตอร์ คุณยงัสามารถเลือกถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาทบ์นเวบ็ไซตกี์ฬาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

หมายเหตุ: ถา้คุณใชรู้ปแบบไฟลส่์งออก เช่น ไฟล ์CSV, FIT หรือ TCX คุณไม่ควรใชแ้อปมือถือ TomTom MySports ในการถ่ายโอน
กิจกรรมไปยงัเวบ็ไซตกี์ฬาอ่ืนๆ แต่การอปัโหลดอตัโนมติัใดๆ โดยใชแ้อปอยา่งเช่น RunKeeper จะสามารถใชง้านได ้ 

 

แอคเคาท ์TomTom Sports 

http://mysports.tomtom.com/
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TomTom Sports Connect ท างานดงัน้ี: 

 ช่วยคุณตั้งค่านาฬิกา 

 อพัเดทซอฟตแ์วร์บนนาฬิกาเม่ือมีเวอร์ชัน่ใหม่พร้อมใชง้าน 

 ถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาท ์TomTom Sports หรือเวบ็ไซตกี์ฬาอ่ืนๆ ท่ีคุณเลือก ในปัจจุบนัเราสามารถถ่ายโอนขอ้มูล
กิจกรรมไปยงั Endomondo, Strava, MapMyFitness, RunKeeper, Jawbone และ Nike+  

TomTom Sports Connect ยงัสามารถถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมไปยงัคอมพวิเตอร์ท่ีเป็นไฟลห์ลายๆ รูปแบบได ้

ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณไปท่ีเวบ็ไซตแ์ละประเภทไฟลอ่ื์นๆ   

 ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ท่ีคุณท าบน TomTom Sports กบันาฬิกา 

 อพัเดทขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกา 

การติดตั้ง TomTom Sports Connect 

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

เม่ือติดตั้งแลว้ ใหเ้ช่ือมต่อนาฬิกากบัคอมพวิเตอร์โดยใชแ้ท่นตั้งโต๊ะ 
 

TomTom Sports Connect 

http://www.tomtom.com/123/
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ส่ิงส าคญั: ดูคู่มือผูใ้ชแ้อป TomTom Sports บนเวบ็ไซต ์TomTom 

แอปมือถือ TomTom Sports ท างานดงัน้ี: 

 ถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมของคุณไปยงัแอคเคาท ์TomTom Sports โดยอตัโนมติั เม่ืออยูใ่นระยะท างานของโทรศพัท ์ดู: ส่งออกกิจกรรมของคุณ
ไปท่ีเวบ็ไซตแ์ละประเภทไฟลอ่ื์นๆ   

 ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ท่ีคุณท าบน TomTom Sports กบันาฬิกา 

 อพัเดทการออกก าลงักายท่ีออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทรล และขอ้มูล QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณ 

 ใหท้างเลือกส าหรับ TomTom Sports Connect ในการถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมไปยงัแอคเคาท ์Sports ของคุณและอพัเดท 
QuickGPSfix 

โทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีรองรับ 

iOS 

แอป TomTom Sports รอบรับ iPhones, iPod Touch and iPad ของ Apple ท่ีใช ้iOS 8 หรือใหม่กวา่ทุกรุ่น 

Android 

แอป TomTom Sports ก าหนดใหใ้ช ้Bluetooth Smart (หรือ Bluetooth LE) และ Android 4.4 หรือเวอร์ชัน่สูงกวา่ในการ
ส่ือสารกบันาฬิกาของคุณ อุปกรณ์ Android ท่ีมี Bluetooth Smart จ านวนมากไดรั้บการทดสอบเพื่อยืนยนัวา่ใชง้านร่วมกบัแอป Sports ได ้
ตรวจสอบวา่โทรศพัทข์องคุณใชง้านกบัแอป Sports ไดโ้ดยการเยี่ยมชม Google Play Store 

หมายเหตุ: คุณสามารถจบัคู่นาฬิกากบัอุปกรณ์หลายรุ่นท่ีใช ้Android Lollipop หรือใหม่กวา่ได ้เพื่ออปัโหลดกิจกรรมของคุณ ดูความเขา้กนัไดท่ี้ 
Google Play Store  

ส่ิงส าคญั: คุณตอ้งอพัเดทแอปมือถือ Sports เป็นเวอร์ชัน่ 1.3.0 ส าหรับ Android และ 1.0.9 ส าหรับ iOS หรือใหม่กวา่ หลงัจากด าเนินการอพัเดทน้ี
แลว้ คุณตอ้งจบัคู่นาฬิกากบัสมาร์ทโฟนอีกคร้ัง 

ก่อนใช้แอป TomTom Sports 

คุณสามารถดาวนโ์หลดแอป TomTom Sports ฟรีจากร้านคา้แอปทัว่ไป หรือไปท่ี tomtom.com/app 

แอปมือถือ TomTom Sports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.tomtom.com/app
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ค าเตือนและข้อบ่งช้ีส าหรับการใช้งาน 

ส่ิงส าคัญ! โปรดอ่านก่อนใช้งาน! 

หากไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัตามเพยีงบางส่วนของค าเตือนและค าแนะน าเหล่าน้ีอาจท าใหเ้สียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง หากไมต่ั้งค่า ใชง้าน และดูแลอุปกรณ์
น้ีอยา่งถูกตอ้งจะเพิ่มความเส่ียงของการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต หรือความเสียหายของอุปกรณ์ ค าเตือนและค าแนะน าเหล่าน้ีใชก้บัผลิตภณัฑ ์
TomTom Sports ทั้งหมด ยกเวน้ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอยา่งชดัเจน 

ข้อบ่งช้ีส าหรับการใช้งานและความแม่นย า 

วดัอตัราการเตน้หวัใจ, ติดตามองคป์ระกอบของร่างกาย (บางรุ่นเท่านั้น), นบัจ านวนกา้ว, แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ, ระยะทางท่ีเดิน, เวลาแอคทีฟ และเวลานอน 
เมตริกเหล่าน้ีจะช่วยใหคุ้ณมีวิถีชีวิตท่ีแอคทีฟ ขอ้มูลท่ีใหจ้ะเป็นการประมาณท่ีใกลเ้คียงของกิจกรรมของคุณ การรบกวนสญัญาณจากแหล่งภายนอก การ
สมัผสักบัขอ้มือท่ีไม่ดี และปัจจยัอ่ืนๆ อาจท าใหก้ารวิเคราะห์ผิดพลาด โปรดท าการวดัในเวลาเดียวกนั ในสภาพเดียวกนั และท าตามค าแนะน าในกล่อง/
FAQ ออนไลน ์ 

ระบบระบุต าแหน่งบนพืน้โลก (GPS) 

ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เป็นระบบท่ีใชด้าวเทียมเป็นหลกัซ่ึงจะใหข้อ้มูลต าแหน่งและเวลาไดท้ัว่โลก รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นผูดู้แล
ดา้นความพร้อมใชง้านและความแม่นย  าเป็นผูเ้ดียวท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินการและควบคุมระบบ GPS การเปล่ียนแปลงในดา้นความพร้อมใชง้านและความแม่นย  า
ของ GPS หรือในดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์น้ี TomTom ขอปฏิเสธความรับผิดส าหรับความพร้อมใชง้าน
และความแม่นย  าของระบบ GPS 

ค าเตือน - อุปกรณ์น้ีไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

อุปกรณ์น้ีไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย ์ขอ้มูลท่ีใหบ้ริการไม่ถือเป็นค าแนะน าทางการแพทย ์และไมไ่ดห้มายถึงการบ าบดั รักษา หรือป้องกนัโรค โปรดปรึกษา
แพทยก่์อนเร่ิมโปรแกรมการออกก าลงักาย    

ค าเตือนระดับเสียงดัง - หูฟังไร้สาย TomTom 

อยา่ฟังดว้ยหูฟังเหล่าน้ีโดยใชร้ะดบัเสียงดงัเป็นระยะเวลานาน การฟังเสียงดงัเป็นเวลานานจะท าใหสู้ญเสียการไดย้ิน    

ค าเตือน - อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติองค์ประกอบของร่างกาย 

หา้มใชอุ้ปกรณ์น้ีหากคุณตั้งครรภ ์มีเคร่ืองกระตุน้การเตน้ของหวัใจ หรือมีอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นร่างกายอ่ืนๆ อุปกรณ์น้ีมีขั้วไฟฟ้าซ่ึงอาจรบกวนสญัญาณ
จากอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ด ้

ค าเตือน - ตัววัดอัตราการเต้นหัวใจ 

หากคุณมีเคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในร่างกายอ่ืนๆ โปรดปรึกษาแพทยห์รือผูผ้ลิตของอุปกรณ์ดงักล่าวก่อนใชง้าน อุปกรณ์น้ีมี
เซนเซอร์/แม่เหลก็ซ่ึงอาจรบกวนสญัญาณได ้   

อันตรายจากการหายใจไม่ออก 

ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์น้ีและอุปกรณ์เสริมมีช้ินส่วนขนาดเลก็ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายจากการหายใจไม่ออกได ้โปรดเกบ็ใหพ้น้มือเด็ก หากกินเขา้ไป ใหรี้บ
ไปพบแพทยท์นัที    

ขอ้เพ่ิมเติม 
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ป้องกันน ้ากระเซ็น - ตัวติดตามฟิตเนส 

ป้องกนัน ้ากระเซ็นและน ้าฝน (IPX7) หากสวมใส่และใชง้านอยา่งถูกตอ้ง หา้มแช่น ้า ตวัอยา่งเช่น วา่ยน ้า โตค้ล่ืน อาบน ้า 

การกันน ้าของนาฬิกา GPS 

ขีดจ ากดัการกนัน ้า 40 ม. (5 ATM) ข้ึนอยูก่บัแรงดนัน ้า ความเคม็ ความลึก การปนเป้ือน อุณหภูมิ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ การเคล่ือนไหวอยา่ง
รวดเร็วท่ี 40 ม. (5 ATM) อาจท าใหอุ้ปกรณ์ของคุณเสียหายได ้ 

ค าเตือน - การน าทางออกนอกถนน 

อุปกรณ์ของคุณอาจแนะน าเสน้ทางท่ีน าคุณออกนอกถนน เส้นทางเหล่าน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วย ใชก้ารตดัสินใจท่ีดีและใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัคุณและสภาพอากาศ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีอุปกรณ์และการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมก่อนใชเ้สน้ทางใหม่หรือเสน้ทางท่ีทา้ทาย หา้มไป
ตามเสน้ทางท่ีจะน าคุณหรือบุคคลอ่ืนไปสู่อนัตรายหรือท าใหคุ้ณละเมิดกฎหมาย 

การดูแลอุปกรณ์กีฬาของคุณ 

ขอแนะน าใหคุ้ณท าความสะอาดอุปกรณ์ของคุณสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง เช็ดอุปกรณ์ดว้ยผา้ชุบน ้า ใชส้บู่อ่อนๆ เพื่อขจดัน ้ามนัหรือส่ิงสกปรกออก อยา่ใหอุ้ปกรณ์
ใหส้มัผสัสารเคมีแรงๆ เช่น น ้ามนัเบนซิน สารท าความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล ์ครีมกนัแดด หรือน ้ายาไล่แมลง สารเคมีอาจท าความเสียหายกบัซีล 
ตวัเคร่ือง และสีของอุปกรณ์ได ้หากอุปกรณ์ของคุณคือตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจ อยา่ใหบ้ริเวณเซนเซอร์อตัราการเตน้หวัใจถูกขีดขว่น และปกป้องจากความ
เสียหาย หลงัจากการแช่ในน ้า (อุปกรณ์กนัน ้าเท่านั้น) ใหถ้อดโมดูลออกจากสายรัด ลา้งทั้งสองอยา่งดว้ยน ้าสะอาด และเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม ตรวจสอบวา่
พอร์ตชาร์จและสายสะอาดและแหง้ก่อนท่ีคุณจะเช่ือมต่อ 

อายุความฟิต (บางรุ่นเท่าน้ัน) 

ผลิตภณัฑน้ี์ใชก้ารวิเคราะห์อตัราการเตน้หวัใจจาก Firstbeat 

ความปลอดภัยของอุปกรณ์และแบตเตอร่ี 

อุปกรณ์ของคุณ  

หา้มแยกช้ินส่วน กระแทก บิด เปล่ียนรูป เจาะรู หรือตดัอุปกรณ์ของคุณ หา้มวาง จดัเกบ็ หรือท้ิงอุปกรณ์ไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีช้ืน เปียก และ/หรือมีการกดั
กร่อน บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ในหรือใกลก้บัแหล่งความร้อน ภายใตแ้สงแดดโดยตรง ในเตาอบไมโครเวฟ หรือในบรรจุภณัฑท่ี์มีแรงดนั หลีกเล่ียงการท า
อุปกรณ์หล่น หากท าอุปกรณ์หล่นและคุณสงสยัวา่อาจเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ ใชอุ้ปกรณ์กบัสายท่ีใหม้าดว้ยเท่านั้น ส าหรับการเปล่ียน
ทดแทนท่ีผา่นการรับรองของ TomTom โปรดไปท่ี tomtom.com  

แบตเตอร่ีของอุปกรณ์ (ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้) 

ผลิตภณัฑน้ี์มีแบตเตอร่ี Lithium-Polymer ท่ีไม่สามารถเปล่ียนเองได ้หา้มพยายามเจาะ, ใส่วตัถุแปลกปลอม, เปิด หรือแยกส่วนแบตเตอร่ี หา้มถูกน ้า
, ของเหลว, ไฟ, การระเบิด หรืออนัตรายอ่ืนๆ หา้มลดัวงจรแบตเตอร่ี หรือใหว้ตัถุน าไฟฟ้าสมัผสัขั้วแบตเตอร่ี ยกเวน้แบตเตอร่ีท่ีผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนเองได ้
หา้มพยายามเปล่ียนหรือถอดออก และขอความช่วยเหลือจากผูใ้หบ้ริการท่ีผา่นการรับรอง  

ขอ้ควรระวงั: หากเปล่ียนแบตเตอร่ีดว้ยชนิดท่ีไม่ถูกตอ้งอาจเส่ียงต่อการระเบิดได ้หากคุณมีปัญหาเก่ียวกบัแบตเตอร่ี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้  

อายุการใชง้านของแบตเตอร่ีท่ีระบุเป็นอายุการใชง้านของแบตเตอร่ีท่ีเป็นไปไดสู้งสุดซ่ึงอา้งอิงตามโปรไฟลก์ารใชง้านเฉล่ีย และสามารถท าไดภ้ายใต้
สภาพแวดลอ้มเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมใน FAQ ออนไลน ์

หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี อาจท าใหแ้บตเตอร่ีเกิดกรดร่ัวไหล ความร้อนสูง ระเบิด หรือลุกไหม ้และน าไปสู่การบาดเจ็บ/ความเสียหายของผลิตภณัฑ ์
หากแบตเตอร่ีเกิดการร่ัวไหลและคุณสมัผสัถูกของเหลว ใหล้า้งบริเวณท่ีเกิดการสมัผสัดว้ยน ้า และรีบพบแพทยใ์นทนัที การชาร์จจะไม่เกิดข้ึนหากอุณหภูมิต ่า
กวา่ 32°F / 0°C หรือสูงกวา่ 113°F / 45°C  
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การทิง้แบตเตอร่ี  

ผลิตภณัฑน้ี์มีแบตเตอร่ีท่ีตอ้งน าไปรีไซเคิลหรือท้ิงตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัในพื้นท่ี แยกออกจากขยะทัว่ไปเสมอเพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

WEEE - การทิง้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ใน EU/EEA ผลิตภณัฑน้ี์จะมีสญัลกัษณ์ถงัขยะขีดกากบาทบนตวัเคร่ืองและ/หรือบรรจุภณัฑต์ามท่ีก าหนดโดย Directive 2012/19/EU (WEEE) 

หา้มด าเนินการกบัผลิตภณัฑน้ี์เหมือนขยะทัว่ไปหรือท้ิงรวมกบัขยะทัว่ไปของเทศบาล คุณสามารถท้ิงผลิตภณัฑน้ี์โดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรือน าไปยงัจุด
รวบรวมของเทศบาลในพื้นท่ีเพื่อท าการรีไซเคิล  

นอก EU/EEA สญัลกัษณ์ถงัขยะขีดกากบาทอาจมีความเหมายไม่เหมือนกนั ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัเลือกการรีไซเคิลของประเทศสามารถขอไดจ้าก
หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ ผูใ้ชป้ลายทางจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินเม่ือท้ิงผลิตภณัฑน้ี์  

 

อุณหภูมิการใช้งาน 

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

การปฏิบัติตาม CE และ Radio Equipment Directive 

 

อุปกรณ์น้ีสามารถใชง้านไดใ้นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ยา่นความถ่ี Bluetooth ซ่ึงอุปกรณ์ใชง้านคือ 2402 Mhz - 2480 Mhz และก าลงัการ
ส่งความถ่ีวิทยุสูงสุดคือ 5.5 dBm TomTom ขอประกาศ ณ ท่ีน้ีวา่อุปกรณ์ TomTom Sports ประเภทอุปกรณ์วิทยุเป็นไปตาม Directive 

2014/53/EU ขอ้ความทั้งหมดของค าประกาศการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด EU มีอยูใ่นท่ีอยูอิ่นเตอร์เน็ตต่อไปน้ี: 
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/ 

 

ประกาศเกี่ยวกับการรบกวนจาก Federal Communication Commission 

อุปกรณ์น้ีตรงตามส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: (1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายและ (2) 
อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการ 

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

- เปล่ียนทิศทางหรือเปล่ียนต าแหน่งของเสาอากาศภาครับ 

- เพิ่มระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับ 

- เช่ือมต่ออุปกรณ์กบัเตา้รับท่ีมีวงจรแยกตา่งหากจากท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับ 

- ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างเทคนิควทิยุ/ทีวีส าหรับความช่วยเหลือ 

FCC ID ตวัติดตามฟิตเนส: S4L1AT00 

https://telematics.tomtom.com/webfleet/legal/doc/
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FCC ID นาฬิกา GPS: S4L4REM, S4L4RFM 

FCC ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth: S4L4R01 

IC ID ตวัติดตามฟิตเนส: 5767A-1AT00 

IC ID นาฬิกา GPS: 5767A-4REM, 5767A-4RFM 

IC ID ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth: 5767A-4R01 

ข้อควรระวังของ FCC 

การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากฝ่ายท่ีรับผิดชอบส าหรับขอ้ก าหนดอาจท าใหสิ้ทธ์ิในการใชง้านอุปกรณ์น้ีของผูใ้ชเ้ป็นโมไะได ้

เคร่ืองส่งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นท่ีเดียวกนัหรือใชง้านร่วมกนักบัเสาอากาศหรือเคร่ืองส่งอ่ืน 

ประกาศการสัมผสัถูกรังสี 

ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามขีดจ ากดัการสมัผสัคล่ืนวิทยุอุปกรณ์พกพาของ FCC ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการควบคุม และปลอดภยัส าหรับ
การใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นคู่มือน้ี การลดการสมัผสัคล่ืนวิทยุสามารถท าไดห้ากเกบ็ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูห่่างจากร่างกายของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด หรือ
ตั้งค่าอุปกรณ์ใหมี้ก าลงัเอาตพ์ุตท่ีต ่าลงหากมีฟังกช์นัดงักล่าว 

ฝ่ายที่รับผดิชอบในอเมริกาเหนือ 

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803, โทร: 866 486-6866 กด 1 

(1-866-4-TomTom) 

ข้อมูลการแผ่รังสีส าหรับแคนาดา 

การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: 

 อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวน 

 อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการของอุปกรณ์ 

การใชง้านข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขวา่อุปกรณ์น้ีไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย อุปกรณ์ดิจิตอล Class B น้ีตรงตาม Canadian ICES-003 CAN 

ICES-3(B)/NMB-3(B) คุณสมบติัการเลือกรหสัประเทศจะถูกปิดใชง้านส าหรับผลิตภณัฑท่ี์วางตลาดในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อุปกรณ์น้ีไดรั้บการ
รับรองตามขอ้ก าหนดของ RSS-247 ส าหรับความถ่ี 2.4GHz 

ประกาศของ Industry Canada: 

อุปกรณ์น้ีตรงตาม RSSs ท่ีไดรั้บยกเวน้ใบอนุญาตของ ISED การใชง้านข้ึนอยู่กบัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: (1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็น
อนัตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการ 

ประกาศการสัมผสัถูกรังสีของ 

ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามขีดจ ากดัการสมัผสัคล่ืนวิทยุอุปกรณ์พกพาของแคนาดา ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการควบคุม และปลอดภยัส าหรับ
การใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นคู่มือน้ี การลดการสมัผสัคล่ืนวิทยุสามารถท าไดห้ากเกบ็ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูห่่างจากร่างกายของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด หรือ
ตั้งค่าอุปกรณ์ใหมี้ก าลงัเอาตพ์ุตท่ีต ่าลงหากมีฟังกช์นัดงักล่าว 

การรับรองส าหรับออสเตรเลีย 

  

ผลิตภณัฑน้ี์แสดงเคร่ืองหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศ
ออสเตรเลีย 
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การรับรองส าหรับนิวซีแลนด์ 

ผลิตภณัฑน้ี์แสดง R-NZ เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนิวซีแลนด ์

ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าส าหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

ออสเตรเลีย: 1300 135 604 นิวซีแลนด:์ 0800 450 973 

หมายเลขรุ่น 

นาฬิกา GPS TomTom : 4REM 

นาฬิกา GPS TomTom Cardio: 4RFM 

สายนาฬิกา GPS TomTom: 4R00 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom: 1AT00 

ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 4R01 

แอป TomTom Sports 

ตอ้งเขา้ถึงแอป TomTom Sports เพื่อใชคุ้ณสมบติับางอยา่งของผลิตภณัฑน้ี์ 

อุปกรณ์เสริมท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์เหล่าน้ี 

สายชาร์จ USB, หูฟังท่ีมาพร้อมกบับางรุ่น, คู่มือผูใ้ช ้

ข้อก าหนดและเงื่อนไข: การรับประกันและ EULA 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเรา รวมทั้งการรับประกนัแบบจ ากดัและขอ้ก าหนดอนุญาตการใชสิ้ทธ์ิส าหรับผูใ้ชป้ลายทางของเราจะใชก้บัผลิตภณัฑน้ี์ โปรดไป
ท่ี tomtom.com/legal 

วิธีการที่ TomTom ใช้ข้อมูลของคุณ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลส่วนตวัมีอยูท่ี่: tomtom.com/privacy 
 

ข้อมูลการรับรองส าหรับผู้ใช้ 

หากตอ้งการดูขอ้มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ กด ลง จากหนา้จอ นาฬิกา เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า เลือก มาตรฐาน จากนั้นกด ขวา เพื่อเล่ือนดูขอ้มูลการรับรอง 

ส าหรับชุดหูฟัง โปรดดูฉลากท่ีติดกบัสายท่ีเช่ือมต่อแป้นใส่หู 

ส าหรับตวัติดตามของคุณ โปรดดูคูมื่อน้ี 

หมายเหตุ: ขอ้มูลการรับรองท่ีอา้งอิงในขอ้เพิ่มเติมน้ีอาจไม่ใชก้บัผลิตภณัฑข์องคุณ ในกรณีท่ีส่วนนั้นเป็นของผลิตภณัฑเ์ฉพาะ จะระบุผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 

ประเทศต้นทาง 

อุปกรณ์น้ีผลิตในประเทศจีน 
 

ปีที่ผลิต 

ปีท่ีผลิต: 2017 
 

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

 

 

อุปกรณ์ประเภท BF 

 

 

รายละเอียดการติดต่อส าหรับผู้ผลิต 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, โทร: +31 

(0)20 757 5000 
 

การรับรองส าหรับจีน 

CMIIT ID ตวัติดตามฟิตเนส 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 ส าหรับจีน 

 ตวัติดตามฟิตเนส TomTom: 1AT00 / ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 4R01 / สายนาฬิกา TomTom GPS: 

4R00 
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นาฬิกา TomTom GPS: 4REM / นาฬิกา TomTom GPS: 4RFM 

 
 

ผู้น าเข้าส าหรับไต้หวัน 

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 
 

การรับรองส าหรับไต้หวัน 

NCC ID ตวัติดตามฟิตเนส 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。 
 

การรับรองส าหรับสิงคโปร์ 

 

 

การรับรองส าหรับอินเดีย 

ID การรับรอง (1AT00): NR-ETA/4696 ตวัติดตามฟิตเนส 

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 
 

การรับรองส าหรับแอฟริกาใต้ 

ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีแสดงโลโก ้ICASA เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑป์ฏิบติัตามการรับรองอุปกรณ์วิทยุของแอฟริกาใตท่ี้เก่ียวขอ้งทุกประการ 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom: 

 

นาฬิกา TomTom GPS: 
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ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 

 

 

การรับรองส าหรับบราซิล 

ประกาศ ANATEL 506 ต่อไปน้ีใชก้บัอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีครอบคลุมโดยขอ้เพิม่เติมกฎหมายน้ีและไดรั้บการรับรองก่อนวนัท่ี 27 สิงหาคม 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 ต่อไปน้ีใชก้บัอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีครอบคลุมโดยขอ้เพิม่เติมกฎหมายน้ีและไดรั้บการรับรองหลงัวนัท่ี 27 สิงหาคม 2017  

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados". ซ่ึงแปลอยา่งไม่เป็นทางการวา่: "อุปกรณ์น้ีไม่จ าเป็นตอ้งป้องกนัจากการ
รบกวนท่ีเป็นอนัตราย และจะไม่ท าใหเ้กิดการรบวนในระบบท่ีอนุญาต" 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom: 

 

นาฬิกา TomTom GPS: 

 

ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: 
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การรับรองส าหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

 

การรับรองส าหรับญ่ีปุ่ น 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom: R-201-160580 

นาฬิกา TomTom GPS Sports: R-201-152769 

ชุดหูฟังกีฬา Bluetooth TomTom: R-204-620243 

   
 

การรับรองส าหรับเกาหลีใต้ 

ตวัติดตามฟิตเนส 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 

B급 기기 

(가정용 방송통신기자재) 

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다. 
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© 1992 - 2017 TomTom สงวนลิขสิทธ์ิ TomTom และโลโก ้"รูปสองมือ" เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ TomTom N.V. 

หรือบริษทัในเครือ  

โอเพ่นซอร์ส 

ซอฟตแ์วร์ท่ีมาพร้อมกบัผลิตภณัฑน้ี์อาจมีซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านภายใต ้GPL สามารถตรวจสอบส าเนาของใบอนุญาตไดใ้นส่วนของ
ใบอนุญาต คุณสามารถขอรับซอร์สโคด้ท่ีเก่ียวขอ้งแบบครบถว้นไดจ้ากเราเป็นเวลาสูงสุดสามปีหลงัจากการจดัส่งผลิตภณัฑน้ี์คร้ังสุดทา้ย ส าหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม โปรดไปท่ี tomtom.com/gpl หรือติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกคา้ท่ี tomtom.com/support เม่ือมีการร้องขอ เราจะจดัส่งแผน่ซีดี
พร้อมซอร์สโคด้ท่ีเก่ียวขอ้งไปใหคุ้ณ 

แบบอักษร 

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

Android, Google Earth และป้าย "Get it on Google Play" 

Android, Google Earth, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Google Inc.  

TWITTER 

TWITTER, TWEET, RETWEET และโลโก ้Twitter เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Twitter, Inc. หรือบริษทัในเครือ  

Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac และป้าย "ดาวน์โหลดใน App Store" 

Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac และโลโก ้Apple logo เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Apple 

Inc. ท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ App Store เป็นเคร่ืองหมายบริการของ Apple Inc.  

Bluetooth® 

 

เคร่ืองหมาย Bluetooth® และโลโกเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชเ้คร่ืองหมายดงักล่าวใดๆ โดย 
TomTom อยูภ่ายใตก้ารไดรั้บอนุญาต เคร่ืองหมายการคา้และช่ือการคา้เป็นทรัพยสิ์นของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง 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 

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

เง่ือนไขใบอนุญาต: 

ประกาศลิขสิทธ์ิ 
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การแจกจ่ายต่อและการใชซ้อฟตแ์วร์น้ี (ทั้งมีหรือไมมี่การเปล่ียนแปลง) ไดรั้บอนุญาตโดยไม่ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธ์ิ หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขต่อไปน้ี: 

การแจกจ่ายซอร์สโคด้รวมประกาศลิขสิทธ์ิขา้งตน้ รายการเง่ือนไขน้ี และขอ้สงวนสิทธ์ิต่อไปน้ี 

การแจกจ่ายซอร์สโคด้รวมประกาศลิขสิทธ์ิขา้งตน้ รายการเง่ือนไขน้ี และขอ้สงวนสิทธ์ิต่อไปน้ีในเอกสารประกอบ 

จะตอ้งไม่ใชช่ื้อของผูถื้อลิขสิทธ์ิในการรับรองผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนโดยใชซ้อฟตแ์วร์น้ีโดยไมไ่ดรั้บการอนุญาตท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การค านวณแคลอร่ี 

การค านวณแคลอร่ีในผลิตภณัฑน้ี์จะยดึตามค่า 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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