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ยินดีตอ้ นรับ
คู่มือผูใ้ ช้น้ ีอธิ บายทุกสิ่ งที่คุณต้องรู ้เกี่ยวกับนาฬิกา TomTom Golfer 2 ของคุณ สามารถใช้ TomTom Golfer 2 ของคุณสาหรับการเล่นแบบ
นับแต้ม หรื อที่รู้จกั กันในชื่อการเล่นแบบนับแต้มรวม
ถ้าคุณต้องการอ่านใจความสาคัญอย่างรวดเร็ ว เราแนะนาให้คุณอ่าน เริ่ มต้นการใช้งาน ซึ่งจะครอบคลุมการดาวน์โหลด TomTom MySports
Connect และการใช้แท่นตั้งโต๊ะ USB
หลังจากนั้น ถ้าคุณมีสมาร์ทโฟน คุณอาจต้องดาวน์โหลดแอป TomTom MySports ฟรี จากร้านค้าแอปทัว่ ไป หรื อไปที่ tomtom.com/app
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณจะเห็นบนนาฬิกาและวิธีใช้ ตรงนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี:


เกี่ยวกับนาฬิกา



การใช้งานแบบด่วน: การเล่นหลุมแรกของคุณ



การตั้งค่า
คาแนะนา: ดูคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ tomtom.com/support เลือกรุ่ นผลิตภัณฑ์จากรายการ หรื อป้ อนคาค้นหา

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูล และที่สาคัญที่สุดคือการเล่นกอล์ฟด้วย TomTom Golfer 2 รุ่ นใหม่ของคุณ!
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เริ่ มต้นการใช้งาน
ควรชาร์จนาฬิกาของคุณก่อนที่คุณจะเริ่ มเล่นกอล์ฟ และดาวน์โหลดแอป TomTom MySports สาหรับสมาร์ทโฟนของคุณและ TomTom
MySports Connect สาหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรื อแลปทอปของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสามารถอัพเดทสนามกอล์ฟและรับการอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้ MySports Connect ได้
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปมือถือ TomTom MySports บนโทรศัพท์ของคุณจาก tomtom.com/app
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TomTom MySports Connect สาหรับเดสก์ทอปจาก tomtom.com/123/ ติดตั้ง TomTom
MySports Connect บนคอมพิวเตอร์ของคุณ TomTom MySports Connect สามารถใช้งานได้ฟรี
3. วางนาฬิกาของคุณใน แท่น USB และเชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทาตามคาแนะนาที่ TomTom MySports Connect แนะนาคุณ

หลังจากชาร์จนาฬิกาแล้ว คุณสามารถ เล่นหลุมแรกของคุณ ได้
คาแนะนา: นาฬิกาของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อภาพเคลื่อนไหวของแบตเตอรี่ หยุดเลื่อน และแสดงว่าแบตเตอรี่ เต็ม
คุณควรเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอเพื่อชาร์จไฟ, อัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟ, ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทซอฟต์แวร์ และดาวน์โหลด
ข้อมูล QuickGPSfix
สิ่ งสาคัญ: คุณยังสามารถใช้ที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB แบบใดก็ได้เพื่อชาร์จ TomTom Golfer 2 ของคุณได้ วางนาฬิกาของคุณในแท่น USB
และเชื่อมต่อขั้วต่อ USB จากแท่น USB กับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB ได้
อายุใช้ งานของแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เต็มแล้ว คุณสามารถใช้นาฬิกาเพื่อเล่นกอล์ฟได้นานถึง 10 ชัว่ โมง แบตเตอรี่ จะหมดเร็ วขึ้นถ้าคุณใช้ ไฟหน้าจอ บนนาฬิกาบ่อยครั้ง
เคล็ดลับ: นาฬิกาของคุณจะแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ ต่าถ้าไฟไม่พอสาหรับรอบการเล่นกอล์ฟ (4 ชัว่ โมง) สัญลักษณ์แบตเตอรี่ ต่าที่มีเส้นตัดผ่าน
หมายความว่าคุณจาเป็ นต้องชาร์จนาฬิกาของคุณทันที
แอป TomTom MySports

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป TomTom MySports ฟรี จากร้านค้าแอปทัว่ ไป หรื อไปที่tomtom.com/app
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ แอปมือถือ TomTom MySports ในคู่มือนี้
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จับคู่นาฬิ กากับโทรศัพท์

เรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ ในคู่มือนี้
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นาฬิกา
เกี่ยวกับนาฬิกา
เมื่อคุณใช้นาฬิกาของคุณ คุณจะเริ่ มจากหน้าจอนาฬิกา หน้าจอนี้จะแสดง เวลาและวันที่ ตัวเลขชัว่ โมงจะแสดงแบบค่อนข้างจาง และนาทีจะแสดงสว่างกว่า
เพื่อให้คุณสามารถดูเวลาที่เที่ยงตรงได้ชดั เจนขึ้น
ใช้ป่ ุมเพื่อเลื่อนขึ้น, ลง, ซ้าย หรื อขวาไปที่หน้าจออื่นๆ บนนาฬิกาของคุณ

1. เลื่อนลง - เปิ ดเมนู การตั้งค่า
2. เลื่อนขวา - เปิ ดเมนู สนามกอล์ฟ
3. เลื่อนขึ้น - เปิ ดหน้าจอ ประวัติสกอร์
4. บังหน้าจอด้วยฝ่ ามือของคุณเพื่อเปิ ดไฟหน้าจอ

หน้าจอนาฬิกาจะแสดงเวลาและวันที่ คุณสามารถ เลือกแสดงเวลาใน รู ปแบบ 12 ชัว่ โมงหรื อ 24 ชัว่ โมงโดยการเลื่อนลงไปเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่า จากนั้น
เลือก นาฬิ กา
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การใช้ นาฬิ กา

เคล็ดลับ: เพื่อประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด ให้สวมนาฬิกาบนข้อมือซ้ายหากคุณเล่นด้วยมือขวา และสวมบนข้อมือขวาหากคุณเล่นด้วยมือซ้าย
เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อเลือกรายการต่างๆ ในเมนู
เลื่อนขวาเพื่อเลือกรายการและเปิ ดเมนูสาหรับรายการนั้น
เลื่อนซ้ายเพื่อออกจากเมนู
หากต้องการเลือกตัวเลือกในเมนู ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือกมีการไฮไลต์เมื่อคุณออกจากเมนู นาฬิกาจะจดจาตัวเลือกที่คุณไฮไลต์
ถ้าตัวเลือกในเมนูเปิ ดและปิ ด ให้เลื่อนขวาเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การทาความสะอาดนาฬิกา
ขอแนะนาให้คุณทาความสะอาดนาฬิกาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ถ้าคุณใช้บ่อย


เช็ดนาฬิกาด้วยผ้าชุบน้ าตามความจาเป็ น ใช้สบู่อ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันหรื อสิ่ งสกปรกออก



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



ไม่ควรวางสายรัดข้อมือไว้ขา้ งเครื่ องทาความร้อนหรื อกลางแสงอาทิตย์

การใช้แท่น USB
คุณสามารถใช้แท่นตั้งโต๊ะ USB เมื่อนาฬิกาของคุณอยูใ่ นสายรัดข้อมือ หรื อคุณสามารถถอดนาฬิกาจากสายรัดข้อมือก่อนได้
ในการถอดนาฬิกาออกจากสายรัดข้อมือ ให้ถือนาฬิกาไว้สองมือ วางนิ้วโป้ งบนปุ่มใหญ่และวางนิ้วชี้บนขอบหลังของตัวเรื อน และใช้นิ้วโป้ งกดปุ่มใหญ่จน
นาฬิกาหลุดออกจากตัวเรื อน

ในการวางนาฬิกาของคุณในแท่น USB ให้เลื่อนนาฬิกาเข้าไปในแท่นตามส่วนโค้งด้านหลังของนาฬิกาจนตัวนาฬิกาเข้าที่
ในการถอดนาฬิกาออกจากแท่น USB ให้กดด้านใต้หน้าจอของนาฬิกา นาฬิกาจะเลื่อนออกจากแท่นตามส่วนโค้งด้านหลังของนาฬิกา ห้ามหยิบนาฬิกาขึ้น
จากด้านบนเพราะจะทาให้แท่น USB เสี ยหายได้
สิ่ งสาคัญ: คุณยังสามารถใช้ที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB แบบใดก็ได้เพื่อชาร์จ TomTom Golfer 2 ของคุณได้ วางนาฬิกาของคุณในแท่น USB
และเชื่อมต่อขั้วต่อ USB จากแท่น USB กับที่ชาร์จแบบเสี ยบผนัง USB ได้

สถานะนาฬิกา
จากหน้าจอนาฬิกา ให้เลื่อนลงเพื่อเปิ ด การตั้งค่ า และเลือก เกี่ยวกับ เพื่อดูหน้าจอสถานะนาฬิกา
หน้าจอสถานะจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
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แบตเตอรี่ - พลังงานแบตเตอรี่ ที่เหลือของนาฬิกาของคุณ

ชาร์จแบตเตอรี่ วางนาฬิกาในแท่นตั้งโต๊ะ และ เชื่อมต่อแท่น กับคอมพิวเตอร์


พืน้ ที่จัดเก็บ - พื้นที่จดั เก็บข้อมูลที่เหลืออยูข่ องนาฬิกาของคุณ คุณจะได้รับการเตือนถ้าพื้นที่จดั เก็บข้อมูลเหลือไม่พอจัดเก็บข้อมูลสนามกอล์ฟ ในการ

เพิ่มพื้นที่จดั เก็บ ให้ ซิงค์ นาฬิกาของคุณกับโทรศัพท์ของคุณอยูเ่ สมอ


QUICKGPS - สถานะข้อมูล QuickGPSfix ของนาฬิกาของคุณ
QuickGPSfix ช่วยให้นาฬิกาของคุณค้นหาตาแหน่งที่แม่นยาของคุณได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้คุณสามารถเริ่ มออกรอบได้ ในการอัพเดทข้อมูล
QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณ ให้เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์หรื อใช้แอป MySports TomTom MySports
Connect จะอัพเดท QuickGPSfix บนนาฬิกาโดยอัตโนมัติ ข้อมูล QuickGPSfix จะใช้ได้เป็ นเวลา 3 วันหลังจากที่คุณดาวน์โหลด

สัญลักษณ์เหล่านี้จะใช้เพื่อแสดงสถานะของ QuickGPSfix:
QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้ มูลล่าสุ ด
QuickGPSfix บนนาฬิกาของคุณมีขอ้ มูลที่ลา้ สมัย ถ้าข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกาล้าสมัย

นาฬิกาจะยังคงทางานตามปกติ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นในการจับสัญญาณ GPS เมื่อคุณต้องการ ออกรอบเล่น
กอล์ฟ


เวอร์ ชั่น - หมายเลขเวอร์ชนั่ ซอฟต์แวร์และหมายเลขประจาเครื่ องของนาฬิกาของคุณ คุณอาจต้องใช้ขอ้ มูลนี้ถา้ คุณติดต่อฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า ทุกครั้งที่

คุณเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ TomTom MySports Connect จะตรวจสอบว่ามีการอัพเดทซอฟต์แวร์สาหรับนาฬิกาของคุณหรื อไม่

การรี เซ็ต
รีเซ็ตแบบปกติ

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

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

ซอฟต์แวร์บนนาฬิกาจะรี สตาร์ท วิธีน้ ีจจะทาการรี เซ็ตแบบปกติบนนาฬิกา
โหมดการคืนค่ า

ก่อนที่คุณจะทาการรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาของคุณ คุณควรลองอัพเดทซอฟต์แวร์ของนาฬิกาด้วยโหมดการคืนค่าก่อน โหมดการคืนค่าช่วยให้
คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ในนาฬิกาอีกครั้ง โดยไม่ตอ้ งลบข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าใดๆ
รี เซ็ตนาฬิกาโดยใช้โหมดการคืนค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อกับนาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกว่า MySports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดทนาฬิกา
2. บนนาฬิกาของคุณ ให้เลื่อนลงแต่ยงั กดปุ่มค้างไว้*
3. เชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์*
4. กดปุ่มค้างไว้จนกว่านาฬิกาจะแสดงว่านาฬิกาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ tomtom.com/reset แล้ว
5. ปล่อยปุ่ม และเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์
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6. คลิก อัพเดท ใน MySports Connect
* ถ้าไม่สามารถเข้าถึงพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวก ให้เชื่อมต่อแท่นกับคอมพิวเตอร์โดยไม่มีนาฬิกา จากนั้นเลื่อนลงจากหน้าจอนาฬิกาใน

ขณะที่คุณเลื่อนนาฬิกาเข้าไปในแท่น
รีเซ็ตการตั้งค่ าจากโรงงาน

สิ่ งสาคัญ: การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะลบสนามกอล์ฟและการตั้งค่าทั้งหมดออกจากนาฬิกาของคุณ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง ในการติดตั้งสนาม
กอล์ฟอีกครั้งหลังจากรี เซ็ต ให้เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์และทาตามคาแนะนาเพื่อเปิ ดบัญชี MySports หากคุณไม่ตอ้ งการรี เซ็ตการตั้งค่า
จากโรงงานตอนนี้ ให้เลือก ยกเลิก แล้วเลือก อัพเดท แทน
คุณควรใช้การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็ นทางเลือกสุ ดท้ายในการคืนค่านาฬิกา หรื อถ้าคุณต้องการลบข้อมูลสนามกอล์ฟและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจริ งๆ
การรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟต์แวร์บนนาฬิกาอีกครั้ง และจะลบข้อมูลต่อไปนี้:


สนามกอล์ฟของคุณ



ประวัติสกอร์ของคุณ



การตั้งค่าบนนาฬิกา

สิ่ งสาคัญ: เมื่อคุณทาการรี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อย่าตัดการเชื่อมต่อนาฬิกาก่อนที่ MySports Connect จะเสร็ จสิ้ นการคืนค่านาฬิกา การติดตั้ง
ซอฟต์แวร์บนนาฬิกาจะใช้เวลาหลายนาที หลังจากนั้นคุณจาเป็ นต้องตั้งค่านาฬิกาของคุณใน MySports Connect ก่อนที่คุณจะติดตั้งข้อมูลสนาม
กอล์ฟอีกครั้งได้ ตรวจสอบข้อความที่แสดงใน MySports Connect และบนนาฬิกาก่อนที่คุณจะตัดการเชื่อมต่อนาฬิกา
รี เซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานบนนาฬิกาโดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อกับนาฬิกาคอมพิวเตอร์ และรอจนกว่า MySports Connect จะเสร็ จสิ้นการอัพเดทนาฬิกา
2. ขยาย การตั้งค่า ใน MySports Connect
3. คลิก รีเซ็ตการตั้งค่ าจากโรงงาน ที่ดา้ นล่างของ MySports Connect
MySports Connect จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดสาหรับนาฬิกา
4. เชื่อมต่อนาฬิกาไว้ตลอดเมื่อหน้าต่างสาหรับ MySports Connect ปิ ดลง
MySports Connect จะติดตั้งซอฟต์แวร์บนนาฬิกา
5. เชื่อมต่อนาฬิกาไว้ตลอดเมื่อหน้าต่างสาหรับ MySports Connect เปิ ดขึ้นอีกครั้ง
6. ทาตามคาแนะนาใน MySports Connect เพื่อตั้งค่านาฬิกา
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การออกรอบเล่นกอล์ฟ
การใช้งานแบบด่วน: การเล่นหลุมแรกของคุณ
ในการเล่นหลุมแรกของคุณ ให้ทาดังนี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้เลื่อนลง

นาฬิกาของคุณจะแสดง โปรดรอ เมื่อพบสัญณาณ GPS แล้ว คุณจะเห็นรายการสนามกอล์ฟใกล้เคียง
2. เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อเลือกสนาม แล้วเลื่อนขวาเพื่อเริ่ มต้นรอบ
3. หลุมแรกจะปรากฏขึ้น และคุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้บนหน้าจอช่วงระยะบนนาฬิกาของคุณ:
1. ลูกศรโค้งแสดงว่าหลุมมี Dog Leg หรื อไม่ และทิศทางของ Dog Leg
2. หมายเลขหลุม (ข้างสัญลักษณ์ธง)
3. พาร์ของหลุม
4. ระยะทางจากการสวิงล่าสุ ดของคุณ
5. ระยะทางจากตาแหน่งของคุณไปยังด้านหลัง ตรงกลาง และด้านหน้าของกรี น

หมายเหตุ: ระยะทางไปยังธงจะไม่แสดงขึ้นเนื่องจากตาแหน่งธงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน
เคล็ดลับ: เลื่อนขวาเพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุม

4. ฝึ กซ้อมการสวิงตามจานวนที่คุณต้องการ
5. ตีลูกครั้งแรกแล้วเดินไปยังตาแหน่งของลูกของคุณ

ระยะทางจากการสวิงล่าสุ ดจะปรากฏขึ้น
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6. ตีลูกครั้งที่เหลือสาหรับหลุมนี้จนกว่าคุณจะตีลูกลงหลุม

หมายเหตุ: หากไม่มีการตรวจสอบการตีอตั โนมัติ ให้บงั หน้าจอด้วยฝ่ ามือเพื่อเพิ่มการชิพหรื อการพัตต์เอง
7. แก้ไขสกอร์เมื่อคุณเห็นการแจ้งเตือนสกอร์ การ์ด หรื อเลื่อนขวาสองครั้งเพื่อแก้ไขสกอร์ในขณะที่คุณเล่น
8. เดินไปยังหลุมที่สอง นาฬิกาของคุณจะตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปยังหลุมถัดไป หรื อคุณสามารถเลื่อนขึ้นหรื อลงจากหน้าจอช่วงเพื่อไป

ยังหลุมที่สองด้วยตนเอง

การเลือกสนาม
เคล็ดลับ: เมื่อนาฬิกาของคุณแสดง โปรดรอ ในขณะที่รอ QuickGPSFix คุณสามารถเลื่อนลงเพื่อเรี ยกดูสนามเร็ วๆ นี้ได้ นาฬิกาจะสัน่ เมื่อพบ
ตาแหน่ง
เลื่อนขึ้นหรื อลงในเมนูสนามกอล์ฟเพื่อเลือกสนามกอล์ฟ

เลื่อนขวาเมื่อคุณพร้อมเริ่ มเล่น
เลื่อนซ้ายเพื่อกลับไปที่หน้าจอนาฬิกา
หมายเหตุ: ในการดูวา่ สนามกอล์ฟของคุณมีอยูบ่ นนาฬิกาหรื อไม่ ให้ไปที่ tomtom.com/en-gb/golf/golf.html หน้านี้เป็ นภาษาอังกฤษ

การอัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟ
อัพเดทครั้งเดียวเพือ่ เริ่มรับอัพเดทสนามเพิม่ เติม

ในการอนุญาตให้นาฬิกาของคุณรับอัพเดทเพิ่มเติม เราแนะนาให้คุณติดตั้งสนามทั้งหมดทัว่ โลกอีกครั้ง
ก่อนที่คุณจะอัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกาลังใช้แอปพลิเคชัน MySports Connect สาหรับเดสก์ทอปเวอร์ชนั่ ล่าสุ ดที่ใช้เพื่อ
อัพเดทนาฬิกาของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเวอร์ชนั่ ล่าสุ ด ลิงค์อพั เดทจะแสดงขึ้นถัดจากเวอร์ชนั่ :


Windows: คลิกที่ไอคอนนาฬิกาในพื้นที่แจ้งเตือนที่ดา้ นล่างทางขวาของเดสก์ทอปของคุณ และคลิกการตั้งค่า เวอร์ชนั่ จะแสดงอยูบ่ นแท็บ

เกี่ยวกับ
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Mac: คลิกที่ไอคอนนาฬิกาในแถบสถานะที่ดา้ นบนสุ ดทางขวาของเดสก์ทอปของคุณ และคลิกการตั้งค่า เวอร์ชนั่ จะแสดงอยูบ่ นแท็บเกี่ยวกับ

ในการอัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟบน TomTom Golfer 2 ของคุณ ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์
MySports Connect จะดาวน์โหลดและติดตั้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุ ดให้กบั สนามกอล์ฟที่คุณเล่นเมื่อเร็ วๆ นี้
2. ใน MySports Connect ให้คลิก อัพเดท
MySports Connect จะดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชนั่ ล่าสุ ด
3. ขยาย การตั้งค่า ใน MySports Connect
4. เลือกแท็บ สนามกอล์ ฟ ใน MySports Connect และคลิก รับแผนที่ใหม่
MySports Connect จะดาวน์โหลดและติดตั้งสนามทั้งหมดทัว่ โลก
การอัพเดทข้ อมูลสนามหลังจากนั้น

คุณสามารถอัพเดทสนามกอล์ฟบน TomTom Golfer 2 ของคุณได้สองวิธี:
1. แอปมือถือ TomTom MySports

ถ้าคุณมีโทรศัพท์ที่ใช้งานร่ วมกันได้ คุณสามารถใช้แอปมือถือ TomTom MySports ในการอัพเดทสนามกอล์ฟที่คุณเล่นเมื่อเร็ วๆ นี้ท้ งั หมด
และสนามที่อยูใ่ นระยะ 1000 เมตร
2. TomTom MySports Connect

ในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับคอมพิวเตอร์ MySports Connect จะดาวน์โหลดและติดตั้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุ ดให้กบั สนาม
กอล์ฟที่คุณเล่นเมื่อเร็ วๆ นี้
ถ้าคุณจาเป็ นต้องอัพเดทสนามกอล์ฟทั้งหมดทัว่ โลก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางแผนที่จะเดินทาง ให้ขยาย การตั้งค่ า ใน MySports Connect เลือก
แท็บ สนามกอล์ ฟ และคลิก รับแผนที่ใหม่
หมายเหตุ: การติดตั้งสนามทั้งหมดอีกครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมง

การหยุดชัว่ คราว การหยุด และการดาเนินรอบต่อ
การหยุดชั่วคราวและเริ่มรอบใหม่ อีกครั้ง

ในระหว่างออกรอบ ให้เลื่อนซ้ายเพื่อหยุดนาฬิกาและหยุดรอบไว้ชวั่ คราว
ในการเริ่ มรอบต่ออีกครั้ง ให้เลื่อนขวา
การหยุดรอบเล่ นกอล์ ฟ

ในการหยุดรอบ ให้เลื่อนซ้ายเพื่อหยุดชัว่ คราว และเลื่อนซ้ายอีกครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าจอนาฬิกา
การดาเนินรอบเล่ นกอล์ ฟต่ อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาเนินรอบเล่นกอล์ฟต่อได้กต็ ่อเมื่อคุณได้ใส่เลขอย่างน้อยหนึ่งตัวในสกอร์การ์ดของคุณ
ในการดาเนิ นรอบเล่นกอล์ฟต่อ ให้ทาดังต่อไปนี้:
1. จากหน้าจอนาฬิกา ให้เลื่อนขวาและเลือกสนามที่คุณกาลังเล่นก่อนหน้า
2. เลื่อนขวาเพื่อกลับไปที่หน้าจอช่วงระยะ

จะมีคาถามว่าคุณต้องการเริ่ มสกอร์ การ์ดของคุณต่อหรื อไม่
3. เลื่อนขวาเพื่อเลือก 'ใช่’ และเลื่อนซ้ายเพื่อเลือก 'ไม่ใช่'
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หมายเหตุ: คุณสามารถเริ่ มสกอร์ การ์ดของคุณต่อได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงหลังจากที่คุณหยุดรอบชัว่ คราว และกลับไปที่หน้าจอนาฬิกา สกอร์การ์ดของคุณจะ
ยังคงได้รับการบันทึกไว้ในประวัติสกอร์จนกว่าคุณจะเลือก 'ไม่ใช่'

การรายงานความเปลี่ยนแปลงสาหรับสนาม
คุณสามารถรายงานความเปลี่ยนแปลงของสนามกอล์ฟได้ที่นี่:
การรายงานความเปลี่ยนแปลงของสนามกอล์ฟ
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Dog Leg
เข้าใจถึง Dog Leg บนนาฬิกาของคุณ
TomTom Golfer 2 ของคุณสามารถแสดงว่ามี Dog Leg บนหลุมอยูห่ รื อไม่
Dog Leg จะปรากฏเป็ นไอคอนลูกศรบนหน้าจอช่วงระยะบนนาฬิกาของคุณ ทิศทางของลูกศรจะแสดงว่า Dog Leg มีการเลี้ยวไปทางซ้ายหรื อ

ทางขวา

คุณอาจเลือกตีขา้ ม Dog Leg หรื อ เลย์อพั แทน
หมายเหตุ: TomTom Golfer 2ของคุณไม่รองรับ Dog Leg คู่
ตาแหน่ งของ Dog Leg บนแฟร์ เวย์
TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงตาแหน่งของ Dog Leg ตามตาแหน่งบนสนามจริ ง
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ตัวอย่างเช่น นาฬิกาที่ดา้ นล่างนี้กาลังแสดง Dog Leg ขวาที่ 230 หลา/เมตรจากตาแหน่งของคุณในปัจจุบนั

จะวัดระยะทางถึงจุดเริ่ มของ Dog Leg ไปตามเส้นกลางของสนาม
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การเลย์อพั
การเลย์อพั ด้วยนาฬิกาของคุณ
หน้าจอเลย์อพั ระหว่างการเล่น (ดูที่ดา้ นล่าง) จะแสดงเครื่ องหมายเลย์อพั ที่ดา้ นซ้ายของหน้าจอนาฬิกา และแสดงระยะทางในปัจจุบนั ของคุณจากเครื่ องหมาย
นั้นที่ดา้ นขวาของหน้าจอนาฬิกา
เมื่อคุณดูไปที่ธง คุณจึงเห็นได้วา่ อยูห่ ่างจากเครื่ องหมาย 200, 150 และ 100 หลา/เมตรเท่าใดในปัจจุบนั
ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านล่างนี้ผเู ้ ล่นกอล์ฟอยูห่ ่าง 236 หลา/เมตรจากเครื่ องหมายเลย์อพั 200 หลา/เมตร

ในขณะที่คุณเดินไปที่ธง ระยะทางในปัจจุบนั ของคุณจากเครื่ องหมาย L200 แรกที่ดา้ นขวาของหน้าจอนาฬิกาจะลดลง
เมื่อคุณมาถึงเครื่ องหมายเลย์อพั เครื่ องหมายเลย์อพั จะหายไปจากหน้าจอ
ระยะทางโดยค่าเริ่ มต้นสาหรับเครื่ องหมายเลย์อพั จะเป็ น 100, 150, 200
หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นไปเรื่ อยๆ เพื่อดูหน้าจอมุมมองอุปสรรค เลย์อพั หรื อกรี น โดยขึ้นอยูก่ บั ว่าหน้าจอใดใช้ได้กบั หลุมในปัจจุบนั จะแสดงมุมมองกรี นอยู่
เสมอ
เคล็ดลับ: หากสัญญาณอ่อนหรื อไม่มีสญ
ั ญาณ ค่าช่วงระยะจะเป็ นสี เทาและแสดงค่าล่าสุ ดที่ถือว่าเหมาะสมหรื อแม่นยา
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ดูเพิ่มเติม: มุมมองเลย์อพั และกรี น

มุมมองเลย์อพั และกรี น
ในขณะที่คุณเข้าสู่กรี น ให้เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อสลับระหว่างหน้าจอเลย์อพั และมุมมองกรี นตามที่แสดงด้านล่าง

เมื่อคุณผ่านเครื่ องหมายเลย์อพั ตัวสุ ดท้ายแล้ว นาฬิกาจะแสดงเฉพาะมุมมองของกรี นโดยอัตโนมัติ
ดูเพิ่มเติม: การเข้าสู่กรี นด้วยนาฬิกาของคุณ
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การเข้าสู่ กรี น
การเข้าสู่กรี นด้วยนาฬิกาของคุณ
ดังที่เห็นจากตัวอย่างด้านบน รู ปร่ างของกรี นบนนาฬิกาจะแทนรู ปร่ างของกรี นจริ งที่คุณกาลังเข้าสู่
อุปสรรครอบๆ ใดๆ จะแสดงเป็ นรู ปแบบ น้ าจะถูกแสดงด้วยรู ปคลื่นและบังเกอร์เป็ นรู ปจุด ถ้าอุปสรรคน้ าและทรายอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันรอบๆ กรี น จะให้
ความสาคัญกับน้ าก่อนและจะแสดงรู ปแบบนั้นเหนือรู ปแบบทราย
ระยะทางไปสู่กลางกรี นจะแสดงขึ้นและสะท้อนค่ากึ่งกลางบนหน้าจอช่วงระยะ

ดูเพิ่มเติม: มุมมองเลย์อพั และกรี น

มุมมองเลย์อพั และกรี น
ในขณะที่คุณเข้าสู่กรี น ให้เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อสลับระหว่างหน้าจอเลย์อพั และมุมมองกรี นตามที่แสดงด้านล่าง
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เมื่อคุณผ่านเครื่ องหมายเลย์อพั ตัวสุ ดท้ายแล้ว นาฬิกาจะแสดงเฉพาะมุมมองของกรี นโดยอัตโนมัติ
ดูเพิ่มเติม: การเข้าสู่กรี นด้วยนาฬิกาของคุณ
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อุปสรรค
เข้าใจถึงอุปสรรคบนนาฬิกาของคุณ
TomTom Golfer 2 ของคุณสามารถแสดงอุปสรรคน้ าหรื อบังเกอร์ใกล้ๆ ที่อยูภ่ ายใน 300 เมตร (328 หลา)

อุปสรรคจะถูกแสดงเป็ นรู ปแบบน้ าหรื อทรายบนนาฬิกาของคุณ พร้อมกับการวัดระยะทางไปสู่หลุมเช่น 293 (หลัง) และ 278 (หน้า) ดังที่แสดงด้านล่าง

ตาแหน่ งของอุปสรรคบนแฟร์ เวย์
TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงตาแหน่งของอุปสรรคตามตาแหน่งบนสนามจริ ง

ตัวอย่างเช่น นาฬิกาที่ดา้ นล่างนี้กาลังแสดง บังเกอร์ ที่อยูท่ างขวาประมาณ 220 หลา/เมตร และ อุปสรรคน้ า ข้างหน้า 275 หลา/เมตรที่คุณต้องตีลูกข้าม
โดยมีความกว้างประมาณ 15 หลา/เมตร

ถ้าไม่มีอุปสรรคตรงหลุมหรื อผ่านไปแล้ว คุณจะเห็นเครื่ องหมายถูกตรงกลางหน้าจออุปสรรค
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หมายเหตุ: เมื่อไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับอุปสรรคตรงหลุมอยู่ คุณจะเห็นข้อความ ไม่ มีข้อมูล

การซูมเข้าอุปสรรค
TomTom Golfer 2 ของคุณจะแสดงตาแหน่งของอุปสรรคตามตาแหน่งบนสนามจริ ง

ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคที่อยูข่ า้ งหน้าคุณในขณะนี้ ให้ทาดังต่อไปนี้:
1. ไปที่หน้าจออุปสรรค
2. บังหน้าจอของคุณ TomTom Golfer 2 ด้วยฝ่ ามือเหมือนคุณกาลังเปิ ด ไฟหน้าจอ

คุณจะเห็นมุมมองซูมเข้าของอุปสรรคที่อยูร่ งกลางหน้าจอในขณะนี้ซ่ ึงแสดงระยะห่างอย่างแม่นยาและรายละเอียดเพิ่มเติม
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3. ในการซูมออก ให้บงั หน้าจอของคุณด้วยฝ่ ามืออีกครั้ง

เคล็ดลับ: คุณจะไม่เห็น Dog Leg ในหน้าจออุปสรรคที่กาลังซูมเข้า
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การให้คะแนน
การให้คะแนนด้วยนาฬิกาของคุณ
หลังจากเล่นจบหลุมแล้ว ให้เลื่อนขวาจนเห็นหน้าจอสกอร์การ์ด สกอร์การ์ดนั้นใช้สาหรับบันทึกสกอร์ของคุณในแต่ละหลุม และยังแสดงสกอร์รวมจนถึง
ปัจจุบนั ของรอบ
เคล็ดลับ: ในการเปิ ดการแจ้งเตือนสกอร์ของคุณก่อนที่จะไปยังหลุมถัดไป ให้เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า จากหน้าจอนาฬิกา แล้วเลือก ตัวเลือก และ
เลื่อนขวาแล้วเลือก หลุม เลือก เปิ ด+สกอร์

1. สกอร์ของคุณตามพาร์ของรอบ
"E" หมายถึงอีเวนพาร์ของหลุม สัญลักษณ์บวก (+) หมายถึงโอเวอร์พาร์ และสัญลักษณ์ลบหมายถึง (-) ต่ากว่าพาร์
2. หมายเลขระบุหลุม ตัวอย่างเช่น ตรงนี้นกั เล่นกอล์ฟอยูท่ ี่หลุมแรก
3. พาร์ของหลุม ตัวอย่างเช่น หลุมแรกที่แสดงด้านบนเป็ นพาร์ 5
4. จานวนสโตรกรวมจนถึงปัจจุบนั ของรอบ ตัวอย่างเช่น นักกอล์ฟเล่นไปแล้วหนึ่งหลุมและทาไปแล้ว 5 สโตรก ดังนั้นจานวนสโตรกรวมจนถึงของรอบก็

จะเป็ น 5
5. จานวนสโตรกของหลุมที่เพิ่งเล่น

ใส่สกอร์ สาหรับหลุมโดยการเลื่อนขึ้นและลงจนจานวนสโตรกที่คุณเล่นไปในหลุมนั้นปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: ถ้าคุณตีลูก ออกนอกเขต หรื อตีผิดเข้าหลุมข้างๆ ก็เพียงแค่บนั ทึกสโตรกพิเศษบนนาฬิกาให้เป็ นส่วนหนึ่งของสโตรกรวมของหลุมหลังจาก
ที่คุณเล่นเสร็ จแล้ว ในการบันทึกสโตรกพิเศษ ให้บงั หน้าจอด้วยฝ่ ามือเมื่อคุณอยูใ่ นหน้าจอช่วงระยะหรื อใบบันทึกคะแนน
ดูเพิ่มเติม: การดูสกอร์ก่อนหน้า
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การดูสกอร์ก่อนหน้า
1. เลื่อนขึ้นจากหน้าจอนาฬิกาเพื่อดูสกอร์ของคุณจากรอบก่อนหน้า

คุณจะเห็นวันที่ของรอบที่คุณเล่นไปเมื่อเร็ วๆ นี้พร้อมกับสกอร์โดยรวมของรอบ ตัวอย่างเช่น ดังที่แสดงด้านบน, 3 อันเดอร์ , 2 อันเดอร์ หรื ออีเวนพาร์
2. เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเลือกรอบก่อนหน้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วเลื่อนขวา

คุณจะเห็นชื่อของสนามที่เล่นไปแล้ว
3. เลื่อนขวาเพื่อดูพาร์และสกอร์รวมของรอบ แบ่งออกเป็ นด้านหน้า 9 หลุม และด้านหลัง 9 หลุม ดังที่แสดงด้านบน

4. เลื่อนขวาเพื่อดูสกอร์สาหรับหลุมแต่ละหลุมของรอบก่อนหน้า
5. เลื่อนซ้ายเพื่อกลับไปที่ชื่อของสนาม

เคล็ดลับ: สามารถเก็บสกอร์การ์ดที่เสร็ จสมบูรณ์บนนาฬิกาได้ถึง 250 ใบ และข้อมูลนี้ประกอบด้วยสกอร์โดยรวมและสกอร์ต่อหลุมสาหรับในแต่ละรอบ
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การตรวจจับการตีอตั โนมัติ
เกี่ยวกับการตรวจจับการตีอตั โนมัติ
นาฬิกาของคุณจะทาการบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทาการสวิงหรื อตี และจะแจ้งเตือนคุณด้วยการสัน่ และแสดงการแจ้งเตือน

นาฬิกาจะสัน่ เนื่องจากถ้าคุณค้างท่าหลังสโตรกไว้ 4-5 วินาที คุณอาจพลาดดูการแจ้งเตือนได้
หมายเหตุ: คุณสามารถฝึ กสวิงได้โดยไม่มีผลต่อสกอร์การ์ดเพราะว่าจะเพิ่มสโตรกเพียงหนึ่งสโตรกเข้าไปที่สกอร์ การ์ดจากแต่ละสถานที่ ถ้าคุณต้องการ
เพิ่มสโตรก ตัวอย่างเช่นเพิ่มเนื่องจากลูกโทษ คุณสามารถบันทึกสโตรกเองได้โดยการบังหน้าจอด้วยฝ่ ามือ
สิ่ งสาคัญ: ต้องบันทึกการพัตต์ทุกพัตต์เอง ดู: การบันทึกสโตรกเอง

การบันทึกสโตรกเอง
บางครั้ง การตรวจจับการตีอตั โนมัติ อาจไม่บนั ทึกสโตรกและคุณสามารถบันทึกสโตรกเองในสถานการณ์เหล่านี้ได้ และยังต้องบันทึกการพัตต์ทุกพัตน์เอง
ในการบันทึกสโตรกเอง ให้บงั หน้าจอของนาฬิกาด้วยฝ่ ามือ
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เมื่อคุณบันทึกสโตรกเองบนกรี น จะบันทึกเป็ นการพัตต์

หมายเหตุ: คุณสามารถฝึ กซ้อมสวิงโดยที่ไม่มีผลต่อสกอร์การ์ดของคุณ
ดู: เกี่ยวกับการตรวจจับการตีอตั โนมัติ.
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การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
จากหน้าจอนาฬิกา เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า การตั้งค่าเหล่านี้จะกาหนดลักษณะการทางานโดยรวมของนาฬิกา
การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบั นาฬิกาของคุณ:


เกี่ยวกับอุปกรณ์



นาฬิกา



โทรศัพท์



โหมดเครื่ องบิน



ตัวเลือก



โปรไฟล์



มาตรฐาน

เกี่ยวกับอุปกรณ์
จากหน้าจอนาฬิกา เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก เกี่ยวกับ แล้วเลื่อนขวาเพื่อเปิ ดหน้าจอ สถานะนาฬิ กา
ดู สถานะนาฬิกา สาหรับคาอธิ บายข้อมูลบนหน้าจอนี้

นาฬิกา
จากหน้าจอนาฬิกา เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก นาฬิ กา แล้วเลื่อนขวาเพื่อเปิ ดเมนู นาฬิ กา
การปลุก

เลือก การปลุก เพื่อเปิ ดและปิ ดการปลุก และตั้งเวลาปลุก
เมื่อนาฬิกาปลุกดัง ให้เลื่อนซ้ายเพื่อหยุดและเลื่อนขวาเพื่อข้าม ถ้าคุณเลื่อนเวลาปลุก จะมีการปลุกอีกครั้งใน 9 นาที
เวลา

เลือก เวลา เพื่อตั้งเวลาในนาฬิกาของคุณ เวลาจะถูกกาหนดโดยใช้เวลาแบบ 12 หรื อ 24 ชัว่ โมง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าสาหรับ 24 ชั่วโมง
วันที่

เลือก วันที่ เพื่อตั้งวันที่ในนาฬิกาของคุณ
24 ชั่วโมง

เลือก 24 ชั่วโมง เพื่อสลับระหว่างการใช้นาฬิกาแบบ 12 ชัว่ โมงและ 24 ชัว่ โมงเพื่อแสดงและกาหนดเวลา เลื่อนขวาเพื่อสลับระหว่าง เปิ ด และ ปิ ด สาหรับการ
ตั้งค่านี้
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โทรศัพท์
แอปมือถือ TomTom MySports ให้คุณอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมกีฬาของคุณจาก TomTom Golfer 2 ของคุณไปที่ TomTom
MySports ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แอปยังดาวน์โหลดข้อมูล QuickGPSfix ไปที่นาฬิกาของคุณด้วย
ดูขอ้ มูลเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่ แอป TomTom MySports
ในการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทาดังนี้:
1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่อยูใ่ กล้ๆ
2. บนโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่าเปิ ดใช้งาน Bluetooth แล้ว
3. จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เลื่อนลงเพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ แล้วเลื่อนขวา
4. เลื่อนขวาเพื่อเริ่ มจับคู่
5. บนโทรศัพท์ เริ่ มต้นแอป MySports Connect แล้วแตะเพื่อเชื่อมต่อ

6. แตะชื่อนาฬิกาของคุณเมื่อปรากฏขึ้น
7. บนโทรศัพท์ ให้ใส่หมายเลข PIN ที่แสดงในนาฬิกา แล้วเลือก จับคู่

ตอนนี้นาฬิกาจับคู่กบั โทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
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เมื่อจับคู่เสร็ จแล้ว คุณจะเห็นข้อความ ”เชื่ อมต่อ” บนนาฬิกาของคุณ

ตราบใดที่คุณมีแอปมือถือกาลังใช้งานหรื อทางานอยูใ่ นพื้นหลังของโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ นาฬิกาจะพยายามเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อมี
กิจกรรมใหม่ที่จะอัปโหลด หรื อเมื่อข้อมูล QuickGPSfix ล้าสมัย
ถ้าคุณเปิ ดแอป MySports บนโทรศัพท์และพยายามเชื่อมต่อกับนาฬิกา คุณอาจจาเป็ นต้องปลุกนาฬิกาโดยการเลื่อนออกจากหน้าจอนาฬิกา เลื่อน
ลง ซ้าย หรื อขวา จากหน้าจอนาฬิกา
การซิงโครไนซ์ ข้อมูลสนาม

คุณสามารถซิงโครไนซ์ขอ้ มูลสนามกอล์ฟกับบัญชี TomTom MySports ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้การตั้งค่านี้
จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เลื่อนลงเพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โทรศัพท์ แล้วเลื่อนขวา
เลือก ซิงค์ ถ้าขณะนี้การอัปโหลดอัตโนมัติถูก ปิ ดอยู่ ให้เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อเปิ ดการอัปโหลดอัตโนมัติ
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โหมดเครื่ องบิน
จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เลื่อนลงเพื่อเปิ ดหน้าจอ การตั้งค่ า แล้วเลือก โหมดเครื่องบิน แล้วเลื่อนขวา

เลื่อนขึ้นหรื อลงเพื่อเปิ ดโหมดเครื่ องบิน
เมื่อเปิ ดโหมดเครื่ องบิน ไอคอนเครื่ องบินจะแสดงบนหน้าจอนาฬิกา และจะปิ ดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth พลังงานต่า (รู ้จกั กันในชื่ อ BLE หรื อ
Bluetooth® Smart)

ในการปิ ดโหมดเครื่ องบิน เลื่อนขึ้นหรื อลงอีกครั้ง

ตัวเลือก
จากหน้าจอนาฬิกา เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก ตัวเลือก แล้วเลื่อนขวาเพื่อเปิ ดเมนู ตัวเลือก
หลุม

เลือก หลุม เพื่อตั้งว่าจะให้นาฬิกาไปหลุมต่อไปโดยอัตโนมัติหรื อไม่ และตั้งว่าต้องการให้แจ้งเตือนให้คุณใส่สกอร์หรื อไม่ คุณจะสามารถเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้ได้:


เปิ ด - นาฬิกาของคุณจะไปที่หลุมต่อไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณจบหลุมที่คุณกาลังเล่นแล้ว



ปิ ด - จะปิ ดการไปหลุมต่อไปโดยอัตโนมัติ



เปิ ด+สกอร์ - จะเปิ ดการไปหลุมต่อไปโดยอัตโนมัติ และนาฬิกาของคุณจะขอให้คุณใส่สกอร์ ก่อนที่จะไปที่หลุมต่อไป

หน่ วย

เลือก หน่ วย เพื่อตั้งค่าหน่วยระยะทางและน้ าหนักที่ใช้ในนาฬิกาของคุณ คุณสามารถเลือกการผสมผสานได้ท้ งั หลาหรื อเมตร และปอนด์หรื อกิโลกรัม
เสี ยงคลิก

เลือก เสี ยงคลิก เพื่อตั้งสิ่ งที่นาฬิกาจะทาขณะที่คุณเลื่อนผ่านเมนู นาฬิกาของคุณทาสิ่ งต่อไปนี้ได้:


ทาเสี ยงคลิก



สัน่ /เสี ยงกริ่ งในระยะเวลาสั้น
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คุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ดได้ท้ งั คู่ หรื อเปิ ดแค่อย่างเดียว

โปรไฟล์
จากหน้าจอนาฬิกาบนนาฬิกาของคุณ เลื่อนลง เพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก โปรไฟล์ แล้วเลื่อนขวาเพื่อเปิ ดเมนู โปรไฟล์
เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี :


ภาษา



น้าหนัก



ความสู ง



อายุ



เพศ

เพศจะถูกใช้โดย TomTom Golfer 2 เมื่อเล่นหลุมที่มีค่าพาร์แตกต่างกันไปสาหรับผูช้ ายและผูห้ ญิง ตัวอย่างเช่น หลุมอาจเป็ นพาร์ 5 สาหรับ
ผูห้ ญิง และพาร์ 4 สาหรับผูช้ าย
ภาษา

เลือก ภาษา เพื่อตั้งค่าภาษาที่ใช้สาหรับเมนูและข้อความบนนาฬิกาของคุณ

มาตรฐาน
จากหน้าจอนาฬิกา เลื่อนลงเพื่อเปิ ดเมนู การตั้งค่ า แล้วเลือก มาตรฐาน แล้วเลื่อนขวาเพื่อเลื่อนผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์เฉพาะประเทศทุกการรับรอง
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บัญชี TomTom MySports
บัญชี TomTom MySports ของคุณเป็ นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสาหรับข้อมูลกีฬาของคุณ
ในการสร้างบัญชี คลิกปุ่มใน TomTom MySports Connect หรื อไปที่เว็บไซต์ mysports.tomtom.com โดยตรง
ดังที่เห็นจากแผนภาพด้านล่าง คุณสามารถจัดการบัญชี MySports ได้ดว้ ยแอป TomTom MySports Connect หรื อ TomTom
MySports
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แอปมือถือ TomTom MySports
คุณสามารถดาวน์โหลดแอป TomTom MySports ฟรี จากร้านค้าแอปทัว่ ไป หรื อไปที่ tomtom.com/app
แอปมือถือ TomTom MySports ทางานดังนี้:


แสดงการวิเคราะห์สโตรกของคุณ, รอบที่เป็ นที่สุดของคุณ และการแจกแจงการตีหรื อรู ปแบบการตีของคุณ



การอัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟ



อัพเดทข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกา



ให้ทางเลือกกับ TomTom MySports Connect สาหรับการอัพเดท QuickGPSfix

โทรศัพท์ และอุปกรณ์ เคลื่อนที่ที่รองรับ
iOS

แอป TomTom MySports ใช้งานกับ iOS 7.1 และเวอร์ชนั่ สูงกว่าได้บนอุปกรณ์ที่มี Bluetooth Smart ต่อไปนี้:


iPhone 5 หรื อใหม่กว่า



iPod touch รุ่ น 5 หรื อใหม่กว่า



iPad Pro, iPad Air



iPad รุ่ น 3 หรื อใหม่กว่า
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iPad mini ทุกรุ่ น

Android

แอป TomTom MySports กาหนดให้ใช้ Bluetooth Smart (หรื อ Bluetooth LE) และ Android 4.3 หรื อเวอร์ชนั่ สูงกว่าในการ
สื่ อสารกับนาฬิกาของคุณ อุปกรณ์ที่มี Bluetooth Smart จานวนมากได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าใช้งานร่ วมกับแอป MySports ได้ ตรวจสอบ
ว่าโทรศัพท์ของคุณใช้งานกับแอป MySports ได้โดยการเยี่ยมชม Google Play Store
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TomTom MySports Connect
TomTom MySports Connect ทางานดังนี้:


ช่วยคุณตั้งค่านาฬิกา



อัพเดทซอฟต์แวร์บนนาฬิกาเมื่อมีเวอร์ชนั่ ใหม่พร้อมใช้งาน



อัพเดทข้อมูลสนามกอล์ฟบนนาฬิกาของคุณ



ถ่ายโอนการตั้งค่าใดๆ ที่คุณทาบน TomTom MySports กับนาฬิกา



อัพเดทข้อมูล QuickGPSfix บนนาฬิกา

การติดตั้ง TomTom MySports Connect

คุณสามารถดาวน์โหลด TomTom MySports Connect ได้ฟรี ที่นี่: tomtom.com/123/
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ดว้ ย แท่น USB
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อภิธานศัพท์เทคนิค
ก
การตรวจจับการตีอตั โนมัติ

นาฬิกาของคุณจะทาการบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทาการสวิงหรื อตีในแต่ละตาแหน่ง และจะแจ้งเตือนคุณด้วยการสัน่ และแสดงการแจ้งเตือน ถ้าคุณทาการ
ฝึ กซ้อมสวิงภายในระยะ 15 เมตรของตาแหน่งเดิม นาฬิกาของคุณจะไม่เพิ่มสโตรกพิเศษและก็จะไม่สนั่

D
Dog Leg
หลุมบางหลุมที่จงใจให้มองจากทีไปกรี นได้ไม่ชดั หลุมอาจโค้งไปทางซ้ายหรื อขวา และโค้งนี้เรี ยกว่า “Dog Leg” ตามการอ้างอิงที่วา่ คล้ายกับข้อเท้าของ
สุ นขั
ก
กรี น

กรี น หรื อกรี นพัตต์เป็ นพื้นที่ที่หญ้าถูกตัดแต่งให้ชิดกันที่อยูร่ อบๆ หลุมหรื อธง การตีลูกให้ลงหลุมโดยใช้จานวนสโตรกให้นอ้ ยที่สุดเป็ นจุดประสงค์หลักของ
การเล่นกอล์ฟ
การเล่นแบบนับแต้ม

สามารถใช้ TomTom Golfer 2 ของคุณสาหรับการเล่นแบบนับแต้ม หรื อที่รู้จกั กันในชื่อการเล่นแบบนับแต้มรวม นี่จะเกี่ยวข้องกับการนับจานวน
สโตรกรวมที่ทาไปในแต่ละหลุมระหว่างรอบเดียว หรื อหลายรอบ ผูช้ นะคือผูเ้ ล่นที่ทาสโตรกได้นอ้ ยที่สุดระหว่างรอบเดียว หรื อหลายรอบ
การเล่นแบบนับแต้มรวม

สามารถใช้ TomTom Golfer 2 ของคุณสาหรับการเล่นแบบนับแต้ม หรื อที่รู้จกั กันในชื่อการเล่นแบบนับแต้มรวม นี่จะเกี่ยวข้องกับการนับจานวน
สโตรกรวมที่ทาไปในแต่ละหลุมระหว่างรอบเดียว หรื อหลายรอบ ผูช้ นะคือผูเ้ ล่นที่ทาสโตรกได้นอ้ ยที่สุดระหว่างรอบเดียว หรื อหลายรอบ
การเลย์อพั

การตีเลย์อพั นั้นตีจากแฟร์เวย์หลังจากไดร์ฟ แต่เนื่องจากมีอุปสรรคอยูค่ ุณจึงต้องตีลกู ให้ใกล้ข้ ึนกว่าปกติหรื อตีให้แม่นยาขึ้น นี่เรี ยกว่าการเลย์อพั
ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเลย์อพั เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตีลูกเข้าไปในอุปสรรคบนแฟร์เวย์ หรื อตีให้ลูกไปอยูใ่ นตาแหน่งที่ดีบนแฟร์เวย์เพื่อรอตีลูกต่อไป
เ
เครื่ องหมายเลย์อพั

เครื่ องหมายเลย์อพั แสดงให้เห็นว่าอยูไ่ กลจากหลุมแค่ไหนในปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็น L100, 223 หมายความว่าคุณอยูห่ ่าง 223 หลา/เมตรจาก
เครื่ องหมาย 100 หลา/เมตร
เครื่ องหมาย L100 คือ 100 หลา/เมตรจากธง
เมื่อคุณมาถึงเครื่ องหมายเลย์อพั เครื่ องหมายเลย์อพั จะหายไปจากหน้าจอ
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บ
บังเกอร์

บังเกอร์คือหลุมด้านชันหรื อหลุมตื้นใกล้กรี นหรื อแฟร์เวย์ที่มกั เต็มไปด้วยทราย การตีลูกจากทรายนั้นทาได้ยากกว่าการตีจากหญ้า และบางครั้งบังเกอร์กม็ ีขอบ
สูงซึ่งทาให้ตีลูกออกจากบังเกอร์ได้ยาก
พ
พาร์

ค่าพาร์ของสนามกอล์ฟเป็ นจานวนสโตรกที่กาหนดไว้ก่อนหน้าที่นกั กอล์ฟสมัครเล่นหรื อนักกอล์ฟแต้มต่อศูนย์จาเป็ นต้องเล่นหลุม รอบ (จานวนพาร์รวมของ
หลุมที่เล่น) หรื อการแข่งขัน (จานวนพาร์รวมของแต่ละรอบ)
จะเปรี ยบเทียบสกอร์ของนักกอล์ฟกับสกอร์พาร์ ถ้าสนามมีพาร์ที่ 72 และนักกอล์ฟใช้ไป 76 สโตรกเพื่อให้จบสนาม สกอร์ที่ออกมาจะเป็ น +4 หรื อโอเวอร์
พาร์สี่ หมายความว่าตีเกินพาร์ไปสี่ ครั้งเพื่อจบสนาม ถ้านักกอล์ฟตีไป 69 สโตรก สกอร์ที่ออกมาจะเป็ น –3 หรื ออันเดอร์พาร์ สาม
อ
ออกนอกเขต
“ออกนอกเขต” หมายความว่าลูกกอล์ฟทุกลูกของคุณอยูน่ อกเหนือขอบเขตของสนามกอล์ฟหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสนาม ขอบเขตของสนามกอล์ฟจะถูก

กาหนดโดยคณะกรรมการที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบการแข่งขันหรื อสนามกอล์ฟ
โดยปกติแล้วถ้าลูกกอล์ฟของคุณออกนอกเขต คุณต้องตีลูกนั้นภายใต้โทษหนึ่งสโตรกจากจุดที่ใกล้ที่สุดที่ได้ตีลูกกอล์ฟเดิมลูกนั้นไป อย่างไรก็ตามคุณควร
อ้างอิงกฎของสนามที่คุณเข้าแข่ง
อุปสรรค

อุปสรรคเป็ นพื้นที่ของสนามกอล์ฟที่มีสิ่งกีดขวางสาหรับให้นกั กอล์ฟหลบเลี่ยง สนามอาจประกอบด้วยอุปสรรคน้ าเช่น ทะเลสาบหรื อแม่น้ า, อุปสรรคที่ทา
ขั้นอย่างเช่น บังเกอร์ และอุปสรรคตามธรรมชาติดงั เช่น ต้นไม้หรื อพืชพรรณที่ข้ ึนอย่างหนาแน่น
นักกอล์ฟสันทนาการใช้คาว่า "อุปสรรค” เป็ นอะไรก็ได้บนสนามกอล์ฟที่เป็ นอันตรายต่อสกอร์ของผูเ้ ล่นเช่น พงหญ้าหนาหรื อต้นไม้สูงในใจกลางแฟร์เวย์
อุปสรรคน้ า

โดยปกติแล้วอุปสรรคน้ าจะเป็ นสิ่ งกีดขวางที่เพิ่มความยากให้กบั สนามกอล์ฟ แต่สาหรับสนามใหม่ๆ ก็อาจถูกสร้างขึ้นมาได้ อุปสรรคน้ าอาจเป็ นลาธารหรื อ
สระน้ าที่ต้ งั อยูถ่ ดั จากแฟร์เวย์หรื อตรงข้ามกับแฟร์เวย์ซ่ ึงจะบังคับให้ผเู ้ ล่นตีลูกข้ามอุปสรรคน้ า
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ข้อเพิ่มเติม
คาเตือน

โปรดปรึ กษาแพทย์ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกาลังกายใหม่ การใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีขณะเล่นกอล์ฟอาจดึงความสนใจของคุณจากสิ่ งรอบข้าง
วิธีการที่ TomTom ใช้ ข้อมูลของคุณ

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

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

กฎระเบียบ WEEE

สัญลักษณ์ถงั ขยะบนผลิตภัณฑ์หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นการระบุวา่ ห้ามดาเนินการกับผลิตภัณฑ์น้ ีเหมือนขยะทัว่ ไป ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ านี้รวมกับ
ขยะทัว่ ไปของเทศบาล ตามที่กาหนดไว้โดยกฎระเบียบ EU Directive 2012/19/EU ว่าด้วยขยะไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) โปรดกาจัด
ผลิตภัณฑ์น้ ีโดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรื อจุดรวบรวมของเทศบาลในพื้นที่เพื่อทาการรี ไซเคิล การดาเนินการเช่นนี้ เท่ากับคุณมีส่วนช่วยในการรักษา
สิ่ งแวดล้อม

อุณหภูมิการใช้ งานของแบตเตอรี่

อุณหภูมิการใช้งาน: -20°C (-4°F) ถึง 60°C (140°F) ห้ามนาไปสถานที่ที่มีอุณหภูมิเกินดังกล่าว
กฎระเบียบ R&TTE
TomTom ขอประกาศ ณ ที่น้ ีวา่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ของ TomTom เป็ นไปตามข้อกาหนดที่จาเป็ นและข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ

กฎระเบียบ EU Directive 1999/5/EC สามารถดูคาประกาศการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดได้ที่นี่: www.tomtom.com/legal
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โลโก้ Triman

ข้ อมูล FCC สาหรับผู้ใช้

อุปกรณ์ ตรงตามส่ วนที่ 15 ของกฎ FCC
ประกาศของ Federal Communications Commission (FCC)

อุปกรณ์น้ ีแผ่รังสี พลังงานคลื่นความถี่วิทยุและหากไม่ใช้อย่างถูกต้องตามคาแนะนาในคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด อาจทาให้เกิดการรบกวนการสื่ อสารทางวิทยุและ
การรับสัญญาณโทรทัศน์ได้
การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการ
รบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการของอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ ีผา่ นการทดสอบและตรงตามข้อจากัดสาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจากัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การ
ป้ องกันอย่างเหมาะสมสาหรับการรบกวนที่เป็ นอันตรายในการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสี พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหาก
ไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคาแนะนา อาจทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่ อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบ
วนในการติดตั้งบางอย่าง หากอุปกรณ์ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้โดยการปิ ดและเปิ ด
อุปกรณ์ ผูใ้ ช้ควรลองแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:


เปลี่ยนทิศทางหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของเสาอากาศภาครับ



เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับ



เชื่อมต่ออุปกรณ์กบั เต้ารับที่มีวงจรแยกต่างหากจากที่เชื่อมต่อกับเครื่ องรับ



ติดต่อตัวแทนจาหน่ายหรื อช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีสาหรับความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากฝ่ ายที่รับผิดชอบสาหรับข้อกาหนดอาจทาให้สิทธิ์ ในการใช้งานอุปกรณ์ของผูใ้ ช้เป็ นโมฆะได้
FCC ID: S4L4REM
IC ID: 5767A-4REM
ประกาศการสั มผัสถูกรังสี ของ RF ของ FCC:

เครื่ องส่งภายในอุปกรณ์ตอ้ งไม่อยูใ่ นที่เดียวกันหรื อใช้งานร่ วมกันกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งอื่น
ฝ่ ายที่รับผิดชอบในอเมริกาเหนือ
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Suite 410, Burlington, MA 01803

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

การใช้งานขึ้นอยูก่ บั สองเงื่อนไขต่อไปนี้:
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อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ทาให้เกิดการรบกวน



อุปกรณ์ตอ้ งยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทาให้เกิดการทางานที่ไม่ตอ้ งการของอุปกรณ์

การใช้งานขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขว่าอุปกรณ์น้ ีไม่ทาให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย
อุปกรณ์ดิจิตอล Class B นี้ตรงตาม Canadian ICES-003 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศจะถูกปิ ดใช้งานสาหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดในสหรัฐอเมริ กาหรื อแคนาดา
อุปกรณ์น้ ีได้รับการรับรองตามข้อกาหนดของ RSS-210 สาหรับความถี่ 2.4 GHz
หมายเหตุสาคัญ

ประกาศการสัมผัสถูกรังสี ของ IC:


อุปกรณ์น้ ี เป็ นไปตามมาตรฐานด้านขีดจากัดการสัมผัสถูกรังสี IC RSS-102 ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม



อุปกรณ์น้ ีและเสาอากาศต้องไม่อยูใ่ นที่เดียวกันหรื อใช้งานร่ วมกันกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งอื่น

อุปกรณ์น้ ี เป็ นไปตามมาตรฐานด้านขีดจากัดการสัมผัสถูกรังสี IC ซึ่งถูกกาหนดไว้สาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้
งานที่เฉพาะเจาะจงในการปฏิบตั ิตามการสัมผัสคลื่นวิทยุ เพื่อให้ตรงตามความสอดคล้องด้านการสัมผัสคลื่นวิทยุ IC โปรดปฏิบตั ิตามคาแนะนาการใช้งาน
ตามเอกสารในคู่มือนี้
เครื่องหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM)

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

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดง R-NZ และรหัสซัพพลายเออร์ Z-1230 เพื่อยืนยันว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศนิวซีแลนด์
ข้ อมูลติดต่ อฝ่ ายสนับสนุนลูกค้ า (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ )

ออสเตรเลีย: 1300 135 604
นิวซีแลนด์: 0800 450 973
มาตรฐาน IDA (สิ งคโปร์ )

41

หมายเหตุสาหรับแอฟริกาใต้

ผลิตภัณฑ์น้ ีแสดงโลโก้ ICASA เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ปฏิบตั ิตามการรับรองอุปกรณ์วิทยุของแอฟริ กาใต้ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

หมายเหตุสาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้ อมูลการรับรองสาหรับผู้ใช้

หากต้องการดูขอ้ มูลการรับรองนาฬิกาของคุณ เลื่อนลงจากหน้าจอนาฬิกาเพื่อเปิ ดเมนู Settings เลือก Standards จากนั้นเลื่อนขวาเพื่อเลื่อนดูขอ้ มูล
การรับรอง
ชื่อรุ่น
4REM
เอกสารนี้

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดเตรี ยมขึ้นด้วยความระมัดระวัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ขอ้ มูลบางส่วนไม่เป็ นปัจจุบนั ข้อมูลในเอกสารนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
TomTom จะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาดทางเทคนิคหรื อในเนื้อหาหรื อการตกหล่นของเนื้อหาภายในเอกสาร รวมทั้งความเสี ยหายจากการผิดสัญญา

หรื อเกิดขึ้นเนื่องจากจากประสิ ทธิ ภาพหรื อการใช้งานเอกสารนี้ เอกสารนี้มีขอ้ มูลที่ได้รับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ห้ามนาส่วนใดภายในเอกสารไปทาการถ่าย
เอกสารหรื อผลิตซ้ าในทุกรู ปแบบก่อนได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก TomTom N.V.
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ประกาศลิขสิ ทธิ์
© 2016 TomTom สงวนลิขสิ ทธิ์ TomTom และโลโก้ "รู ปสองมือ" เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ TomTom N.V. หรื อบริ ษทั

ในเครื อ โปรดไปที่ tomtom.com/legal เพื่อดูการรับประกันและข้อตกลงการใช้งานของผูใ้ ช้ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์น้ ี
© 1992 - 2016 TomTom สงวนลิขสิ ทธิ์ เอกสารนี้มีกรรมสิ ทธิ์ และได้รับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ และ/หรื อการปกป้ องสิ ทธิ์ ของฐานข้อมูล และ/หรื อ

สิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่ง TomTom หรื อซัพพลายเออร์ของ TomTom เป็ นเจ้าของ การใช้งานเอกสารนี้จะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง
เกี่ยวกับใบอนุญาต การทาสาเนาหรื อนาเอกสารนี้ไปเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่ามีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
Linotype, Frutiger และ Univers เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Linotype GmbH ซึ่งจดทะเบียนที่สานักงานสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมาย

การค้าของสหรัฐอเมริ กา และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
MHei เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Monotype Corporation และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอื่นบางเขตด้วย
ซอฟต์แวร์ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์น้ ีประกอบด้วยรหัส AES ภายใต้ Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. สงวน
ลิขสิ ทธิ์
เงื่อนไขใบอนุญาต:
การแจกจ่ายต่อและการใช้ซอฟต์แวร์น้ ี (ทั้งมีหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ได้รับอนุญาตโดยไม่ตอ้ งชาระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าลิขสิ ทธิ์ หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้:
การแจกจ่ายซอร์สโค้ดรวมประกาศลิขสิ ทธิ์ ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ ต่อไปนี้
การแจกจ่ายซอร์สโค้ดรวมประกาศลิขสิ ทธิ์ ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบ
จะต้องไม่ใช้ชื่อของผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์ ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์น้ ีโดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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