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คู่มือผูใ้ชน้ี้อธิบายทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งรู้เก่ียวกบั TomTom Touch Fitness Tracker ใหม่ของคุณ 

ตัวติดตามฟิตเนสคืออะไรกันแน่ 

TomTom Touch ของคุณจะติดตามกิจกรรมและองคป์ระกอบของร่างกายของคุณ องคป์ระกอบของร่างกายเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีเยี่ยมของความฟิตของคุณ 
เม่ือผูค้นออกก าลงักาย ส่ิงท่ีพวกเขามกัจะตอ้งการคือลด % ไขมนัในร่างกายลงและเพิ่ม % กลา้มเน้ือ ดว้ย TomTom Touch 

คุณจะติดตามองคป์ระกอบของร่างกายได ้ไม่ใช่เพียงจ านวนกา้วเท่านั้น 

คุณสมบัติท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 

TomTom Touch ของคุณมีจอสมัผสัและสามารถติดตามกา้ว แคลอร่ี เวลาแอคทีฟ ระยะทาง การนอน อตัราการเตน้หวัใจ 
และองคป์ระกอบของร่างกาย 

ค าแนะน า: แมว้า่ผลิตภณัฑน้ี์คือผลิตภณัฑ ์TomTom แต่ไม่มี GPS จึงน าทางไมไ่ด ้
หากคุณก าลงัมองหาผลิตภณัฑท่ี์บนัทึกเส้นทางวิ่งและป่ันจกัรยานบนแผนท่ี และมีการค านวณความเร็ว เพซ และระยะทางท่ีแม่นย  า ลองใชน้าฬิกา 
TomTom GPS Sports 

ต่อไปน้ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในคู่มือผูใ้ชน้ี้: 

 การใชง้านแบบด่วน 

 เก่ียวกบัตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

 การสวมตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

 การชาร์จตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

 ตวัติดตามฟิตเนสของคุณและน ้า 

ค าแนะน า: ดูค  าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) ท่ี tomtom.com/support เลือก TomTom Touch Fitness Tracker จากรายการ 
หรือป้อนค าคน้หา  

เราหวงัวา่คุณจะเพลิดเพลินกบัการอ่านขอ้มูล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือเพลิดเพลินไปกบัการสร้างความฟิตขณะใช ้TomTom Touch รุ่นใหม่ของคุณ!  

ยนิดีตอ้นรับ 
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เก่ียวกบัตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

 

1. ท่ียึดสายรัด - ใส่หมุดทั้งสองบนสายรัดเพื่อใหแ้น่ใจวา่ตวัติดตามฟิตเนสของคุณจะรัดแน่น 

2. จอสมัผสั - ปัดจอสมัผสัเพื่อดูภาพรวมของเมตริกการติดตามกิจกรรมของคุณและโหมดต่างๆ 

คุณปัดลงเพื่อเล่ือนไปยงัหนา้จอดา้นบนหนา้จอนาฬิกา หนา้จอเหล่าน้ีไดแ้ก่: 

 โหมดกีฬา 

 องคป์ระกอบของร่างกาย 

 อตัราการเตน้หวัใจ 

คุณปัดข้ึนเพื่อเล่ือนไปยงัหนา้จอดา้นล่างหนา้จอนาฬิกา หนา้จอเหล่าน้ีไดแ้ก่: 

 กา้ว 

 พลงังานหรือแคลอร่ีท่ีเผาผลาญไป 

 ระยะทาง 

 เวลาแอคทีฟ 

 ระยะเวลานอน 

ค าแนะน า: หนา้จอทั้งหมดเหล่าน้ีแสดงความคืบหนา้ของเป้าหมายถา้ไดก้ าหนดไว ้

3. ไอคอนเป้าหมายวงกลม - ถา้คุณมีเป้าหมายกิจกรรมประจ าวนั จะมีไอคอนเป้าหมายวงกลมอยูด่า้นบนเมตริกหรือนาฬิกา โดยแสดงกา้ว เป็นตน้ 
ไอคอนเป้าหมายน้ีจะค่อยๆ เพิม่ข้ึนจนเตม็ในแต่ละวนั ขณะท่ีคุณกา้วสู่การบรรลุเป้าหมายไปเร่ือยๆ 

ค าแนะน า: เป้าหมายเร่ิมตน้ตั้งไวท่ี้ 10,000 กา้ว 

4. หนา้จอนาฬิกา - เม่ือคุณปลุกอุปกรณ์ของคุณข้ึนมาโดยการสมัผสัหนา้จอ คุณจะเห็นหนา้จอนาฬิกากบัเวลาแสดงอยู ่
ปัดข้ึนหรือลงจากหนา้จอนาฬิกาเพื่อดูเมตริกและโหมด 

5. ปุ่ม - ปุ่มใชใ้นการปลุกอุปกรณ์ข้ึนมา ส าหรับการวดัองคป์ระกอบของร่างกาย และการเร่ิมตน้และหยุดการบนัทึกในโหมดกีฬา 

ตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 
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หมายเหตุ: ในการปัดจอสมัผสั ใหเ้ล่ือนน้ิวของคุณไปตามจอสมัผสัจากบนสุดลงล่างสุดเพื่อปัดลง หรือจากล่างสุดข้ึนบนสุดเพื่อปัดข้ึน  
 

การสวมตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

วิธีท่ีคุณสวม TomTom Touch เป็นส่ิงส าคญั 
เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและผลลพัธ์องคป์ระกอบของร่างกายของคุณได ้
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีท างานของเซนเซอร์น้ี ดู เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หัวใจ 

ถา้คุณประสบปัญหากบัการอ่านอตัราการเตน้หวัใจหรือการวดัองคป์ระกอบของร่างกายอยา่งถูกตอ้ง แน่ใจวา่คุณสวม TomTom Touch ตามน้ี: 

 รัดใหแ้น่น แต่ไม่แน่นเกินไปจนอึดอดั 

 วางไวด้า้นบนกระดูกขอ้มือ 

 

 คุณจะไดผ้ลลพัทท่ี์แม่นย  าท่ีสุดจากเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจเม่ือคุณวอร์มอพัแลว้  

ขอ้ส าคญั: เพื่อใหก้ารวดัมีความแม่นย  า ใหอ้ยูน่ิ่งๆ จนกวา่จะตรวจพบอตัราการเตน้หัวใจ 
 

การท าความสะอาดตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

ขอแนะน าใหคุ้ณท าความสะอาด TomTom Touch สปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง ถา้คุณใชบ่้อย 

 เช็ด TomTom Touch ดว้ยผา้ชุบน ้าตามความจ าเป็น ใชส้บู่อ่อนๆ เพื่อขจดัน ้ามนัหรือส่ิงสกปรกออก 

 อยา่ให ้TomTom Touch สมัผสักบัสารเคมีแรงๆ เช่น น ้ามนัเบนซิน สารท าความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล ์หรือน ้ายาไล่แมลง 
สารเคมีอาจท าความเสียหายกบัซีล ตวัเรือน และสีได ้

 ท าความสะอาดบริเวณเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและแผน่เช่ือมต่อดว้ยสบู่อ่อนๆ และน ้าตามความจ าเป็น  
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 อยา่ท าใหบ้ริเวณเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจถูกขีดขว่น ป้องกนัความเสียหาย 
 

เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ 

TomTom Touch มีเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจในตวัเพื่อช่วยใหคุ้ณฝึกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วิธีการท างานของเซนเซอร์ 

การเตน้ของหวัใจจะถูกวดัโดยการใชแ้สงเพื่อวดัการเปล่ียนแปลงในกระแสเลือด 
ซ่ึงจะท าท่ีดา้นบนขอ้มือโดยการส่องแสงผา่นผิวหนงัเขา้สู่เสน้เลือดฝอยใตผ้ิวหนงั และตรวจจบัการสะทอ้นแสงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประสิทธิภาพการท างานของเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจจะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากเปอร์เซ็นตไ์ขมนัของร่างกาย หรือขนในร่างกาย 
อยา่งไรกต็ามจะไดรั้บผลกระทบจากต าแหน่งของ TomTom Touch บนขอ้มือ สีผิว ประเภทผิว และคุณไดว้อร์มอพัแลว้หรือไม ่

การใช้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ 

เพื่อใหไ้ดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดจากเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจ ดู การสวมตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

การติดตามอตัราการเตน้หวัใจอยา่งต่อเน่ืองจะถูกเปิดอยูโ่ดยค่าเร่ิมตน้ 
 

การถอดโมดูลออกจากสายรัด 

คุณจ าเป็นตอ้งถอด TomTom Touch ออกจากสายรัดขอ้มือเพื่อชาร์จหรือเช่ือมต่อกบั MySports โดยใชค้อมพิวเตอร์ 

ในการถอด TomTom Touch ออกจากสายรัดขอ้มือ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. กดส่วนบนของโมดูลอยา่งหนกัแน่นจนกวา่จะเดง้ออกจากสายรัด  

 

2. ในการใส่โมดูล TomTom Touch กลบัเขา้ไปยงัสายรัดขอ้มือ ท าขั้นตอนท่ี 1 ยอ้นกลบัโดยใส่ส่วนทา้ยของโมดูลท่ีมีปุ่มเขา้ไปยงัสายรัดก่อน 
 

การชาร์จตวัติดตามฟิตเนสของคุณ 

ขอ้ส าคญั: คุณสามารถชาร์จ TomTom Touch โดยใชค้อมพวิเตอร์หรือท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั USB  

ในการชาร์จ TomTom Touch ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ถอด TomTom Touch ออกจากสายรัด ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดู การถอดตวัติดตามฟิตเนสจากสาย 

2. เช่ือมต่อโมดูลกบัช่องเสียบขนาดเลก็ของสาย micro-USB ท่ีใหม้าในกล่อง 

3. เช่ือมต่อช่องเสียบ USB ขนาดใหญ่กบัคอมพวิเตอร์หรือท่ีชาร์จแบบเสียบผนงั 
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4. TomTom Touch จะเร่ิมชาร์จ ซ่ึงดูไดจ้ากไอคอนเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี: 

 

หมายเหตุ: สาย micro-USB ท่ีคุณหาซ้ือไดบ้างสายไม่สามารถชาร์จและถ่ายโอนขอ้มูลพร้อมกนัได ้
สายท่ีใหม้าในกล่องสามารถท าทั้งสองอยา่งพร้อมกนัได ้คุณจึงสามารถถ่ายโอนขอ้มลูโดยใช ้MySports Connect ได ้

 

พ้ืนท่ีจดัเกบ็ขอ้มูล 

TomTom Touch สามารถจดัเกบ็มูลกิจกรรมกีฬาไดห้ลายวนั 

เม่ือ TomTom Touch เช่ือมต่อกบั MySports Connect หรือแอปมือถือ MySports 

ขอ้มูลกิจกรรมทั้งหมดจะถูกลบออกโดยอตัโนมติัและอปัโหลดไปยงับญัชี MySports ของคุณ 
 

ขอ้มูลแบตเตอร่ี 

อายุใช้งานของแบตเตอร่ี 

สูงสุด 5 วนั 

เวลาในการชาร์จ 

 ชาร์จถึง 90%: 40 นาที 

 ชาร์จเตม็ 100%: 1 ชัว่โมง 

ค าแนะน าในการเิิม่เวลาการใช้งานแบตเตอร่ี 

 ปิดการแจง้เตือนโทรศพัท ์

 ปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั 

 รักษา TomTom Touch ใหอ้ยูภ่ายในระยะ Bluetooth ของอุปกรณ์ท่ีจบัคู่ 
 

การรีเซ็ต 

รีเซ็ตแบบปกติ 

การรีเซ็ตแบบปกติจะด าเนินการแต่ละคร้ังท่ีคุณตดัการเช่ือมต่อ TomTom Touch Fitness Tracker จากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รีเซ็ตแบบปกติโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อ TomTom Touch กบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

รอจนกวา่ TomTom Touch จะแสดงสญัลกัษณ์แบตเตอร่ี 

ถา้คุณก าลงัใชค้อมพิวเตอร์ ใหร้อจนกวา่ MySports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดท TomTom Touch 

2. ยกเลิกการเช่ือมต่อ TomTom Touch จากท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์บน TomTom Touch จะรีสตาร์ท คุณไดท้ าการรีเซ็ตแบบปกติกบั TomTom Touch เสร็จส้ินแลว้ 
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รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน 

ขอ้ส าคญั: เม่ือคุณท าการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานใน MySports Connect ขอ้มูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกลบออกจาก TomTom 

Touch การด าเนินการน้ีไม่สามารถยกเลิกได ้

คุณควรใชก้ารรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการคืนค่า TomTom Touch หรือถา้คุณตอ้งการลบขอ้มูลและการตั้งค่าจริงๆ 

การรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานจะติดตั้งซอฟตแ์วร์บน TomTom Touch อีกคร้ัง และจะลบขอ้มูลต่อไปน้ี: 

 กิจกรรมของคุณ 

 การตั้งค่าของคุณบน TomTom Touch และใน MySports Connect 

หมายเหตุ: หากคุณก าลงัใชแ้อปมือถือ MySports คุณตอ้งท าใหส้มาร์ทโฟนของคุณลืม TomTom Touch แลว้จบัคู่อีกคร้ังดงัต่อไปน้ี: 

 Android - ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ใหย้กเลิกการจบัคู่หรือลืม TomTom 

Touch 

 iOS - ไปยงัหนา้จอ Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของ iOS คลิกท่ีไอคอน (i) ดา้นหลงัช่ือ TomTom Touch 

แลว้เลือก Forget this Device (ลืมอุปกรณ์น้ี) 

ขอ้ส าคญัTomTom Touch: เม่ือคุณท าการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน อยา่ตดัการเช่ือมต่อนาฬิกาก่อนท่ี MySports Connect 

จะเสร็จส้ินการคืนค่า การด าเนินการน้ีอาจใชเ้วลาหลายนาที ตรวจสอบขอ้ความใดๆ ท่ีแสดงใน MySports Connect ก่อนท่ีจะถอดออก 

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานโดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

1. เช่ือมต่อ TomTom Touch กบัคอมพิวเตอร์ และรอจนกวา่ MySports Connect จะเสร็จส้ินการอพัเดท 

2. คลิกท่ีไอคอนลอ้เฟืองใน MySports Connect เพื่อเปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) 

3. คลิกปุ่ม Reset (รีเซ็ต) 

4. อยา่ถอด TomTom Touch เม่ือหนา้ต่าง MySports Connect ปิด 

MySports Connect จะติดตั้งซอฟตแ์วร์บน TomTom Touch 

5. อยา่ถอด TomTom Touch ขณะ MySports Connect เปิด 

6. ท าตามค าแนะน าใน MySports Connect เพื่อตั้งค่า TomTom Touch 
 

ตวัติดตามฟิตเนสของคุณและน ้ า 
TomTom Touch Fitness Tracker สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน IPx7 ส าหรับการป้องกนัการร่ัวซึม 
ซ่ึงหมายความวา่คุณสามารถใชข้ณะตากฝนและสวมใส่ในหอ้งอาบน ้า แต่กไ็ม่ควรใชข้ณะวา่ยน ้า ตวัติดตามฟิตเนสไม่มีเซนเซอร์วดัการวา่ยน ้า  
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ดาวน์โหลด MySports Connect 

1. ในการเช่ือมต่อ TomTom Touch กบัคอมพวิเตอร์ ใหก้ดส่วนบนของโมดูลอยา่งหนกัแน่นจนกวา่จะเดง้ออกจากสายรัด  

 

2. เช่ือมต่อ TomTom Touch กบัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB 

 

3. รอจนกวา่ TomTom Touch จะชาร์จ แตะท่ีปุ่มเพื่อดูระดบัประจุในแบตเตอร่ี  

ค าแนะน า: ใชเ้วลา 40 นาทีในการชาร์จถึง 90% และ 1 ชัว่โมงถึง 100% 

4. ดาวนโ์หลดและติดตั้ง TomTom MySports Connect จาก tomtom.com/123/ บนคอมพวิเตอร์ 

หลงัจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ MySports Connect จะเปิด ท าตามค าแนะน าบนหนา้จอเพื่อเร่ิมใชง้าน 

ถดัไป: สมคัรและลงทะเบียน 
 

การใชง้านแบบด่วน 

http://www.tomtom.com/123/
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สมคัรและลงทะเบียน 

ในระหวา่งการติดค่าใน MySports Connect เวบ็ไซต ์MySports จะเปิดข้ึน 

 

สร้างบญัชีหรือล็อกอินดว้ยบญัชีท่ีมีอยู ่

บนเวบ็ไซต ์MySports คุณจะสามารถดูกิจกรรม สถิติ และความคืบหนา้ของคุณ 

ขอ้ส าคญั: คุณควรเช่ือมต่อ TomTom Touch กบัคอมพวิเตอร์บ่อยๆ เพื่อชาร์จและรับการอพัเดทซอฟตแ์วร์ล่าสุด 

ถดัไป: ไม่บงัคบั: รับแอปมือถือ MySports 
 

ไม่บงัคบั: รับแอปมือถือ MySports 

ขอ้ส าคญั: แมว้า่คุณจะสามารถใช ้TomTom Touch Fitness Tracker โดยไมมี่แอปมือถือ MySports 

เราขอแนะน าใหติ้ดตั้งแอปมือถือถา้คุณมีอุปกรณ์มือถือ เพื่อใหคุ้ณสามารถใชง้านคุณสมบติัทั้งหมดท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

แอปมือถือ MySports อนุญาตใหคุ้ณอปัโหลดและวิเคราะห์กิจกรรมและดูสถิติของคุณในขณะอยูข่า้งนอก 

ดาวนโ์หลดแอปและท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ 

   Google Play Store 

 Apple App Store 

 

ค าแนะน า: TomTom Touch ใช ้Bluetooth Low Energy (BLE) ส าหรับการส่ือสารกบัแอปมือถือ TomTom MySports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
https://itunes.apple.com/gb/app/tomtom-mysports/id783593018?mt=8


12 
 
 

 

ถดัไป:  การใชต้วัติดตามฟิตเนสของคุณ 
 

การใชต้วัติดตามฟิตเนสของคุณ 

แตะปุ่มเพื่อปลุกจอแสดงผลและดูเวลา 

ปัดไปท่ีหนา้จอดา้นล่างหนา้ปัดนาฬิกาเพื่อดูสถิติกิจกรรม ไดแ้ก่ กา้ว แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ ระยะทางเดิน เวลาแอคทีฟและเวลานอน 

ปัดไปท่ีหนา้จอดา้นบนหนา้ปัดนาฬิกาเพื่อเร่ิมตน้กิจกรรม วดัองคป์ระกอบของร่างกาย หรือดูอตัราการเตน้หวัใจของคุณในปัจจุบนั 

 

คุณยงัสามารถตั้งค่าเป้าหมายในแอปมือถือ MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย คุณสามารถดูความคืบหนา้ของเป้าหมาย 
อตัราการเตน้หวัใจตลอดวดั และแนวโนม้องคป์ระกอบของร่างกาย และความคืบหนา้โดยรวมในแอปมือถือและบนเวบ็ไซต ์MySports 

 

ถดัไป: การใชโ้หมดกีฬา 
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การใชโ้หมดกีฬา 
โหมดกีฬาสามารถน ามาใชส้ าหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเร่ิมหยุดน้ีจะตรวจจบัเวลา อตัราการเตน้หวัใจ 
และแคลอร่ีท่ีเผาผลาญโดยข้ึนอยูก่บัอตัราการเตน้หวัใจของคุณ คุณสามารถใชโ้หมดน้ีส าหรับกีฬาใดกไ็ด ้ยกเวน้วา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า  

คุณยงัสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณในแอป MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย 

หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มี GPS จึงติดตามระยะทางไม่ได ้แตจ่ะค านวณจากกา้วของคุณแทน 

ขอ้ส าคญั: คุณไม่สามารถน า TomTom Touch ลงวา่ยน ้าดว้ยได ้

1. ในการเร่ิมตน้กิจกรรมในโหมดกีฬา ปัดไปหน่ึงหนา้จอดา้นบนนาฬิกา แลว้คุณจะเห็นไอคอนออกก าลงักาย 

 

2. กดปุ่มในเวลาสั้นๆ เพื่อเร่ิมการบนัทึกกิจกรรม 

การสัน่ยืนยนัวา่กิจกรรมก าลงัถูกบนัทึกไว ้

3. ขณะท่ีก าลงับนัทึกกิจกรรม กดปุ่มหน่ึงคร้ังเพื่อปลุกหนา้จอ แลว้ปัดเพื่อดูเวลาแอคทีฟ แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ และอตัราการเตน้หวัใจ  

4. ในการหยุดการบนัทึกกิจกรรม กดปุ่มหน่ึงคร้ังเพื่อปลุกหนา้จอ แลว้กดอีกคร้ังจนกวา่จะมีการสัน่ 

ค าแนะน า: หลงัจากออกก าลงักาย คุณสามารถแบ่งปันกิจกรรมของคุณในโซเชียลมีเดีย 
 

การวดัองคป์ระกอบของร่างกาย 

TomTom Touch สามารถวดัองคป์ระกอบของร่างกายของคุณได ้
องคป์ระกอบของร่างกายคือเปอร์เซ็นตข์องไขมนัในร่างกายและมวลกลา้มเน้ือในร่างกายของคุณ และเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของความฟิตของคุณ 

ทุกคร้ังท่ีคุณวดัองคป์ระกอบของร่างกาย ก่อนอ่ืนใหส้วมตวัติดตามฟิตเนสอยา่งนอ้ย 15 นาทีเพื่อวอร์มอพัเคร่ือง 
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ขอ้ส าคญั: เพื่อผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง ใหว้ดัองคป์ระกอบของร่างกายในเวลาเดียวกนัของวนั 

 

ปัดตวัติดตามฟิตเนสข้ึนสองหนา้จอดา้นบนหนา้จอนาฬิกา แลว้คุณเห็นเคร่ืองหมายเปอร์เซ็นต ์กดปุ่มคา้งไวจ้นกวา่คุณจะเห็นเคร่ืองหมายขีดถูกบนหนา้จอ 
ตอนน้ีคุณสามารถดูค่าอ่านองคป์ระกอบของร่างกายไดใ้นแอปมือถือ โดยไปท่ีเมนู Progress (ความคืบหนา้) แตะท่ีปุ่มกราฟสีเทา (ขวาบน) แลว้เลือก 
Body (ร่างกาย) 

 

ค าแนะน าส าหรับการวัดองค์ประกอบของร่างกาย 

 อยา่ใหแ้ขนสมัผสัดา้นขา้งล าตวั และอยา่ใหข้อ้มือหรือมือสมัผสักนัเอง เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดความไม่แม่นย  า 
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 วางต าแหน่งน้ิวช้ีลงบนปุ่ม ช้ีน้ิวตรงๆ ไปยงัหนา้จอของตวัติดตาม แน่ใจวา่คุณคลุมทั้งปุ่มดว้ยน้ิว 

 

 ถา้มีกากบาทแสดงอยูแ่ทนท่ีจะเป็นขีดถูก ใหน้ าน้ิวจุ่มน ้า เพื่อใหคุ้ณสามารถท าใหผ้วิบนขอ้มือภายใตข้ั้วไฟฟ้าเปียก 
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จบัคู่กบัอุปกรณ์ iOS 

แอปมือถือ TomTom MySports ใหคุ้ณอปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมของคุณจากตวัติดตามฟิตเนส TomTom Touch ของคุณไปท่ี TomTom 

MySports ดว้ยสมาร์ทโฟนของคุณได ้นอกจากน้ียงัอนุญาตใหอ้ปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ จ านวนหน่ึงอีกดว้ย  

หากแอป MySports เวอร์ชัน่ใหม่มีใหใ้ชแ้ลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก App Store 

หากซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ใหม่ส าหรับตวัติดตามฟิตเนสของคุณมีใหใ้ชแ้ลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดยใชแ้อปเดสกท์อป MySports Connect  

ในการจบัคู่กบัอุปกรณ์ iOS ดว้ยตวัติดตามฟิตเนส ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. ตวัติดตามฟิตเนสจะตอ้งเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ หากเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ รอใหแ้อปเดสกท์อป MySports Connect 

เสร็จส้ินการอพัเดทอุปกรณ์ก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป  

2. แน่ใจวา่คุณมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีใชก้ารไดบ้นอุปกรณ์ iOS  

3. แน่ใจวา่ตวัติดตามฟิตเนสและอุปกรณ์ iOS อยูใ่กลก้นั 

4. ใน Settings (การตั้งค่า) ในอุปกรณ์ iOS แน่ใจวา่เปิด Bluetooth อยู ่

5. บนตวัติดตามฟิตเนส กดปุ่มเพื่อปลุกหนา้จอ ปัดหนา้จอจนกวา่คุณจะเห็นไอคอน Bluetooth และสมาร์ทโฟน แลว้กดปุ่มอีกคร้ัง  

6. เปิดแอปมือถือ MySports แลว้แตะ Band (แบนด)์ บนหนา้จอ Activate (เปิดใชง้าน) อุปกรณ์ของคุณ 

7. แตะช่ือตวัติดตามฟิตเนสของคุณเม่ือปรากฏข้ึน 

8. บนอุปกรณ์ iOS ป้อนรหสั PIN ท่ีแสดงบนตวัติดตามฟิตเนส แลว้แตะ Pair (จบัคู่) 

ตอนน้ีอุปกรณ์ควรจะจบัคู่กนัแลว้ ดูค  าแนะน าการแกปั้ญหาท่ีดา้นล่าง หากคุณประสบปัญหากบัการจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนส 

ถา้คุณเปิดแอปมือถือบนโทรศพัทแ์ละพยายามเช่ือมต่อกบัตวัติดตามฟิตเนส คุณอาจจ าเป็นตอ้งปลุกตวัติดตามฟิตเนสโดยการกดปุ่ม  

การแก้ปัญหา 

หากคุณพบปัญหาเก่ียวกบัการจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนส ใหท้ าตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี: 

 แน่ใจวา่คุณก าลงัใชซ้อฟตแ์วร์ TomTom Touch เวอร์ชัน่ล่าสุดอยู ่หากมีเวอร์ชัน่ใหม่ใหใ้ชแ้ลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดยใชแ้อปเดสกท์อป 
MySports Connect 

 แน่ใจวา่คุณก าลงัใชแ้อปมือถือเวอร์ชัน่ล่าสุดอยู ่หากมีเวอร์ชัน่ใหม่ใหใ้ชแ้ลว้ จะแสดงอยูใ่น App Store 

 ลืมตวัติดตามฟิตเนสท่ีจบัคู่แลว้บนอุปกรณ์ iOS แลว้พยายามจบัคู่กนัอีกคร้ัง: 

1. ไปยงัหนา้จอการตั้งค่า Bluetooth ของ iOS บนอุปกรณ ์iOS คลิกท่ีไอคอน (i) ดา้นหลงัช่ือตวัติดตามฟิตเนส แลว้เลือก Forget 

this Device (ลืมอุปกรณ์น้ี) พยายามจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนสอีกคร้ังตามค าแนะน าการจบัคู่ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไมไ่ดผ้ล 
ใหด้ าเนินการต่อดว้ยขั้นตอนแกปั้ญหาดา้นล่าง 

2. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS 

3. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ MySports จาก App Store อีกคร้ัง 

4. ปิด Bluetooth แลว้เปิดใหม ่

5. รีสตาร์ทตวัติดตามฟิตเนสของคุณโดยเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ 

ตอนน้ีอุปกรณ์ iOS และตวัติดตามฟิตเนสตดัการเช่ือมต่อกนัอยา่งสมบูรณ์และรีเซ็ต 

6. เปิดแอปมือถือ MySports บนอุปกรณ์ iOS 

7. จบัคู่ต่อไปตามท่ีอธิบายไวใ้นค าแนะน าการจบัคู่ดงักล่าวขา้งตน้ (จากขั้นตอนท่ี 5) 

จบัคู่กบัอุปกรณ์มือถือของคุณ 
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จบัคู่กบัอุปกรณ์ Android 

แอปมือถือ TomTom MySports ใหคุ้ณอปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมของคุณจากตวัติดตามฟิตเนส TomTom Touch ของคุณไปท่ี TomTom 

MySports ดว้ยสมาร์ทโฟนของคุณได ้นอกจากน้ียงัอนุญาตใหอ้ปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ จ านวนหน่ึงอีกดว้ย  

ก่อนท่ีคุณจะจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนสกบัอุปกรณ์ Android ใหแ้น่ใจวา่คุณก าลงัใชแ้อป TomTom MySports เวอร์ชัน่ล่าสุด 
และคุณมีซอฟตแ์วร์ส าหรับตวัติดตามฟิตเนสเวอร์ชัน่ล่าสุดติดตั้งอยู ่หากแอป MySports เวอร์ชัน่ใหม่มีใหใ้ชแ้ลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Play 

Store หากซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่ใหม่ส าหรับตวัติดตามฟิตเนสของคุณมีใหใ้ชแ้ลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดยใชแ้อปเดสกท์อป MySports 

Connect  

ในการจบัคู่กบัอุปกรณ์ Android ดว้ยตวัติดตามฟิตเนส ใหท้ าตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. แน่ใจวา่อุปกรณ์ Android ของคุณสามารถใชร่้วมกบัแอป TomTom MySports คุณสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีรองรับใน 
Google Play 

2. แน่ใจวา่คุณมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีใชก้ารไดบ้นสมาร์ทโฟน 

3. ตวัติดตามฟิตเนสจะตอ้งเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ หากเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ รอใหแ้อปเดสกท์อป MySports Connect 

เสร็จส้ินการอพัเดทอุปกรณ์ก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป  

4. แน่ใจวา่ตวัติดตามฟิตเนสและอุปกรณ์ Android อยูใ่กลก้นั 

5. เปิด Bluetooth ใน Settings (การตั้งค่า) บนอุปกรณ์ Android ของคุณ 

6. เปิดแอปมือถือ TomTom MySports บนอุปกรณ์ Android 

7. บนตวัติดตามฟิตเนส กดปุ่มเพื่อปลุกหนา้จอ ปัดหนา้จอจนกวา่คุณจะเห็นไอคอน Bluetooth และสมาร์ทโฟน แลว้กดปุ่มอีกคร้ัง  

8. บนหนา้จอ Activate (เปิดใชง้าน) อุปกรณ์ของคุณในแอปมือถือ ใหแ้ตะ Band (แบนด)์ 

อุปกรณ์ Android จะแสดงค าวา่ Searching (ก าลงัคน้หา) 

9. แตะช่ือแบนดข์องคุณเม่ือปรากฏข้ึน 

10. เม่ือช่ือของตวัติดตามฟิตเนสปรากฏข้ึนในรายการบนหนา้จอ Searching (คน้หา) ใหแ้ตะแลว้ยอมรับค าขอจบัคู ่

ขอ้ส าคญั: ตรวจหาค าขอจบัคู่กบัตวัติดตามฟิตเนสท่ีแถบการแจง้เตือน Android บนอุปกรณ์ Android บางรุ่น 
การแจง้เตือนการจบัคู่จะแสดงอยูใ่นแถบการแจง้เตือน Android หลงัจากท่ีคุณไดเ้ลือกตวัติดตามฟิตเนสท่ีคุณตอ้งการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ 
Android บางรุ่น แสดงป๊อปอพั บางรุ่นไม่แสดงอะไร ในอุปกรณ์ท่ีแสดงค าขอจบัคู่ คุณตอ้งยอมรับการจบัคู่ภายในไม่ก่ีวินาที 

11. ในแอปมือถือ MySports ใหป้้อนรหสั PIN ท่ีแสดงอยูบ่นตวัติดตามฟิตเนส 

12. เม่ือแอป MySports และตวัติดตามฟิตเนสเช่ือมต่อกนัแลว้ ใหแ้ตะ Done (เสร็จ) 

ตอนน้ีตวัติดตามฟิตเนสและแอป MySports จบัคู่กนัแลว้ หากคุณมีปัญหาการจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนส ใหดู้ค าแนะน าการแกไ้ขปัญหาดา้นล่าง 

ถา้คุณเปิดแอปมือถือบนโทรศพัทแ์ละพยายามเช่ือมต่อกบัตวัติดตามฟิตเนส คุณอาจจ าเป็นตอ้งปลุกตวัติดตามฟิตเนสโดยการกดปุ่ม ในการซิงค ์
ใหดึ้งลงหนา้จอ Activities (กิจกรรม) ในแอปลงมา หากคุณพบปัญหาในการซิงคก์บัแอป คุณสามารถซิงคกิ์จกรรมของคุณโดยใชแ้อปเดสกท์อป 
MySports ไดเ้สมอ  

หากคุณก าลงัอปัเกรดเวอร์ชัน่อุปกรณ์ Android คุณมกัจะตอ้งยกเลิกการจบัคู่และจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนสอีกคร้ังโดยท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

การแก้ปัญหา 

หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อตวัติดตามฟิตเนสของคุณกบัแอป MySports เราแนะน าใหย้กเลิกการจบัคู่โดยสมบูรณ์จากอุปกรณ์ Android 

แลว้จบัคู่อีกคร้ังตามขั้นตอนเหล่าน้ี: 

1. ในเมนู Bluetooth Settings (การตั้งค่า Bluetooth) ของอุปกรณ์ Android ใหย้กเลิกการจบัคู่หรือลืมตวัติดตามฟิตเนส 
พยายามจบัคู่ตวัติดตามฟิตเนสอีกคร้ังตามค าแนะน าการจบัคู่ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไม่ไดผ้ล ใหด้ าเนินการต่อดว้ยขั้นตอนแกปั้ญหาดา้นล่าง  
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2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปมือถือ MySports จาก Play Store อีกคร้ัง 

3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ Android 

4. ปิด Bluetooth แลว้เปิดใหม ่

5. รีสตาร์ทตวัติดตามฟิตเนสของคุณโดยเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ 

ตอนน้ีอุปกรณ์ Android และตวัติดตามฟิตเนสตดัการเช่ือมต่อกนัอยา่งสมบูรณ์และรีเซ็ต 

6. เปิดแอปมือถือ MySports บนอุปกรณ์ Android 

7. จบัคู่ต่อไปตามท่ีอธิบายไวใ้นค าแนะน าการจบัคู่ดงักล่าวขา้งตน้ (จากขั้นตอนท่ี 7) 
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เก่ียวกบัการติดตามกิจกรรม 

คุณสามารถใช ้TomTom Touch เพื่อติดตามความแอคทีฟของคุณ บางส่วนของส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดมี้ดงัน้ี: 

 สร้างเป้าหมายร่างกายส าหรับไขมนั กลา้มเน้ือ หรือน ้าหนกั 

 สร้างเป้าหมายกา้วส าหรับจ านวนกา้วต่อวนัหรือต่อสปัดาห์ 

 สร้างเป้าหมายกีฬา เช่น การป่ันจกัรยาน การวิ่ง การออกก าลงักายในยิม 

 ติดตามเวลาท่ีเคล่ือนไหวร่างกาย กา้ว แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ และระยะทางท่ีเคล่ือนไหว 

 ดูความคืบหนา้รายวนัและรายสปัดาห์ส าหรับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 อปัโหลดขอ้มูลการติดตามกิจกรรมไปยงัเวบ็ไซต ์TomTom MySports และ แอปมือถือ TomTom MySports 

การตรวจสอบกิจกรรมของคุณใน MySports 

คุณสามารถดูความคืบหนา้ของเป้าหมายการติดตามกิจกรรมรายวนัในหนา้สรุป ทั้งในแอปมือถือ MySports และบนเวบ็ไซต ์MySports 

สรุปจะมีอพัเดทขอ้มูลล่าสุดอยูต่ลอดและสะทอ้นคร้ังสุดทา้ยท่ีไดซิ้งคข์อ้มูลจาก TomTom Touch 

คุณสามารถคน้หารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน Progress (ความคืบหนา้) เม่ือคุณเลือก Activity Tracking (การติดตามกิจกรรม) เป็นประเภท 
หรือถา้คุณคลิกท่ีเป้าหมายการติดตามกิจกรรมของคุณ คุณสามารถเปล่ียนเมตริกโดยการคลิกท่ีป้ายดา้นล่างกราฟ 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถเปล่ียนระยะเวลาเป็นรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี 

 

การติดตามความฟิตของคุณ 
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ข้อมูลท่ีบันทึกโดย TomTom Touch 

TomTom Touch Fitness Tracker จะติดตามเวลานอนและเวลาแอคทีฟ แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ กา้ว และระยะทางโดยอตัโนมติั 
การค านวณจะอา้งอิงจากเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและเซนเซอร์จบัความเคล่ือนไหวในตวั ตลอดจนโปรไฟลข์องผูใ้ช ้ซ่ึงประกอบดว้ยอายุ เพศ ความสูง 
และน ้าหนกั  

หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มีชิพ GPS ดว้ยเหตุน้ีสถิติระยะทางจึงไดรั้บการประมาณจากกา้วของคุณ 

คุณสามารถดูสถิติรายวนัโดยปัดผา่นหนา้จอดา้นล่างหนา้ปัดนาฬิกาบน TomTom Touch นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูสถิติของคุณบนเวบ็ไซต ์
MySports และในแอป MySports เม่ือคุณซิงค ์TomTom Touch  

ในแอปและบนเวบ็ไซต ์คุณสามารถดูสถิติเฉพาะการออกก าลงักาย ตลอดจนความคืบหนา้โดยรวมและความคืบหนา้ของเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้  

ค าแนะน า: นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูค่าวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 ถา้คุณไดเ้ปิดใชง้าน All day heart rate (อตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั) 
ในเมนู Device (อุปกรณ์) ของแอป MySports 

ความแม่นย าในการติดตามกิจกรรม 

การติดตามกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มูลท่ีส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีแอคทีฟและมีสุขภาพดี  TomTom Touch Fitness Tracker 

ใชท้ั้งเซนเซอร์และการค านวณเพื่อติดตามกิจกรรมของคุณ ขอ้มูลและรายละเอียดท่ีใหจ้ะเป็นการประมาณท่ีใกลเ้คียงของกิจกรรม แต่อาจไม่แม่นย  าครบถว้น 
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล การกา้ว การนอน ระยะทาง และแคลอร่ี  
 

การติดตามกิจกรรมของคุณ 24/7 

1. ปัดท่ีจอแสดงผลเพื่อดูเมตริกกิจกรรมของคุณ 

เมตริกประกอบดว้ย: 

 กา้ว 

 ระยะทางเดิน 

 เวลาแอคทีฟ 

 ระยะเวลานอน 

 แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ 
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2. หากคุณมีเป้าหมายกิจกรรมประจ าวนั คุณจะเห็นไอคอนเป้าหมายวงกลมขา้งบนเมตริกท่ีคุณเลือกและเหนือนาฬิกา ไอคอนเป้าหมายน้ีจะค่อยๆ 
เพิ่มข้ึนจนเตม็ในแต่ละวนั ขณะท่ีคุณกา้วสู่การบรรลุเป้าหมายไปเร่ือยๆ 

 

ค าแนะน า: คุณสามารถก าหนดเป้าหมายและดูประสิทธิภาพในอดีตของคุณในแอป MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports 

 

การติดตามอตัราการเตน้หวัใจของคุณ 

TomTom Touch มีการวดัอตัราการเตน้หวัใจ 24/7 ใหเ้ลือกใช ้เม่ือเปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั 
ตวัติดตามฟิตเนสของคุณจะสามารถตรวจสอบอตัราการเตน้หวัใจของคุณเป็นประจ าในช่วงกลางวนัและกลางคืน 
ขอ้มูลอตัราการเตน้หวัใจช่วยปรับปรุงค่าประมาณแคลอร่ีและเวลาแอคทีฟ และใหมุ้มมองท่ีดีแก่กิจกรรมโดยรวมในระหวา่งวนั 

หมายเหตุ: เพื่อใหเ้วลาการใชง้านแบตเตอร่ีนานข้ึน ปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั เม่ือไม่ใชง้าน คุณสมบติัน้ีเปิดตามคา่เร่ิมตน้ 

ในการดูค่าอ่านอตัราการเตน้หวัใจทนัที ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดลงสามคร้ังจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนหวัใจ 
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3. รอสองสามวินาทีจนกวา่คุณจะเห็นอตัราการเตน้หวัใจในปัจจุบนัของคุณในหน่วยคร้ังต่อนาที (bpm) 

 

4. หากอตัราการเตน้หวัใจของคุณไม่ปรากฏข้ึน ใหแ้ตะท่ีปุ่มเพื่อลองอีกคร้ัง นอกจากน้ีคุณสามารถลองกระชบั TomTom Touch 

กบัขอ้มือหรือขยบัข้ึนไปเหนือขอ้มืออีกหน่อย 

การดูอัตราการเต้นหัวใจของคุณในแอปมือถือ MySports 

หมายเหตุ: ขอ้มูลอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนัดูไดเ้ฉพาะรายวนัเท่านั้น วนัต่อวนั 

1. บนหนา้จอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วนัน้ี) 

2. ดา้นล่างของวนัท่ี ปัดไปทางซา้ย 

3. แตะ Average Resting Heart Rate (อตัราการเตน้หวัใจเฉล่ียขณะพกั) 

เม่ือคุณดูอตัราการเตน้หวัใจของคุณส าหรับหน่ึงวนั 
คุณจะเห็นค่าอตัราการเตน้หวัใจขณะพกัและอตัราการเตน้หวัใจเฉล่ียขณะพกัท่ีค  านวณจากการวดัเหล่านั้น 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูอตัราการเตน้หัวใจขณะพกัเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี 
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ดูอัตราการเต้นหัวใจของคุณได้บนเว็บไซต์ MySports 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/progress 

2. คลิก กีฬาทั้งหมด แลว้เลือก การติดตามกิจกรรม 

3. คลิก ทั้งหมด แลว้เลือก วัน 

4. ท่ีดา้นล่างของหนา้ เลือก Average Resting Heart Rate (อตัราการเตน้หวัใจเฉล่ียขณะพกั) 

เม่ือคุณดูอตัราการเตน้หวัใจของคุณส าหรับหน่ึงวนั 
คุณจะเห็นค่าอตัราการเตน้หวัใจขณะพกัและอตัราการเตน้หวัใจเฉล่ียขณะพกัท่ีค  านวณจากการวดัเหล่านั้น 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูอตัราการเตน้หัวใจขณะพกัเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี 

 

การติดตามกา้วของคุณ 

จะมีการประมาณกา้วโดยใชก้ารเคล่ือนไหวของขอ้มือ และจะมีการก าหนดเป้าหมายเร่ิมตน้ 10,000 กา้วต่อวนัใหแ้ก่คุณโดยอตัโนมติั 

ค าแนะน า: กา้วท่ีท าในระหวา่งการออกก าลงักายจะรวมอยูใ่นเมตริกการติดตามกิจกรรมโดยรวม 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดข้ึนสามคร้ังจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนกา้ว 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ค าแนะน า: ล าดบัของหนา้จอดา้นล่างนาฬิกาจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

 

คุณจะเห็นจ านวนกา้วส าหรับวนัน้ีจนถึงตอนน้ี 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายรายวนัจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแตล่ะวนั 

การดูก้าวของคุณในแอปมือถือ MySports 

1. บนหนา้จอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วนัน้ี) 

2. ดา้นล่างของวนัท่ี ปัดไปทางซา้ย 

3. แตะ Steps (กา้ว) 

คุณยงัสามารถดูกา้วของคุณเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 

การดูก้าวของคุณบนเว็บไซต์ MySports 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/progress 

2. คลิก กีฬาทั้งหมด แลว้เลือก การติดตามกิจกรรม 

3. คลิก ทั้งหมด แลว้เลือก วัน 

4. ท่ีดา้นล่างของหนา้ เลือก Steps (กา้ว) 

คุณยงัสามารถดูกา้วของคุณเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 
 

การติดตามแคลอร่ีของคุณ 

ค าแนะน า: ค่าวดัแคลอร่ีของคุณประกอบดว้ยแคลอร่ีท่ีเผาผลาญโดยร่างกายของคุณเพียงเพื่อความอยูร่อด ซ่ึงเรียกวา่ Basal Metabolic Rate 

(BMR) จึงเป็นเหตุผลท่ี TomTom Touch แสดงปริมาณแคลอร่ีเม่ือคุณต่ืนข้ึนมาและยงัไมไ่ดท้ ากิจกรรมใดๆ 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดข้ึนจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนเปลวไฟ 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ค าแนะน า: ล าดบัของหนา้จอดา้นล่างนาฬิกาจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

 

คุณจะเห็นปริมาณแคลอร่ีท่ีเผาผลาญส าหรับวนัน้ีจนถึงตอนน้ี 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายรายวนัจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแตล่ะวนั 

การดูแคลอร่ีท่ีเผาผลาญในแอปมือถือ MySports 

1. บนหนา้จอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วนัน้ี) 

2. ดา้นล่างของวนัท่ี ปัดไปทางซา้ย 

3. แตะ Energy (พลงังาน) 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูแคลอร่ีท่ีเผาผลาญเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี 

การดูแคลอร่ีท่ีเผาผลาญบนเว็บไซต์ MySports 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/progress 

2. คลิก กีฬาทั้งหมด แลว้เลือก การติดตามกิจกรรม 

3. คลิก ทั้งหมด แลว้เลือก วัน 

4. ท่ีดา้นล่างของหนา้ เลือก Energy (พลงังาน) 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูแคลอร่ีท่ีเผาผลาญเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี 
 

การติดตามเวลาแอคทีฟของคุณ 

ค าแนะน า: เวลาจะถูกจดัเป็น ‘แอคทีฟ’ เม่ืออตัรากา้วหรือการเคล่ือนไหวของคุณสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดนานกวา่ 10 วินาที 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดข้ึนสามคร้ังจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนเวลา 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ค าแนะน า: ล าดบัของหนา้จอดา้นล่างนาฬิกาจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

 

คุณจะเห็นเวลาแอคทีฟส าหรับวนัน้ีจนถึงตอนน้ี 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายรายวนัจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแตล่ะวนั 

การดูเวลาแอคทีฟในแอปมือถือ MySports 

1. บนหนา้จอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วนัน้ี) 

2. ดา้นล่างของวนัท่ี ปัดไปทางซา้ย 

3. แตะ Active Time (เวลาแอคทีฟ) 

คุณยงัสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 

การดูเวลาแอคทีฟบนเว็บไซต์ MySports 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/progress 

2. คลิก กีฬาทั้งหมด แลว้เลือก การติดตามกิจกรรม 

3. คลิก ทั้งหมด แลว้เลือก วัน 

4. ท่ีดา้นล่างของหนา้ เลือก Active Time (เวลาแอคทีฟ) 

คุณยงัสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 
 

การติดตามระยะทางของคุณ 

ค าแนะน า: จะมีการประมาณกา้วโดยใชก้ารเคล่ือนไหวของขอ้มือ และกา้วท่ีจะใชใ้นการประมาณระยะทางเดิน 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดข้ึนส่ีคร้ังจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนระยะทาง 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress


27 
 
 

 

ค าแนะน า: ล าดบัของหนา้จอดา้นล่างนาฬิกาจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

 

คุณจะเห็นระยะทางส าหรับวนัน้ีจนถึงตอนน้ี 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายรายวนัจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแตล่ะวนั 

การดูระยะทางในแอปมือถือ MySports 

1. บนหนา้จอ ACTIVITIES (กิจกรรม) แตะ Today (วนัน้ี) 

2. ดา้นล่างของวนัท่ี ปัดไปทางซา้ย 

3. แตะ Distance (ระยะทาง) 

คุณยงัสามารถดูระยะทางเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 

การดูระยะทางบนเว็บไซต์ MySports 

1. ไปท่ี mysports.tomtom.com/app/progress 

2. คลิก กีฬาทั้งหมด แลว้เลือก การติดตามกิจกรรม 

3. คลิก ทั้งหมด แลว้เลือก วัน 

4. ท่ีดา้นล่างของหนา้ เลือก ระยะทาง 

คุณยงัสามารถดูเวลาแอคทีฟเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปีไดอี้กดว้ย 

 

การติดตามการนอนของคุณ 

เกี่ยวกับการติดตามการนอน 

คุณสามารถติดตามปริมาณการนอนโดยใช ้TomTom Touch บางส่วนของส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดมี้ดงัน้ี: 

 ติดตามความนานในการนอนของคุณในแต่ละวนั สปัดาห์ เดือน หรือปี 

 คุณสามารถอปัโหลดเมตริกการติดตามการนอนไปยงัเวบ็ไซต ์TomTom MySports และ แอปมือถือ TomTom MySports 

ตวัติดตามฟิตเนสจะตรวจจบัการนอนผา่นการเคล่ือนไหว และสร้างสมมติฐานวา่วา่คุณก าลงันอนหลบัหากคุณไม่ขยบัตวัในช่วงเวลาหน่ึงหลงัเวลาเยน็  

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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แต่ละวนัจะ ‘รีเซ็ต’ ในเวลา 4.00pm (16:00 น.) และตวัติดตามฟิตเนสของคุณจะเร่ิมนบั ‘คืน’ ใหม่ตั้งแตจุ่ดนั้น 

การติดตามการนอนของคุณ 

ในการติดตามการนอน คุณตอ้งสวม TomTom Touch เม่ือคุณนอน ในการดูระยะเวลาท่ีคุณนอนหลบัในคืนท่ีผา่นมา ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

2. จากหนา้จอนาฬิกา ปัดข้ึนหา้คร้ังจนกวา่คุณจะเห็นไอคอนนอน 

ค าแนะน า: ล าดบัของหนา้จอดา้นล่างนาฬิกาจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว ้

 

คุณจะเห็นระยะเวลานอนส าหรับคืนท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายรายวนัจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแตล่ะวนั 

เพื่อเปิดปิดการติดตามการนอน ใหดู้ท่ี: การติดตามการนอน 

การดูกิจกรรมการนอนในแอปมือถือ 

1. บนโทรศพัทห์รือแทบ็เลต็ แตะ Progress (ความคืบหนา้) 

2. แตะแผง Sleep (การนอน) 

3. ปัดน้ิวเพื่อเล่ือนไประหวา่งกราฟท่ีแสดงเวลานอนของวนัน้ีและเวลานอนของเม่ือวาน 

4. แตะ Day (วนั) หรือ Week (สปัดาห์) หรือ Month (เดือน) หรือ Year (ปี) เพื่อแสดงกราฟของการนอนส าหรับรอบระยะเวลานั้น 
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การใชโ้หมดกีฬา 
โหมดกีฬาสามารถน ามาใชส้ าหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเร่ิมหยุดน้ีจะตรวจจบัเวลา อตัราการเตน้หวัใจ 
และแคลอร่ีท่ีเผาผลาญโดยข้ึนอยูก่บัอตัราการเตน้หวัใจของคุณ คุณสามารถใชโ้หมดน้ีส าหรับกีฬาใดกไ็ด ้ยกเวน้วา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า  

คุณยงัสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณในแอป MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย 

หมายเหตุ: TomTom Touch ไม่มี GPS จึงติดตามระยะทางไม่ได ้แตจ่ะค านวณจากกา้วของคุณแทน 

ขอ้ส าคญั: คุณไม่สามารถน า TomTom Touch ลงวา่ยน ้าดว้ยได ้

1. ในการเร่ิมตน้กิจกรรมในโหมดกีฬา ปัดไปหน่ึงหนา้จอดา้นบนนาฬิกา แลว้คุณจะเห็นไอคอนออกก าลงักาย 

 

2. กดปุ่มในเวลาสั้นๆ เพื่อเร่ิมการบนัทึกกิจกรรม 

การสัน่ยืนยนัวา่กิจกรรมก าลงัถูกบนัทึกไว ้

3. ขณะท่ีก าลงับนัทึกกิจกรรม กดปุ่มหน่ึงคร้ังเพื่อปลุกหนา้จอ แลว้ปัดเพื่อดูเวลาแอคทีฟ แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ และอตัราการเตน้หวัใจ  

4. ในการหยุดการบนัทึกกิจกรรม กดปุ่มหน่ึงคร้ังเพื่อปลุกหนา้จอ แลว้กดอีกคร้ังจนกวา่จะมีการสัน่ 

ค าแนะน า: หลงัจากออกก าลงักาย คุณสามารถแบ่งปันกิจกรรมของคุณในโซเชียลมีเดีย 
 

เก่ียวกบัการประเมินแคลอร่ี 

การประเมินแคลอร่ีจะข้ึนอยูก่บัเพศของคุณ น ้าหนกัของคุณ และความเขม้ขน้และระยะเวลาของการออกก าลงักาย 

ส าหรับโหมดกีฬา อตัราการเตน้หวัใจจะน าไปใชป้ระเมินแคลอร่ี  

โหมดกีฬา 
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เก่ียวกบัเป้าหมาย 

คุณสามารถก าหนดเป้าหมายรายวนั เป้าหมายกีฬา และเป้าหมายร่างกายโดยใชแ้อปมือถือ MySports หรือเวบ็ไซต ์MySports ส่วนต่างๆ ของแอป 
MySports ไดรั้บการอธิบายไวด้า้นล่าง ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัมากกบัเวบ็ไซต ์MySports 

ขอ้ส าคญั: เป้าหมายใหม่หรือการเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ีมีอยูจ่ะซิงคก์บั TomTom Touch ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเช่ือมต่อกบัแอป MySports หรือ 
MySports Connect 

 

1. สถานะอุปกรณ์มือถือ - ไอคอนน้ีกลายเป็นสีฟ้าเม่ือก าลงัซิงคก์บั TomTom Touch 

2. ไอคอนเป้าหมายรายสัปดาห์ - แตะบนหรือภายในไอคอนเป้าหมายรายสปัดาห์เพื่อดูแผนภูมิความคืบหนา้รายสปัดาห์ 

3. เมตริกเป้าหมายรายสัปดาห์ - แสดงเมตริกเป้าหมายของคุณท่ีดา้นล่าง 

4. เป้าหมายไขมันในร่างกาย - แสดงไขมนัในร่างกายในปัจจุบนัจากค่าอ่านองคป์ระกอบของร่างกายล่าสุดเทียบกบัเป้าหมายของคุณ 

5. กิจกรรมก่อนหน้าน้ี - กิจกรรมก่อนหนา้น้ี พร้อมกบัระยะทางและระยะเวลา 

6. ไอคอนเมตริกเป้าหมายรายวัน - แตะบนหรือภายในไอคอนเป้าหมายรายวนัเพื่อดูแผนภูมิความคืบหนา้รายวนั เมตริกเป้าหมายของคุณจะระบุอยูท่ี่ขา้งใต ้

7. เส้นสีม่วง  - แสดงวา่คุณไดบ้รรลุเกินเป้าหมายแลว้ เสน้สีม่วงทบัซอ้นเส้นสีเขียวเม่ือคุณบรรลุเกินเป้าหมาย 

8. เส้นสีเขียว - แสดงใหเ้ห็นวา่คุณไดเ้สร็จส้ินส่วนหน่ึงของเป้าหมาย 

9. เมนู - แตะเพื่อดูเมนูหลกัแบบดรอปดาวน์ 
 

การก าหนดเป้าหมาย 
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การก าหนดเป้าหมายการติดตามกิจกรรม 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถก าหนดเป้าหมายบน TomTom Touch ไดโ้ดยตรง คุณจ าเป็นตอ้งใชแ้อป MySports หรือเวบ็ไซต ์MySports 

เป้าหมายการติดตามกิจกรรม 10,000 กา้วจะถูกตั้งค่าไวล่้วงหนา้ใหแ้ก่คุณโดยอตัโนมติั 
นอกจากน้ีคุณยงัจะเห็นค าเชิญใหก้ าหนดเป้าหมายการติดตามกิจกรรมเม่ือคุณตั้งค่า TomTom Touch 

ในการเปล่ียนแปลงหรือก าหนดเป้าหมายการติดตามกิจกรรมในแต่ละวนั ใหท้ าดงัน้ีในแอป MySports: 

1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้าหมาย) 

คุณจะเห็นหนา้จอท่ีมีเป้าหมาย Steps (กา้ว) ท่ีดา้นบนและเคร่ืองหมายบวกส าหรับใหคุ้ณเพิ่มเป้าหมายกีฬาหรือเป้าหมายร่างกาย 

2. แตะท่ีไอคอนดินสอภายใตเ้ป้าหมาย Steps (กา้ว) 

3. เลือกเมตริกท่ีคุณตอ้งการเปล่ียน โดยเลือกจาก: Steps (ก้าว), Distance (ระยะทาง), Duration (ระยะเวลา) หรือ Energy (พลงังาน) 
ในตวัอยา่งน้ีเราจะเลือก Steps (กา้ว) ซ่ึงเนน้ไวอ้ยู ่

4. เล่ือนลงและเปล่ียนจ านวนกา้ว 

5. แตะ Done (เสร็จ) 

6. หรือแตะ Disable Goal (ปิดเป้าหมาย) เพื่อปิดเป้าหมาย 

ค าแนะน า: คุณยงัสามารถก าหนดเป้าหมายบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย 

หมายเหตุ: ความคืบหนา้ของเป้าหมายการติดตามกิจกรรมจะรีเซ็ตเป็นศูนยใ์นเวลาเท่ียงคืนของแต่ละวนั 

ขอ้ส าคญั: เป้าหมายใหม่หรือการเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ีมีอยูจ่ะซิงคก์บั TomTom Touch ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเช่ือมต่อ 
 

การก าหนดเป้าหมายกีฬา 
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถก าหนดเป้าหมายบน TomTom Touch ไดโ้ดยตรง คุณจ าเป็นตอ้งใชแ้อป MySports หรือเวบ็ไซต ์MySports 

โหมดกีฬาสามารถน ามาใชส้ าหรับทุกกิจกรรมกีฬาของคุณ โหมดเร่ิมหยุดน้ีจะตรวจจบัเวลา อตัราการเตน้หวัใจ 
และแคลอร่ีท่ีเผาผลาญโดยข้ึนอยูก่บัอตัราการเตน้หวัใจของคุณ คุณสามารถใชโ้หมดน้ีส าหรับกีฬาใดกไ็ด ้ยกเวน้วา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า  

ในการก าหนดเป้าหมายกีฬา ใหท้ าดงัน้ีในแอป MySports: 

1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้าหมาย) 

คุณจะเห็นหนา้จอท่ีมีเป้าหมาย Steps (กา้ว) ท่ีดา้นบนและเคร่ืองหมายบวกส าหรับใหคุ้ณเพิ่มเป้าหมายกีฬาหรือเป้าหมายร่างกาย 

2. เล่ือนลงและแตะท่ีเคร่ืองหมายบวกเพื่อเพิม่เป้าหมายกีฬา 

3. เลือกกิจกรรมจากรายการ ซ่ึงไดแ้ก่: Run (วิ่ง), Cycle (ข่ีจักรยาน), Treadmill (สายิานวิ่ง) เป็นตน้ ในตวัอยา่งน้ีเราจะเลือก Run (วิ่ง) 
ซ่ึงตวัเลือกนั้นเนน้ไวอ้ยู ่

4. เล่ือนลงและแตะผสม Metric (เมตริก), Time Period (ระยะเวลา) และ Target (เป้าหมาย) ส าหรับแต่ละกิจกรรม: 

 Activities (กิจกรรม) - ก าหนดจ านวนคร้ังท่ีคุณตั้งเป้าท่ีจะท ากิจกรรมในสปัดาห์หรือเดือนนั้นๆ 

 Distance (ระยะทาง) - ก าหนดระยะทางท่ีคุณตั้งเป้าท่ีจะครอบคลุมในสปัดาห์หรือเดือนนั้นๆ 

 Duration (ระยะเวลา) - ก าหนดเวลาท่ีคุณตั้งเป้าท่ีจะใชใ้นกิจกรรมนั้นๆ ในสัปดาห์หรือเดือนนั้นๆ 

5. เม่ือเสร็จแลว้ ใหเ้ล่ือนลงและแตะ Done (เสร็จ) 

ค าแนะน า: คุณยงัสามารถก าหนดเป้าหมายบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย 

ขอ้ส าคญั: เป้าหมายใหม่หรือการเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ีมีอยูจ่ะซิงคก์บั TomTom Touch ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเช่ือมต่อ 
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ตัวอย่างของภาิรวมโหมดกีฬาและกราฟอัตราการเต้นหัวใจขณะิกั 

      

 
 

การก าหนดเป้าหมายร่างกาย 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถก าหนดเป้าหมายบน TomTom Touch ไดโ้ดยตรง คุณจ าเป็นตอ้งใชแ้อป MySports หรือเวบ็ไซต ์MySports 

ในการติดตามความคืบหนา้ คุณสามารถก าหนดเป้าหมายร่างกายโดยใช ้MySports คุณสามารถก าหนดเป้าหมายเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย/กลา้มเน้ือ 
หรือเป้าหมายน ้าหนกั 

ในการก าหนดเป้าหมายร่างกาย ใหท้ าดงัน้ีในแอป MySports: 

1. ในเมนู แตะ GOALS (เป้าหมาย) 

คุณจะเห็นหนา้จอท่ีมีเป้าหมาย Steps (กา้ว) ท่ีดา้นบนและเคร่ืองหมายบวกส าหรับใหคุ้ณเพิ่มเป้าหมายกีฬาหรือเป้าหมายร่างกาย 

2. เล่ือนลงและแตะท่ีเคร่ืองหมายบวกเพื่อเพิม่เป้าหมายร่างกาย 



34 
 
 

 

3. เลือกเมตริกของคุณจากตวัเลือกดงัต่อไปน้ี: Weight (น ้าหนกั), Body fat (ไขมนัในร่างกาย) หรือ Muscle (กลา้มเน้ือ) 
ในตวัอยา่งน้ีเราจะเลือก Weight (น ้าหนกั) 

 

4. เล่ือนลงและก าหนดน ้าหนกัเป้าหมาย 

ค าแนะน า: คุณสามารถเปล่ียนหน่วยน ้าหนกัในโปรไฟลข์องคุณในแอป MySports หรือบนเวบ็ไซต ์

5. เม่ือเสร็จแลว้ ใหเ้ล่ือนลงและแตะ Done (เสร็จ) 

ค าแนะน า: คุณยงัสามารถก าหนดเป้าหมายบนเวบ็ไซต ์MySports ไดอี้กดว้ย 

ขอ้ส าคญั: เป้าหมายใหม่หรือการเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ีมีอยูจ่ะซิงคก์บั TomTom Touch ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเช่ือมต่อ 
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เก่ียวกบัองคป์ระกอบของร่างกาย 

การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายท างานอย่างไร 

คุณสมบติัองคป์ระกอบของร่างกายท างานโดยการส่งกระแสไฟฟ้าท่ีมีขนาดเลก็และไม่เป็นอนัตรายผา่นร่างกายของคุณ 
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นกลา้มเน้ือไดง้่ายกวา่ไขมนั ดงันั้นเม่ือวดัปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าในความถ่ีต่างๆ 
กจ็ะสามารถค านวณประมาณเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายและกลา้มเน้ือได ้ส่ิงอ่ืนทั้งหมดท่ีประกอบเป็นร่างกายของคุณจะตกอยูใ่นประเภท “อ่ืนๆ” เช่น 
น ้าหรือกระดูก ผลลพัธ์องคป์ระกอบของร่างกายไดม้าจากไขมนัในร่างกาย กลา้มเน้ือ และ "อ่ืนๆ" บวกกนัเป็น 100% 

การวดัองคป์ระกอบของร่างกายของคุณจะถูกจดัเกบ็โดย TomTom Touch จากนั้นถ่ายโอนไปท่ีแอป MySports และเวบ็ไซต ์MySports 

ซ่ึงในท่ีน้ีคุณสามารถดูควบคู่ไปกบัเมตริกกา้ว แคลอร่ี ระยะทาง และเวลาแอคทีฟ 
ซ่ึงหมายความวา่คุณสามารถติดตามความพยายามและผลลพัธ์ของคุณไดใ้นสถานท่ีเดียวกนั 

ท าไมถึงต้องวัดองค์ประกอบของร่างกาย 

การวดัส่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นร่างกายของคุณช่วยใหคุ้ณไดผ้ลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่เพียงแค่การชัง่น ้าหนกัหรือการค านวณ BMI (ดชันีมวลกาย) 
เน่ืองจากกลา้มเน้ือมีน ้าหนกัมากกวา่ไขมนั คุณจึงสามารถไดรั้บน ้าหนกัจากการฝึกความแขง็แกร่ง แต่ยงัคงดูเพรียวกวา่เดิม 
โดยการวดัองคป์ระกอบของร่างกายเม่ือเวลาผา่นไป คุณจะสามารถเห็นวา่เปอร์เซ็นตก์ลา้มเน้ือและไขมนัของคุณข้ึนหรือลงหรือไม่ 
และคุณจะเห็นภาพท่ีชดัเจนมากข้ึนวา่ร่างกายของคุณเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  

ความแม่นย าของการวัด 

เม่ือมองดูท่ีการวดัองคป์ระกอบของร่างกาย ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งสงัเกตคือแนวโนม้เม่ือเวลาผา่นไป ปัจจยัหลายอยา่งเช่นการออกก าลงักาย 
การรับประทานอาหาร และระดบัน ้าในร่างกายสามารถมีอิทธิพลต่อการวดัคร้ังเดียว ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดความผนัผวนในแต่ละวนั 
คุณจะสามารถเห็นวา่เปอร์เซ็นตไ์ขมนัและกลา้มเน้ือเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรเม่ือเวลาผา่นไปในแอป MySports และบนเวบ็ไซต ์MySports  

เราแนะน าวา่ใหคุ้ณวดัองคป์ระกอบของร่างกายในเวลาเดียวกนัของวนั และท าตามขั้นตอนในการวดัองคป์ระกอบของร่างกาย 
 

การวดัองคป์ระกอบของร่างกาย 

ขอ้ส าคญั: เม่ือคุณวดัองคป์ระกอบของร่างกาย คุณจะท าการวดัท่ี TomTom Touch แต่ผลลพัธ์จะปรากฏเฉพาะในโทรศพัทข์องคุณในแอปมือถือ 
MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports 

เพื่อใหไ้ดค้่าวดัท่ีแม่นย  า ใหท้ าตามขั้นตอนดา้นล่าง  

1. สวมตวัติดตามฟิตเนสอยา่งนอ้ย 15 นาทีก่อนท่ีจะด าเนินการวดั  

ค าแนะน า: ระยะเวลา 15 นาทีช่วยใหข้ั้วไฟฟ้าบนขอ้มือของคุณไดรั้บอุณหภูมิผวิหนงัเพื่อผลลพัธ์ท่ีแม่นย  า 

ขอ้ส าคญั: เพื่อผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง ใหว้ดัองคป์ระกอบของร่างกายในเวลาเดียวกนัของวนั 

2. ปลุก TomTom Touch ข้ึนมาโดยกดปุ่ม 

3. ปัดตวัติดตามฟิตเนสข้ึนสองหนา้จอดา้นบนหนา้จอนาฬิกา แลว้คุณเห็นเคร่ืองหมายเปอร์เซ็นต ์

องคป์ระกอบของร่างกาย 
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4. แขนไม่ควรสมัผสัดา้นขา้งล าตวั และมือกบัขอ้มือไมค่วรสมัผสักนัเอง เพราะอาจน าไปสู่การท่ีกระแสไฟฟ้าใชเ้สน้ทางท่ีสั้นกวา่ 
ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีไม่แม่นย  า 

 

5. กดปุ่มดว้ยปลายน้ิวช้ีประมาณ 10 วินาทีจนเคร่ืองหมายขีดถูกปรากฏบนหนา้จอ  

6. แน่ใจวา่คุณครอบคลุมทั้งปุ่มดว้ยปลายน้ิว และช้ีน้ิวใหต้รงเม่ือกดจอแสดงผลของตวัติดตามฟิตเนส 

 

ค าแนะน า: ถา้คุณเห็นกากบาทบนหนา้จอแทนท่ีจะเป็นขีดถูก ลองหยดน ้าลงบนขอ้มือใตข้ั้วไฟฟ้าและลงบนปลายน้ิวช้ีของคุณ 
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7. ไปท่ีแอปมือถือ MySports เพื่อดูการวดัองคป์ระกอบของร่างกายและความคืบหนา้ของเป้าหมาย: 

 

แตะท่ีไอคอนเมนู จากนั้น Progress (ความคืบหน้า) > ปุ่ ม Filter (ตัวกรอง) > Body (ร่างกาย) ใน Activities (กิจกรรม) 
หรือคลิกเลือกเป้าหมาย Body Fat (ไขมนัในร่างกาย) คุณสามารถดูเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายและกลา้มเน้ือกบัแนวโนม้เม่ือเวลาผา่นไปได ้

ค าแนะน าส าหรับการวัดองค์ประกอบของร่างกาย 

 แนวโนม้โดยรวมของการวดัจะมีความแมน่ย  ามากข้ึนถา้คุณวดัในเวลาเดียวกนัของวนัในทุกคร้ัง 

 ช่วงเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดในการวดัคือในตอนเชา้หลงัจากท่ีไปเขา้หอ้งน ้า แต่ก่อนหนา้ท่ีจะรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า อาบน ้า หรือออกก าลงักาย  

 ส าหรับผูห้ญิง การวดัจะมีความแม่นย  านอ้ยลง ถา้วดัในช่วงเวลาท่ีมีประจ าเดือน 
เน่ืองจากโดยทัว่ไปประจ าเดือนจะมีผลต่อสมดุลของของเหลวในร่างกาย  

 จะไม่สามารถวดัองคป์ระกอบของร่างกายไดอ้ยา่งแม่นย  าในขณะตั้งครรภห์รือถา้คุณมีการปลูกถ่ายโลหะขนาดใหญ่ในร่างกาย 
ตวัอยา่งเช่นอนัเป็นผลมาจากการผา่ตดั 

 

องคป์ระกอบของร่างกายท่ีดีท่ีสุดของคุณ 

เน่ืองจากองคป์ระกอบของร่างกายท่ีดีท่ีสุดจะแตกต่างกนัไปอยา่งยิ่งจากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึง เราจึงไม่สามารถใหค้่าประมาณท่ีแม่นย  าส าหรับการน้ีได ้ 
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TomTom Touch Fitness Tracker 

ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อช่วยใหคุ้ณเห็นภาพท่ีดีข้ึนวา่สุขภาพและร่างกายของคุณเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรเม่ือเวลาผา่นไป เพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองน้ี 
เราจึงมีกราฟท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของค่าวดัองคป์ระกอบของร่างกายส าหรับช่วงเวลาท่ีเลือกใหแ้ก่คุณ คุณสามารถดูกราฟน้ีบนเวบ็ไซต ์MySports 

และแอปมือถือ MySports ในแทบ็ Progress (ความคืบหนา้) 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถก าหนดเป้าหมายร่างกาย เช่นน ้าหนกัหรือเปอร์เซ็นตไ์ขมนั โดยการเลือก Goals (เป้าหมาย) ในเวบ็ไซตห์รือในแอป 
เม่ือก าหนดเป้าหมายแลว้ คุณจะสามารถดูความคืบหนา้สู่เป้าหมายน้ีควบคู่ไปกบัขอ้มูลกิจกรรมอ่ืนๆ ของคุณ  

หากคุณตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัองคป์ระกอบของร่างกายโดยเฉพาะส าหรับคุณ 
เราขอแนะน าใหป้รึกษาผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลท่ีมีใบอนุญาตหรือผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย ์

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบของร่างกายไดใ้นบทความ Measuring and Evaluating Body Composition 

(การวดัและการประมาณองคป์ระกอบของร่างกาย) จาก American College of Sports Medicine ตลอดจนแหล่งขอ้มูลออนไลนอ่ื์นๆ 
 

ความปลอดภยัและองคป์ระกอบของร่างกาย 

กระแสท่ีส่งผา่นร่างกายของคุณเม่ือด าเนินการวดัองคป์ระกอบของร่างกายดว้ย TomTom Touch Fitness Tracker ไม่เป็นอนัตรายแต่อยา่งใด 
แต่ถา้คุณก าลงัตั้งครรภ ์มีเคร่ืองกระตุน้หวัใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์นๆ ภายในร่างกาย ใหป้รึกษาแพทยข์องคุณก่อนการใชง้านทุกคร้ัง  

ส าคญั: จะไม่สามารถวดัองคป์ระกอบของร่างกายไดอ้ยา่งแม่นย  าในขณะตั้งครรภห์รือถา้คุณมีการปลูกถ่ายโลหะขนาดใหญ่ในร่างกาย 
ตวัอยา่งเช่นอนัเป็นผลมาจากการผา่ตดั 
 

บทความ Measuring and Evaluating Body Composition 

(การวดัและการประมาณองคป์ระกอบของร่างกาย) 
บทความน้ีไดรั้บการท าซ ้าในรูปแบบฉบบัเตม็จากเวบ็ไซต ์American College of Sports Medicine ท่ี:  

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position 

Measuring and Evaluating Body Composition (การวัดและการประมาณองค์ประกอบของร่างกาย) 

11 ม.ค. 2012 

เขียนโดย Tiffany Esmat PhD 

ตวัเลขบนเคร่ืองชัง่น ้าหนกัจริงๆ แลว้หมายถึงอะไร ในเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวม น ้าหนกัไม่ไดส้ าคญัเท่ากบัองคป์ระกอบของน ้าหนกัดงักล่าว 
ท่ีส าคญัมากกวา่นั้น แทนท่ีจะติดตามน ้าหนกั เราควรจะตระหนกัถึงองคป์ระกอบของร่างกายของเรา 
การเหยียบลงไปบนเคร่ืองชัง่น ้าหนกัเพียงแค่บอกน ้าหนกัรวมของทุกเน้ือเยื่อในร่างกาย น ้าหนกัดงักล่าวอาจผนัผวนตลอดทั้งวนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาของวนั ภาวะน ้าในร่างกาย หรือส่ิงท่ีเราก าลงัสวมใส่ 
ในทางตรงกนัขา้มองคป์ระกอบของร่างกายเผยใหเ้ห็นสดัส่วนระหวา่งไขมนัและน ้าหนกัตวัท่ีปราศจากไขมนัเม่ือเทียบกนั 
มวลไขมนัประกอบดว้ยไขมนัสองประเภท: ไขมนัท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น ส่วนท่ีสองขององคป์ระกอบของร่างกาย ซ่ึงกคื็อน ้าหนกัตวัท่ีปราศจากไขมนั 
หมายถึงกระดูก เน้ือเยื่อ อวยัวะ และกลา้มเน้ือ 

ไขมนัท่ีจ าเป็นคือปริมาณไขมนัต ่าสุดท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานของร่างกายตามปกติ ส าหรับเพศชายและเพศหญิง 
ค่าไขมนัท่ีจ าเป็นมกัจะไดรั้บการพิจารณาวา่อยูท่ี่ 3% และ 12% ตามล าดบั ไขมนัท่ีเกินขั้นต ่าจะเรียกวา่เป็นไขมนัท่ีไมจ่ าเป็น เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ช่วง 
10-22 เปอร์เซ็นตส์ าหรับผูช้ายและ 20-32 เปอร์เซ็นตส์ าหรับผูห้ญิงถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับการมีสุขภาพท่ีดี 

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
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องคป์ระกอบของร่างกายท่ีอยูใ่นช่วงท่ีแนะน าจะบ่งช้ีวา่คุณมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ในการเกิดโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้น เช่นโรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหิตสูง และแมก้ระทัง่มะเร็งบางชนิด นอกจากน้ีแมว้า่เราจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ เม่ือองคป์ระกอบของร่างกายของคุณสูงเกินไป 
เรายงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงอีกชุดหน่ึงเม่ือองคป์ระกอบของร่างกายของเราอยูใ่นระดบัต ่าเกินไปอีกดว้ย 
เม่ือไขมนัท่ีจ าเป็นของเราลดลงต ่ากวา่ท่ีแนะน าขั้นต ่า การส่งมอบวิตามินไปยงัอวยัวะ ความสามารถในการท างานของระบบสืบพนัธุ์ 
และความเป็นอยูท่ี่ดีโดยรวมจะไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ 

คุณจะสามารถระบุองคป์ระกอบของร่างกายของคุณไดอ้ยา่งไร องคป์ระกอบของร่างกายสามารถประมาณโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ 
ตั้งแต่การทดสอบภาคสนามท่ีตอ้งใชเ้พียงเคร่ืองคิดเลขหรือสายวดัไปจนถึงการทดสอบขั้นสูงท่ีด าเนินการในคลินิกหรือหอ้งปฏิบติัการซ่ึงด าเนินการโดยเจา้ห
นา้ท่ีเทคนิคท่ีผา่นการฝึกอบรม วิธีการทัว่ไปของการส ารวจระดบัของความอว้นไดแ้ก่ดชันีมวลกาย (BMI) รอบเอว ไขมนัใตผ้ิวหนงั 
การวิเคราะห์ความตา้นทานไฟฟ้าในร่างกาย และ BOD POD 

สองเทคนิคท่ีไม่ประเมินเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายแต่เป็นประโยชนคื์อ BMI และรอบเอว BMI 

น ามาใชป้ระเมินน ้าหนกัเม่ือเทียบกบัความสูงและมีการค านวณโดยการหารน ้าหนกัในหน่วยกิโลกรัม (กก.) ดว้ยความสูงในหน่วยเมตรยกก าลงัสอง (กก. 
ม.-2) BMI ท่ีเท่ากบั 25 หรือสูงกวา่จะจดัเป็นน ้าหนกัเกิน ในขณะท่ี BMI ท่ีเท่ากบั 30 หรือมากกวา่จะจดัเป็นโรคอว้น ถึงแม ้BMI 

อาจจะบ่งช้ีใหบุ้คคลหน่ึงตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนต่อการเกิดปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้น แต่ BMI 

ลม้เหลวท่ีจะแยกแยะองคป์ระกอบของน ้าหนกัดงักล่าว 
การวดัรอบเอวใหข้อ้มูลเชิงลึกสู่ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนของการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้นเน่ืองจากต าแหน่งของไขมนัส่วนเกิน 
รอบเอวสามารถวดัไดโ้ดยการวางสายวดัผา้รอบส่วนท่ีเลก็ท่ีสุดของเอวขณะท่ียืนอยูใ่นท่าผอ่นคลาย รอบเอวควรจะเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 40 น้ิวส าหรับผูช้ายและ 
35 น้ิวส าหรับผูห้ญิง การอว้นแบบลงพุงซ่ึงจดัเป็นน ้าหนกัเกินท่ีบริเวณล าตวั ท าใหบุ้คคลหน่ึงมีความเส่ียงมากข้ึนต่อความดนัโลหิตสูง 
กลุ่มอาการทางเมตะบอลิก โรคเบาหวานประเภท 2 คอเลสเตอรอลสูง โรคหลอดเลือดหวัใจ และการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

เปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายสามารถประมาณไดโ้ดยใชเ้ทคนิคมากมาย บางเทคนิคกง็่าย บางเทคนิคกซ็บัซอ้นกวา่ 
บทความน้ีอธิบายถึงสามเทคนิคทัว่ไปท่ีคุณอาจพบเจอ: การวดัไขมนัใตผ้วิหนงั, การวดั BOD POD และการวิเคราะห์ความตา้นทานไฟฟ้าในร่างกา (BIA 

หรือ Bioelectrical Impedance Analysis) 

เปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายสามารถประมาณไดโ้ดยใชค้าลิปเปอร์ในการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงั ณ จุดต่างๆ ของร่างกาย 
จากนั้นแปลงผลรวมของไขมนัใตผ้ิวหนงั ณ จุดต่างๆ เพื่อค านวณเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย เทคนิคน้ีค่อนขา้งรวดเร็วและอาจแม่นย  า 
อยา่งไรกต็ามเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรหาเจา้หนา้ท่ีเทคนิคท่ีผา่นการฝึกอบรมมาท าการวดัให ้หากวดัอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือใชสู้ตรท่ีไม่ถูกตอ้ง 
อาจจะส่งผลใหเ้กิดค่าท่ีผิดพลาดได ้วิธีการท่ีค่อนขา้งใหมแ่ละ “ไฮเทค” ส าหรับการประเมินองคป์ระกอบของร่างกายคือ BOD POD 

เคร่ืองไฟเบอร์กลาสเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อวดัน ้าหนกัของร่างกายและปริมาตรร่างกาย (เช่นขนาดร่างกายทั้งหมด) 
เพราะไขมนัมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่เน้ือเยื่อ อตัราส่วนน ้าหนกัต่อปริมาตรจึงสามารถน าไปใชใ้นการคาดเดาเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายได ้
อีกเทคนิคหน่ึงท่ีใชบ่้อยในหอ้งฟิตเนสคือ BIA หลกัการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเทคนิคน้ีคือการท่ีไขมนัมีน ้านอ้ย น ้าในร่างกายส่วนใหญ่อยูใ่นส่วนท่ีไม่ใช่ไขมนั 
ดงันั้นเม่ือกระแสไฟฟ้าพบกบัไขมนั จึงมีความตา้นทานมากกวา่ โดยการวดัวา่กระแสไฟฟ้าเคล่ือนผา่นร่างกายง่ายแค่ไหน 
จึงสามารถประมาณไขมนัในร่างกายได ้

ท่ีดีท่ีสุดคือควรใหมื้ออาชีพดา้นสุขภาพและการออกก าลงักายท่ีผา่นการฝึกอบรมเป็นผูค้  านวณเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายดว้ยเทคนิคใดกต็ามเหล่าน้ี 
บุคคลเหล่าน้ีไม่เพียงสามารถท าการประเมินอยา่งถูกตอ้ง แต่ยงัจะสามารถอธิบายผลลพัธ์ใหแ้ก่คุณไดด้ว้ย 
ตรวจสอบกบัหอ้งฟิตเนสในทอ้งถ่ินของคุณเพื่อดูวา่มีวิธีการประเมินใดใหแ้ก่คุณบา้ง 

คุณสามารถท าอะไรไดบ้า้งกบัผลลพัธ์ของคุณ ผลลพัธ์จากการประเมินองคป์ระกอบของร่างกายสามารถน าไปใชใ้นการระบุความเส่ียง 
ปรับแต่งโปรแกรมการออกก าลงักายใหเ้หมาะกบัคุณ หรือประเมินวา่โปรแกรมออกก าลงักายและโภชนาการในปัจจุบนัของคุณไดผ้ลดีต่อคุณแค่ไหน 
หากคุณพบวา่คุณอยูใ่นช่วงยงัมีสุขภาพดี รักษาการออกก าลงักายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคุณไว ้
หากคุณพบวา่องคป์ระกอบของร่างกายของคุณมีจุดท่ีตอ้งปรับปรุง 
ใหไ้ตร่ตรองวา่คุณสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกต่อระดบักิจกรรมและการรับประทานอาหารในปัจจุบนัของคุณ 
ใชม้ากกวา่เพียงแค่ท่ีชัง่น ้ าหนกัในการประเมินองคป์ระกอบของร่างกาย โปรดจ าไวว้า่เป็นไปไดท่ี้ตวัเลขในท่ีชัง่น ้าหนกัจะยงัคงอยูท่ี่เดิม 
แต่มวลไขมนัและมวลกายไร้ไขมนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบของร่างกายตอ้งใชเ้วลาและความพยายามทุ่มเท 
แต่ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้นคุม้ค่ากบัความพยายาม การเขา้ร่วมการออกก าลงักายและกิจกรรมท่ีใชพ้ละก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ 
พร้อมกบัอาหารท่ีสมดุลและดีต่อสุขภาพ เป็นกุญแจส าคญัในการบรรลุและรักษาองคป์ระกอบของร่างกายท่ีมีสุขภาพดี 
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แผนภมิูเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบของร่างกาย ACE 

แผนภูมิเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายน้ีมาจาก American Council on Exercise  

หมายเหตุ: ตารางน้ีใหค้่าประมาณและแนวทางโดยทัว่ไป ปรึกษาแพทยข์องคุณส าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมกบัคุณ 

แผนภูมิเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายท่ีดีท่ีสุด (American Council on Exercise) 

ค าอธิบาย ชาย หญิง 

ไขมนัท่ีจ าเป็น 
 

2-5% 10-13% 

นกักีฬา 
 

6-13% 14-20% 

ความฟิต 
 

14-17% 21-24% 

ค่าเฉล่ีย 
 

18-24% 25-31% 

อว้น 
 

25%+ 32%+ 
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การรับการแจง้เตือนโทรศพัท ์

การแจ้งเตือนการโทร 

เม่ือคุณไดรั้บสาย TomTom Touch จะสัน่และไอคอนโทรศพัทจ์ะแสดงข้ึนเพื่อบ่งบอกวา่มีสายเขา้ คุณสามารถปัดลงเพื่อปิดไอคอนหรือไม่สนใจสาย 

 

การแจ้งเตือนข้อความ (SMS) 

เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ SMS TomTom Touch จะสัน่และไอคอนขอ้ความจะแสดงข้ึนเพื่อบ่งบอกวา่คุณมีขอ้ความ 
คุณสามารถปัดลงเพื่อปิดไอคอนหรือไม่สนใจสาย 

 

การแจง้เตือนโทรศพัท์ 
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เก่ียวกบัการตั้งค่า 
การตั้งค่าทั้งหมดส าหรับ TomTom Touch จะถูกก าหนดโดยใชแ้อปมือถือ MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports 

การตั้งค่าต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บั TomTom Touch: 

 อตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั 

 การแจง้เตือนโทรศพัท ์

 โปรไฟล ์

 ก าหนดลกัษณะ 

 โซนอตัราการเตน้หวัใจ 
 

อตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั 

ในการเปิดหรือปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เปิดแอป MySports บนโทรศพัทมื์อถือของคุณ 

2. แตะ DEVICE (อุปกรณ์) 

3. เล่ือนแถบเล่ือนส าหรับ All Day Heart Rate (อตัราการเตน้หวัใจตลอดวนั) 

ค าแนะน า: ปิดการวดัอตัราการเตน้หวัใจตลอดวนัเม่ือไมไ่ดใ้ชง้านเพื่อยดือายุแบตเตอร่ี  

ดู: การติดตามอตัราการเตน้หวัใจของคุณ 
 

การแจง้เตือนโทรศพัท ์

ในการเปิดหรือปิดการแจง้เตือนโทรศพัท ์ใหท้ าดงัน้ี: 

1. เปิดแอป MySports บนโทรศพัทมื์อถือของคุณ 

2. แตะ DEVICE (อุปกรณ์) 

3. เล่ือนแถบเล่ือนส าหรับ Phone notifications (การแจง้เตือนโทรศพัท)์ 

ดู: การรับการแจง้เตือนโทรศพัท ์
 

โปรไฟล ์

คุณจ าเป็นตอ้งตั้งค่าโปรไฟลข์องคุณโดยใชแ้อป MySports หรือบนเวบ็ไซต ์MySports โปรไฟลข์องคุณจะถูกส่งไปยงั TomTom Touch 

ทุกคร้ังท่ีคุณเช่ือมต่อกบั MySports 

เลือกตวัเลือกต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่ารายละเอียดของคุณในแต่ละกรณี: 

 NAME (ช่ือ) 

 GENDER (เพศ) 

การตั้งค่า 
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 DATE OF BIRTH (วนัเกิด) 

 HEIGHT (ความสูง) 

 WEIGHT (น ้าหนกั) 

จะใชข้อ้มูลจากโปรไฟลข์องคุณส าหรับส่ิงต่อไปน้ี: 

 วนัเกิดอนุญาตให ้TomTom Touch ค านวณอายขุองคุณ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการประมาณอตัราการเตน้หวัใจสูงสุดของคุณ 

 น ้าหนกัและเพศนั้นจ าเป็นในการค านวณแคลอร่ีอยา่งแม่นย  ามากข้ึน 

 ส าหรับองคป์ระกอบของร่างกาย จ าเป็นตอ้งน าเพศ ความสูง น ้าหนกั และอายมุาค านวณดว้ย 

ขอ้ส าคญั: TomTom Touch เช่ือมโยงอยูก่บัโปรไฟลข์องคุณ ถา้คุณอนุญาตใหค้นอ่ืนใชก้ารวดัองคป์ระกอบของร่างกายดว้ยอุปกรณ์ของคุณ 
เป็นไปไดอ้ยา่งยิ่งท่ีพวกเขาจะไดรั้บผลลพัธ์ท่ีผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากผลลพัธ์จะค านวณโดยใชร้ายละเอียดโปรไฟลข์องคุณ (เพศ ความสูง น ้าหนกั 
และอายุ) 
 

ก าหนดลกัษณะ 

มีชุดก าหนดลกัษณะท่ีคุณสามารถเปล่ียน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดด้งัน้ี: 

เว็บไซต์ MySports  

คลิกท่ีช่ือของคุณ (มุมขวาบน) > Settings (การตั้งค่า) > แทบ็ Preferences (ก าหนดลกัษณะ) 

แอป MySports 

แตะไอคอนเมนู > Account (บญัชี) > Profile (โปรไฟล)์ > Preferences (ก าหนดลกัษณะ) 

คุณสามารถก าหนดลกัษณะต่อไปน้ี: 

 DATE DISPLAY (การแสดงวนัท่ี) 

 TIME DISPLAY (การแสดงเวลา) 

 WEIGHT UNITS (หน่วยน ้าหนกั) 

 DISTANCE UNITS (หน่วยระยะทาง) 

 ENERGY UNITS (หน่วยพลงังาน) 
 

โซนอตัราการเตน้หวัใจ 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงพิสยัโซนอตัราการเตน้หวัใจบนเวบ็ไซต ์MySports 
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คลิกท่ีช่ือของคุณ (มุมขวาบน) > Settings (การตั้งค่า) > แทบ็ Heart Rate Zones (โซนอตัราการเตน้หวัใจ) 
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หมายเหตุ: บญัชี MySports นั้นแตกต่างจากบญัชี TomTom หรือ MyDrive ไมมี่การเช่ือมโยงระหวา่งทั้งสาม 
คุณสามารถมีอุปกรณ์หลายเคร่ืองเช่ือมโยงกบับญัชี MySports ได ้

บญัชี TomTom MySports เป็นท่ีเกบ็ขอ้มูลส่วนกลางส าหรับการฝึกและขอ้มูลความฟิต  

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

ดงัท่ีคุณเห็นจากแผนภาพดา้นล่าง คุณสามารถถ่ายโอนกิจกรรมของคุณไปยงับญัชี MySports โดยใชแ้อป MySports Connect TomTom หรือ 
TomTom MySports กไ็ด ้

ถา้คุณถ่ายโอนกิจกรรมของบญัชีของคุณไปยงั TomTom MySports คุณสามารถเก็บ วิเคราะห์ และดูกิจกรรมก่อนหนา้น้ีได ้
คุณสามารถดูเมตริกทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรมของคุณได ้
 

บญัชี TomTom MySports 

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

 ลงทะเบียน TomTom Touch ดว้ยบญัชี MySports ของคุณ 

 อพัเดทซอฟตแ์วร์บน TomTom Touch เม่ือมีเวอร์ชัน่ใหม่พร้อมใชง้าน 

 อปัโหลดขอ้มูลกิจกรรมไปยงับญัชี MySports ของคุณ 

หมายเหตุ: แอปพลิเคชนั TomTom MySports Connect เป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างจากแอปพลิเคชนั MyDrive โดยส้ินเชิง  

การติดตั้ง TomTom MySports Connect 

ส าหรับค าแนะน า ดูท่ี: ดาวนโ์หลด MySports Connect 

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้กับคอมิวิเตอร์ 

TomTom MySports Connect สามารถใชร่้วมกบัระบบปฏิบติัการต่อไปน้ี: 

Windows 

 Windows 10 

 Windows 8 - เวอร์ชัน่ PC 

 Windows 7 

 Windows Vista 

Mac OS X 

 10.11 (El Capitan) 

 10.10 (Yosemite) 

 10.9 (Mavericks) 

 10.8 (Mountain Lion) 

 10.7 (Lion) 

 
 

TomTom MySports Connect 
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แอปมือถือ MySports อนุญาตใหคุ้ณอปัโหลดและวิเคราะห์กิจกรรมและดูสถิติของคุณในขณะอยูข่า้งนอก 

แอปมือถือ TomTom MySports ท างานดงัน้ี: 

 ถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมของคุณไปยงับญัชี TomTom MySports โดยอตัโนมติัเม่ือซิงคก์บั TomTom Touch ของคุณ 

 ใหท้างเลือกส าหรับ TomTom MySports Connect ในการถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมไปยงับญัชี MySports ของคุณ 

โทรศัิท์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีรองรับ 

iOS 

App TomTom MySports รองรับโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่อไปน้ี: 

 iPhone 4S หรือใหม่กวา่ 

 iPod touch รุ่น 5 

 iPad3 หรือใหม่กวา่ 

 iPad mini ทุกรุ่น 

Android 

แอป TomTom MySports ก าหนดใหใ้ช ้Bluetooth Smart (หรือ Bluetooth LE) และ Android 4.4 
หรือเวอร์ชัน่สูงกวา่ในการส่ือสารกบัตวัติดตามฟิตเนสของคุณ อุปกรณ์ท่ีมี Bluetooth Smart 

จ านวนมากไดรั้บการทดสอบเพื่อยืนยนัวา่ใชง้านร่วมกบัแอป MySports ได ้ตรวจสอบวา่โทรศพัทข์องคุณใชง้านกบัแอป MySports 

ไดโ้ดยการเยี่ยมชม Google Play Store 

ขอ้ส าคญั: ส าหรับประเทศจีน Google Play Store ไม่สามารถเขา้ใชไ้ดแ้ละ แอปของเรามีการเผยแพร่บน Wandoujia Store  

การติดตั้งแอป TomTom MySports 

ดู: รับแอปมือถือ MySports 
 

แอปมือถือ TomTom MySports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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คุณสามารถแชร์กิจกรรม MySports โดยใชฟี้เจอร์การแบ่งปันกบัโซเชียลจากบญัชี MySports ของคุณ 

ในการเร่ิมแชร์ ใหท้ าดงัน้ี: 

1. ลอ็กอิน MySports  

2. เลือกกิจกรรมจากกระดานสรุป MySports ของคุณ 

3. คลิกท่ีปุ่ม แชร์ ในมุมขวาบน  

4. เลือก Facebook หรือ Twitter เป็นตน้ แลว้ใส่ความคิดเห็นเพื่อระบุตวัตนในโพสตข์องคุณ 

แชร์กิจกรรมของคุณ 
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ค าเตือนและการระบุส าหรับใช้งาน 

ข้อบ่งช้ีส าหรับการใช้งาน 

TomTom Touch Fitness Tracker จะติดตามองคป์ระกอบของร่างกาย (ไขมนัในร่างกายและมวลกลา้มเน้ือ), วดัอตัราการเตน้หวัใจ, 
นบัจ านวนกา้ว, แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ, ระยะทางท่ีเดิน, เวลาแอคทีฟ และเวลานอน เมตริกเหล่าน้ีจะช่วยใหคุ้ณมีวิถีชีวิตท่ีแอคทีฟ 

ค าเตือน 

TomTom Touch Fitness Tracker ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย ์และไม่ควรใชเ้พื่อการวินิจฉยัหรือรักษาโรค หา้มใช ้TomTom Touch 

Fitness Tracker หากคุณตั้งครรภ ์มีเคร่ืองกระตุน้การเตน้ของหวัใจ หรือมีอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นร่างกายอ่ืนๆ   

ไม่สามารถวดัองคป์ระกอบของร่างกายไดอ้ยา่งแม่นย  าหากคุณตั้งครรภ ์มีอุปกรณ์โลหะในร่างกายของคุณ หรือหลงัการออกก าลงักาย อาบน ้า หรือวา่ยน ้า 
เกบ็ขั้วไฟฟ้าของแบนดใ์หอ้ยูห่่างจากกระแสไฟฟ้า  

ขอ้มูลท่ีใหจ้ะเป็นการประมาณท่ีใกลเ้คียงขององคป์ระกอบของร่างกายของคุณ และอาจเกิดความผนัผวนได ้โปรดท าการวดัในเวลาเดียวกนั ในสภาพเดียวกนั 
และท าตามค าแนะน าท่ีอยูใ่นกล่องและใน FAQ  

โปรดปรึกษาแพทยก่์อนเร่ิมโปรแกรมการออกก าลงักาย ตวัวดัอตัราการเตน้หวัใจน้ีไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย ์และไม่ควรใชเ้พื่อการวินิจฉยัหรือรักษาโรค  

การรบกวนสญัญาณจากแหล่งภายนอก การสมัผสักบัขอ้มือท่ีไม่ดี และปัจจยัอ่ืนๆ อาจท าใหก้ารอ่านหรือการส่งขอ้มูลอตัราการเตน้หวัใจผิดพลาด 
TomTom จะไม่รับผิดชอบต่อทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดกรณีดงักล่าว 

TomTom Touch Fitness Tracker ผลิตในประเทศจีน 

ไม่ใช่ของเล่น ผลิตภณัฑน้ี์และอุปกรณ์เสริมมีช้ินส่วนขนาดเลก็ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายจากการหายใจไม่ออกได ้โปรดเกบ็ให้พน้มือเด็ก 
หากกินแบตเตอร่ีเขา้ไป ใหรี้บไปพบแพทยท์นัที 
 

วิธีการที่ TomTom ใช้ข้อมูลของคุณ 

สามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลส่วนตวัไดท่ี้: 

tomtom.com/privacy 
 

ข้อมูลแบตเตอร่ีและส่ิงแวดล้อม 

ผลิตภณัฑน้ี์ใชแ้บตเตอร่ี Lithium-Polymer ท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือผูใ้ชไ้ม่สามารถเปล่ียนเองได ้หา้มเปิดฝาปิดหรือ (พยายาม) 
ถอดแบตเตอร่ีออก วตัถุในผลิตภณัฑแ์ละ/หรือแบตเตอร่ีอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพของคุณหากไม่ท าการก าจดัอยา่งเหมาะสม 
แบตเตอร่ีภายในผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งถูกน าไปรีไซเคิล หรือท าการก าจดัอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 
และตอ้งท าการแยกออกจากขยะทัว่ไปเสมอ 

 

 

ขอ้เพิ่มเติม 

http://www.tomtom.com/privacy
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กฎระเบียบ WEEE 

สญัลกัษณ์ถงัขยะบนผลิตภณัฑห์รือบนบรรจุภณัฑเ์ป็นการระบุวา่หา้มด าเนินการกบัผลิตภณัฑน้ี์เหมือนขยะทัว่ไป 
หา้มท้ิงผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีรวมกบัขยะทัว่ไปของเทศบาล ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎระเบียบ EU Directive 2012/19/EU 

วา่ดว้ยขยะไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (WEEE) โปรดก าจดัผลิตภณัฑน้ี์โดยการส่งคืน ณ จุดขาย หรือจุดรวบรวมของเทศบาลในพื้นท่ีเพื่อท าการรีไซเคิล 
การด าเนินการเช่นน้ี เท่ากบัคุณมีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

อุณหภูมิการใช้งานของแบตเตอร่ี 

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

 
 

กฎระเบียบ R&TTE 

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

 
 

ข้อมูล FCC ส าหรับผู้ใช้ 

 

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 ากดัเหล่าน้ีออกแบบมาเพื่อใหก้ารป้องกนัอยา่งเหมาะสมส าหรับการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายในการติดตั้งในท่ีพกัอาศยั อุปกรณ์น้ีสร้าง ใช ้
และสามารถแผรั่งสีพลงังานคล่ืนความถ่ีวทิยุ และหากไมไ่ดติ้ดตั้งและใชง้านตามค าแนะน า อาจท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการส่ือสารทางวิทยุได ้
อยา่งไรกต็าม ไม่มีการรับประกนัวา่จะไม่เกิดการรบวนในการติดตั้งบางอยา่ง 
หากอุปกรณ์ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการรับสญัญาณวิทยุหรือโทรทศัน์ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดโ้ดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ 
ผูใ้ชค้วรลองแกไ้ขการรบกวนโดยใชห้น่ึงในมาตรการต่อไปน้ี: 

- เปล่ียนทิศทางหรือเปล่ียนต าแหน่งของเสาอากาศภาครับ 

- เพิ่มระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับ 

- เช่ือมต่ออุปกรณ์กบัเตา้รับท่ีมีวงจรแยกตา่งหากจาก 

ท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับ 

- ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างเทคนิควทิยุ/ทีวีส าหรับความช่วยเหลือ 

FCC ID: S4L1AT00 

http://www.tomtom.com/legal
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IC: 5767A-1AT00 

ข้อควรระวังของ FCC 

การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากฝ่ายท่ีรับผิดชอบส าหรับขอ้ก าหนดอาจท าใหสิ้ทธ์ิในการใชง้านอุปกรณ์น้ีของผูใ้ชเ้ป็นโมฆะได ้

เคร่ืองส่งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นท่ีเดียวกนัหรือใชง้านร่วมกนักบัเสาอากาศหรือเคร่ืองส่งอ่ืน 

ประกาศการสัมผสัถูกรังสี 

ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามขีดจ ากดัการสมัผสัคล่ืนวิทยุอุปกรณ์พกพาของ FCC ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการควบคุม 
และปลอดภยัส าหรับการใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นคูมื่อน้ี 
การลดการสมัผสัคล่ืนวิทยุสามารถท าไดห้ากเกบ็ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูห่่างจากร่างกายของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 
หรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหมี้ก าลงัเอาตพ์ุตท่ีต ่าลงหากมีฟังกช์นัดงักล่าว 

 
 

ฝ่ายที่รับผดิชอบในอเมริกาเหนือ 

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

โทร: 866 486-6866 ตวัเลือก 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) 

คุณสมบติัการเลือกรหัสประเทศจะถูกปิดใชง้านส าหรับผลิตภณัฑท่ี์วางตลาดในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา 

อุปกรณ์น้ีไดรั้บการรับรองตามขอ้ก าหนดของ RSS-247 ส าหรับความถ่ี 2.4 GHz 

 

ประกาศของ Industry Canada: (ฉบับภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส) 

อุปกรณ์น้ีตรงตาม RSSs ท่ีไดรั้บยกเวน้ใบอนุญาตของ ISED การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: (1) 
อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายและ (2) อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ 
รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการ 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas 
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y 
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.  

ประกาศการสัมผสัถูกรังสีของ 

ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามขีดจ ากดัการสมัผสัคล่ืนวิทยุอุปกรณ์พกพาของแคนาดา ซ่ึงถูกก าหนดไวส้ าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการควบคุม 
และปลอดภยัส าหรับการใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นคูมื่อน้ี 
การลดการสมัผสัคล่ืนวิทยุสามารถท าไดห้ากเกบ็ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูห่่างจากร่างกายของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 
หรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหมี้ก าลงัเอาตพ์ุตท่ีต ่าลงหากมีฟังกช์นัดงักล่าว 
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Déclaration d'exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis 
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. 

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps 
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle 
fonction est disponible. 

 

 
 

เคร่ืองหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) 

  

ผลิตภณัฑน้ี์แสดงเคร่ืองหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศออสเตรเลีย 
 

ประกาศส าหรับนิวซีแลนด์ 

ผลิตภณัฑน้ี์แสดง R-NZ เพื่อยืนยนัวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนิวซีแลนด ์
 

ข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) 

ออสเตรเลีย: 1300 135 604 

นิวซีแลนด:์ 0800 450 973 
 

ช่ือรุ่น 

TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00 
 

ใบรับรองของจีน 

CMIIT ID / 2016DJ4417 
 

มาตรฐาน IDA (สิงคโปร์) 

 

 

โลโก้ Triman 
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อุปกรณ์ประเภท BF 

 

 

ใบรับรองของญ่ีปุ่ น 

   

R-201-160508 

 
 

ข้อมูลการรีไซเคิลในญ่ีปุ่ น 

 

 
 

ใบรับรองของเกาหลี 

MSIP-CMM-NSW-1AT00 

 

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. 
 

ประกาศ (ตุรกี) 

รายละเอียดการติดต่อส าหรับผู้ผลิต (ตุรกี) 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, โทร: +31 (0)20 

757 5000 
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การใช้งาน การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม (ตุรกี) 

โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการใชอุ้ปกรณ์ของคุณในคู่มือผูใ้ชอ้อนไลนท่ี์ tomtom.com/support 

ขอแนะน าใหคุ้ณท าความสะอาดตวัติดตามสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง ถา้คุณใชบ่้อย  

 เช็ดตวัติดตามดว้ยผา้ชุบน ้าตามความจ าเป็น ใชส้บู่อ่อนๆ เพื่อขจดัน ้ามนัและส่ิงสกปรกออก 

 อยา่ใหต้วัติดตามใหส้มัผสัสารเคมีแรงๆ เช่น น ้ามนัเบนซิน สารท าความสะอาด อะซิโตน แอลกอฮอล ์หรือน ้ายาไล่แมลง 
สารเคมีอาจท าความเสียหายกบัซีล ตวัเรือน และสีได ้

 ท าความสะอาดเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจและแผน่เช่ือมต่อดว้ยสบู่อ่อนๆ และน ้าตามความจ าเป็น 

 อยา่ท าใหบ้ริเวณเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หวัใจถูกขีดขว่น ป้องกนัความเสียหาย 

การร้องเรียน (ตุรกี) 

หากคุณมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ท่ี 212 356 9707 หรือโปรดดูท่ี 
http://tr.support.tomtom.com/app/contact 

นอกจากน้ีคุณยงัมีสิทธ์ิท่ีจะส่งเร่ืองร้องเรียนและค าเรียกร้องไปยงั Consumer Court (ศาลผูบ้ริโภค) (Tüketici Mahkemesi) และ 
Arbitration Committee for Consumer Problems (คณะอนุญาโตตุลาการส าหรับปัญหาของผูบ้ริโภค) (Tüketici Sorunları 

Hakem Heyeti) 

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ตุรกี) 

อายุการใชง้านของผลิตภณัฑคื์ออยา่งนอ้ย 5 ปีตามท่ีระบุไวแ้ละประกาศไวใ้นกฎหมาย After Sales Services (บริการหลงัการขาย) วนัท่ี 13/6/2014 
และ nr. 29029 

สิทธ์ิในการเลือก (ตุรกี) 

สิทธ์ิในการเลือกไดรั้บการคุม้ครองในฐานะผูบ้ริโภคภายใตม้าตรา 11 ของ “Consumer Protection Law” (กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) 

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย (ตุรกี) 

โปรดดูส่วนค าเตือนในภาคผนวกน้ี 

การประหยัดิลังงาน (ตุรกี) 

แบตเตอร่ีในตวัติดตามจะชาร์จเม่ือคุณเช่ือมต่อกบัท่ีชาร์จแบบเสียบผนงัหรือคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย micro USB 

คุณจะไดรั้บค าเตือนเม่ือระดบัแบตเตอร่ีต ่าหรือใกลห้มด เวลาการใชง้านของแบตเตอร่ีจะสั้นลงข้ึนอยูก่บัวา่คุณใชคุ้ณสมบติัของตวัติดตามบ่อยแคไ่หน 
อยา่งเช่นการวดัอตัราการเตน้หวัใจ การวดัองคป์ระกอบของร่างกาย และจ านวนการแจง้เตือนโทรศพัทท่ี์คุณไดรั้บ  

การส่งสินค้าและการจัดการข้อมูล (ตุรกี) 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom ควรไดรั้บการจดัการดว้ยความระมดัระวงัในระหวา่งขั้นตอนการจดัส่งสินคา้ 
ซ่ึงหมายถึงการใหค้วามสนใจกบัทุกป้ายการจดัส่งและค าเตือนท่ีติดมากบัลงัจดัส่งหรือแท่นวางสินคา้ 
ตวัติดตามควรไดรั้บการจดัส่งในบรรจุภณัฑเ์ดิมและตอ้งไม่ไดรั้บการบรรจุใหม่ 
คุณควรใชอุ้ปกรณ์ยกท่ีเหมาะสมเพื่อยา้ยอุปกรณ์และดูแลดว้ยความระมดัระวงัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรมการจดัการดว้ยมือทั้งหมด  
ตอ้งระวงัไม่ใหต้วัติดตามตกหล่น ไมค่วรปล่อยตวัติดตามท้ิงไวใ้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ามากๆ หรือปล่อยใหเ้ปียกช้ืน หรืออยูใ่นสภาพการเกบ็รักษาท่ีเปียก 

 
 

ข้อมูลจ าเิาะทางเทคนิคส าหรับตัวติดตามฟิตเนส TomTom (ตุรกี) 

 

http://www.tomtom.com/support
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
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เวลาการใชง้านแบตเตอร่ี 
 

การติดตามกิจกรรม: สูงสุด 5 วนั  

ความละเอียดจอแสดงผล 
 

128 x 32 พิกเซล  

ขนาดจอแสดงผล 
 

5.58 x 22.38 มม.  

ความหนา 
 

11.5 มม.  

น ้าหนกั 
 

10 ก.  

ขนาดขอ้มือ 
 

121 - 169 มม. (เลก็) 140 - 206 มม. (ใหญ่ 

 
 

สถานีบริการท่ีได้รับอนุญาต (ตุรกี) 

ขอ้ส าคญั: คุณตอ้งติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้เพื่อขอรับหมายเลข RMA และค าแนะน าก่อนท่ีจะส่งอุปกรณ์ของคุณไปยงัสถานีบริการ 

Regenersis 

Tatlısu Mahallesi. 

Şenol Güneş Bulvarı. 

Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2 

P.K 34774 

Ümraniye / İstanbul 
 

ค าประกาศการปฏิบัติตามข้อก าหนด (1) 

                                                                                                       

ค าประกาศการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

เรา TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 DK Amsterdam  

The Netherlands 

ขอประกาศภายใตค้วามรับผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวของเราวา่ผลิตภณัฑข์องเรา: 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ 
 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom Touch 

เคร่ืองหมายการคา้: 
 

TomTom 

ประเภทรุ่น: 
 

1TA00 

อุปกรณ์เสริม (สาย USB): 
 

4AT00 

ท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค าประกาศน้ี เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม: 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013  
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EN 301  489-1  V1.9.2:2011  

EN 301  489-17  V2.2.1:2012 

EN 300  328 V1.9.1:2015  

EN 62479: 2010 

ตามบทบญัญติัของ R&TTE Directive 1999/5/EC พร้อมกบัขอ้ก าหนดท่ีครอบคลุม EMC Directive ของ 2004/108/EC และ LV 

Directive 2006/95/EC  

ผลิตภณัฑน้ี์มีเคร่ืองหมาย     

ลงนามโดยหรือส าหรับผูผ้ลิต :   

ช่ือ (เขียนดว้ยมือ) :   Clement Magniez 

ต าแหน่ง :   ผูจ้ดัการโปรแกรม 

สถานท่ีและวนัท่ีออก :  อมัสเตอร์ดมั 16 สิงหาคม 2016 
 

ค าประกาศการปฏิบัติตามข้อก าหนด (2) 

                                                                                                       

ค าประกาศการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

 

เรา TomTom International BV 

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands 

(ท่ีอยูส่หรัฐฯ: TomTom Inc., 2400 District Avenue,                                             Burlington, MA-1803 (1-866-4-TomTom))  

ขอประกาศภายใตค้วามรับผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวของเราวา่ผลิตภณัฑข์องเรา: 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ 
 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom Touch 

เคร่ืองหมายการคา้: 
 

TomTom 

ประเภทรุ่น: 
 

1TA00 

อุปกรณ์เสริม: 
 

สาย USB (รุ่น: 4AT00) 

ท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค าประกาศน้ี เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม: 

ANSI C63.4 

FCC 47 CFR ส่วนท่ี 15 ส่วนยอ่ย B 

ขอ้มูลเสริม: 
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อุปกรณ์น้ีตรงตามส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: 

1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย และ 

2) อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการ 

  

ลงนามโดยหรือส าหรับผูผ้ลิต :     

ช่ือ (เขียนดว้ยมือ) :   Clement Magniez 

ต าแหน่ง :   ผูจ้ดัการโปรแกรม 

สถานท่ีและวนัท่ีออก :   อมัสเตอร์ดมั 23 สิงหาคม 2016 
 

ค าประกาศการปฏิบัติตามข้อก าหนด (3) 

                                                                                                       

ค าประกาศการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

เรา TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 AC Amsterdam  

The Netherlands 

ขอประกาศภายใตค้วามรับผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวของเราวา่ผลิตภณัฑข์องเราและร่วมกบัอุปกรณ์เสริมของเรา: 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ 
 

ตวัติดตามฟิตเนส TomTom Touch 

เคร่ืองหมายการคา้: 
 

TomTom 

ประเภทรุ่น: 
 

1TA00 

อุปกรณ์เสริม: 
 

สาย USB (รุ่น: 4AT00) 

ท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค าประกาศน้ี เป็นไปตามขอ้มูลจ าเพาะต่อไปน้ี: 

ICES-003 

ขอ้มูลเสริม: 

อุปกรณ์น้ีตรงตามกฎ ICES-003 ของแคนาดา การใชง้านข้ึนอยูก่บัสองเง่ือนไขต่อไปน้ี: 

1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย และ 

2) อุปกรณ์ตอ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจท าใหเ้กิดการท างานท่ีไม่ตอ้งการ 

  

ลงนามโดยหรือส าหรับผูผ้ลิต :     
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ช่ือ (เขียนดว้ยมือ) :   Clement Magniez 

ต าแหน่ง :   ผูจ้ดัการโปรแกรม 

สถานท่ีและวนัท่ีออก :   อมัสเตอร์ดมั 23 สิงหาคม 2016 
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© 2016 TomTom สงวนลิขสิทธ์ิ TomTom และโลโก ้"รูปสองมือ" เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ TomTom N.V. 

หรือบริษทัในเครือ โปรดไปท่ี tomtom.com/legal เพื่อดูการรับประกนัและขอ้ตกลงการใชง้านของผูใ้ชซ่ึ้งมีผลบงัคบัใชใ้นผลิตภณัฑน้ี์ 

Linotype, Frutiger และ Univers เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Linotype GmbH 

ซ่ึงจดทะเบียนท่ีส านกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอ่ืนบางเขตดว้ย 
MHei เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ Monotype Corporation และอาจจดทะเบียนในเขตการปกครองอ่ืนบางเขตดว้ย 

รหัส AES 

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

สงวนลิขสิทธ์ิ 

เง่ือนไขใบอนุญาต: 

การแจกจ่ายต่อและการใชซ้อฟตแ์วร์น้ี (ทั้งมีหรือไมมี่การเปล่ียนแปลง) ไดรั้บอนุญาตโดยไม่ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธ์ิ 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ี: 

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 

 

ประกาศลิขสิทธ์ิ 

http://www.tomtom.com/legal
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