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1. ความปลอดภยั
ประเภทขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั:

 คาํเตือน:  -  ใช้ในกรณีเกิดขัน้ตอนหรือสถานการณ์ท่ีอาจทาํให้เกิดการบาดเจบ็สาหัสหรือเสียชีวิต

 ข้อควรระวงั:  -  ใช้ในกรณีเกิดขัน้ตอนหรือสถานการณ์ท่ีอาจทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ์

 หมายเหตุ:  -  ใช้เพ่ือเน้นความสาํคัญของข้อมลู

ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั:
 คาํเตือน: ห้ามใช้สาํหรับการดาํนํา้ลึก

 คาํเตือน: อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังขึน้ได้เม่ือผลิตภณัฑ์สัมผสักับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภณัฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกต็าม ในกรณีดงักล่าว ให้หยดุใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 ข้อควรระวงั: ห้ามอยู่ในท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภมิูอย่างรวดเร็ว

 ข้อควรระวงั: ห้ามใช้ตัวทาํละลายใด ๆ ท้ังส้ิน

 ข้อควรระวงั: ห้ามใช้นํา้ยาหรือสารไล่แมลง

 ข้อควรระวงั: ให้กาํจัดเหมือนเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์

 ข้อควรระวงั: ห้ามเคาะหรือทาํหล่น
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2. ยนิดีตอ้นรับ
“เกือบ 80 ปีท่ี Suunto ได้ให้ข้อมลูท่ีแม่นยาํและน่าเช่ือถือกับผู้คนท่ีต้องการ เคร่ืองมือของเราช่วยให้ผู้ใช้ของเราบรรลเุป้าหมายของพวกเขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรับประสบการณ์ในการเล่นกีฬาได้อย่างเตม็ท่ีมากขึน้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความจาํเป็นอย่างมากต่อผู้ใช้ ดงัน้ัน พวกเราท่ี Suunto จึงมีความ
ภาคภมิูใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของผลิตภณัฑ์ของเราไว้"

Suunto ก่อตั้งข้ึนในปี 1936 และเป็นผูน้าํของโลกในการสร้างเขม็ทิศ คอมพิวเตอร์สาํหรับดาํนํ้า และมาตรวดัความสูงแบบผกูขอ้มือ ผลิตภณัฑ ์Suunto เป็นท่ี
ไวว้างใจของนกัปีนเขา นกัดาํนํ้า และนกัสาํรวจในทุกทวปี เคร่ืองมือสาํหรับกิจกรรมกลางแจง้ของ Suunto เป็นผลิตภณัฑท่ี์สวยงาม มีความแม่นยาํ และความ
เช่ือถือไดร้ะดบัสูง เม่ือปี 1987 Suunto เป็นผูบุ้กเบิกคอมพิวเตอร์ดาํนํ้ าเป็นคร้ังแรก ตามมาดว้ยนาฬิกาความสูง ความกดอากาศและเขม็ทิศตวัแรกในปี 1998
Suunto ยงัคงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มน้ีท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดโดยมืออาชีพในปัจจุบนั เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง Suunto และผูใ้ชไ้ดจ้าก
www.suunto.com
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3. บทนาํ
Suunto Essential ไดร้วบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ไวท้ั้งมาตรวดัความสูง มาตรวดัความกดอากาศ และเขม็ทิศไฟฟ้าในแพค็เกจเดียว นอกจากน้ี ยงัมีฟังกช์นันาฬิกา
นาฬิกาจบัเวลา และปฏิทินดว้ย

คู่มือผูใ้ชชุ้ดน้ีกล่าวถึงคุณสมบติัการใชง้านต่าง ๆ และการเรียกใช ้นอกจากน้ี เรายงัไดร้วมตวัอยา่งเพื่อแสดงใหคุ้ณเห็นถึงวธีิการใชง้านอุปกรณ์ใน
สถานการณ์จริง

ในแต่ละบทจะอธิบายโหมดแต่ละโหมด และหนา้จอต่าง ๆ ของโหมดนั้น นอกจากน้ี ยงัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิการตั้งค่าและใชง้านหนา้จอเหล่าน้ีดว้ย

Suunto Essential ใหก้ารอ่านค่ามาตรวดัความกดอากาศและความสูงท่ีตรงเวลา นอกจากน้ี คู่มือน้ียงัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการอ่านค่าทั้งหมดเพื่อใหคุ้ณทาํกิจกรรม
กลางแจง้ท่ีคุณช่ืนชอบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้
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4. เร่ิมตน้
การตั้งค่าเบ้ืองตน้
กดปุ่มใด ๆ เพื่อเปิดทาํงาน Suunto Essential ของคุณ จากนั้น อุปกรณ์จะแสดงใหคุ้ณตั้งภาษา หน่วย (อิมพีเรียลหรือเมตริก) เวลาและวนัท่ี กดปุ่ม [+] ท่ีดา้น
บนขวาและปุ่ ม [- Light] ท่ีดา้นล่างซา้ยเพื่อปรับเปล่ียนค่า ยอมรับและยา้ยไปท่ีรายการเมนูถดัไป โดยกดปุ่ม [Mode] ท่ีตรงกลางดา้นขวา คุณสามารถกลบัมาท่ี
รายการเมนูก่อนหนา้ไดต้ลอดเวลา โดยกดปุ่ม [View] ท่ีตรงดา้นซา้ยล่าง เม่ือคุณตั้งค่าตามท่ีตอ้งการแลว้ คุณสามารถใชง้านคุณลกัษณะเวลาเบ้ืองตน้ของ
Suunto Essential ของคุณได้

 หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่ามาตรวดัความสูง มาตรวดัความกดอากาศ และเขม็ทิศ เพ่ือให้ได้ค่าการอ่านท่ีถกูต้อง กรุณาดวิูธีการตั้งค่าท่ีถกูต้องเหล่านีโ้ดย
ละเอียดได้จากคู่มือผู้ใช้

โหมด
มีโหมด 3 โหมดใน Suunto Essential: TIME, ALTI & BARO และ COMPASS กรุณาดูรายละเอียดเก่ียวกบัโหมดเหล่าน้ีไดใ้นคู่มือผูใ้ช ้โหมดท่ีเปิดใชง้าน
อยูจ่ะบ่งช้ีโดยมีกรอบส่ีเหล่ียมรอบช่ือโหมด คุณสามารถสลบัระหวา่งโหมดหลกัเหล่าน้ีได ้โดยกดปุ่ม [Mode] ท่ีตรงกลางดา้นขวา ลองดูสิ!

หนา้จอ
แต่ละโหมดจะมีชุดของหนา้จอท่ีคุณสามารถเขา้ใชไ้ดโ้ดยกดปุ่ม [View] ตรงดา้นซา้ยล่าง หนา้จอจะแสดงในส่วนล่างของหนา้จอแสดงผล หนา้จอแสดง
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโหมดท่ีเปิดใชง้าน อยา่งเช่น การดูวนิาทีเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมในโหมด TIME หนา้จอบางหนา้จอสามารถตอบโตไ้ดด้ว้ย

Suunto Essential มีหนา้จอแบบตอบโตไ้ด ้4 หนา้จอ:
• นาฬิกาจบัเวลา (โหมด TIME)
• ตวัตั้งเวลานบัถอยหลงั (โหมด TIME)
• ตวับนัทึกประวติั (โหมด ALTI & BARO)
• มาตรวดัความต่างของความสูง (โหมด ALTI & BARO)

เม่ือเปิดใชง้านหนา้จอแบบตอบโตไ้ด ้คุณสามารถเร่ิม หยดุ และรีสตาร์ท โดยกดปุ่ม [Start Stop] ท่ีตรงดา้นซา้ยบน และรีเซ็ต โดยกดปุ่ม [+] คา้งไว ้เขา้สู่
นาฬิกาจบัเวลาในโหมด TIME แลว้ทดลองใช!้

20

เมนู
จาก MENU คุณสามารถแกไ้ขค่า ปรับค่าทัว่ไปและหน่วยท่ีใช ้หรือดูบนัทึกประวติัท่ีเกบ็ไวใ้นสมุดบนัทึกประวติั เขา้ไปท่ี MENU โดยกดปุ่ม [Mode] ตรง
กลางดา้นขวาไวร้ะหวา่งอยูใ่นโหมด TIME, ALTI & BARO หรือ COMPASS ส่วนท่ีอยูต่รงดา้นนอกของหนา้จอจะแสดงเวลาในช่วงเปล่ียนของคุณ ออก
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จาก MENU โดยกดปุ่ม [Start Stop] ท่ีดา้นบนซา้ยไว ้หากมีตวัเลือกออกจากรายการใน MENU จะมีสญัลกัษณ์ “X” แสดงอยูติ่ดกบัปุ่ม [Start Stop] หดัใชใ้ห้
คุน้เคยกบัการเขา้และออกจาก MENU!

ไฟพื้นหลงั
คุณสามารถเปิดทาํงานไฟพื้นหลงัไดใ้นทุกโหมด โดยกดปุ่ม [- Light] ท่ีตรงดา้นขวาล่างคา้งไว ้ไฟพื้นหลงัจะปิดโดยอตัโนมติัหลงัจาก 5 วนิาที หากคุณ
ตอ้งการดูไฟพื้นหลงัเม่ือคุณอยูใ่น MENU คุณตอ้งเปิดใชง้านจากโหมด TIME, ALTI & BARO หรือ COMPASS ก่อนเขา้ไปท่ี MENU ไฟพื้นหลงัจะหลบั
สู่สถานะปกติเม่ือคุณกลบัเขา้โหมด

ลอ็คปุ่ม
คุณสามารถเปิดทาํงานและปิดทาํงานการลอ็คปุ่มได ้โดยกดปุ่ม [-Light] ท่ีอยูต่รงดา้นขวาล่างคา้งไว้

 หมายเหตุ: คุณสามารถเปล่ียนหน้าจอและใช้แสงไฟได้ ขณะท่ีการลอ็คปุ่มเปิดทาํงานอยู่

การเปล่ียนค่า
ในการเปล่ียนค่า คุณตอ้งอยูใ่น MENU เขา้ไปท่ี MENU โดยกดปุ่ม [Mode] ตรงกลางดา้นขวาในโหมด TIME, ALTI&BARO หรือ COMPASS การ
เปล่ียนแปลงท่ีคุณทาํใน MENU จะมีผลทนัที อยา่งเช่น กรณีท่ีคุณเขา้ไปท่ี TIME-DATE จาก MENU และแกไ้ขเวลาจาก 12:30 เป็น 11:30 จากนั้นออกจาก
รายการ เวลาจะถูกตั้งเป็น 11:30
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5. การตั้งค่าทัว่ไป
ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมใชง้าน Suunto Essential ของคุณ คุณควรตั้งค่าหน่วยวดัและการตั้งค่าทัว่ไปตามความช่ืนชอบของคุณ คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่าทัว่ไปได้
ใน MENU

5.1. การเปล่ียนหน่วย
จาก UNITS คุณสามารถเลือกหน่วยวดัไดแ้ก่
• TIME : 24h/12h (24/12 ชม.)
• DATE: dd.mm/mm.dd (วว.ดด/ดด.วว)
• TEMPERATURE : °C/°F (เซลเซ๊ยส/ฟาร์เรนไฮต)์
• AIR PRESSURE: hPa/inHg
• ALTITUDE: meters/feet (เมตร/ฟุต)

การเขา้ไปท่ี UNITS จาก MENU:

1. เขา้ไปท่ี MENU โดยกดปุ่ม [Mode] จากโหมด TIME , ALTI & BARO หรือ COMPASS
2. ไล่รายการไปท่ี UNITS โดยใชปุ่้ม [- Light]
3. เขา้ไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

ในการเปล่ียนหน่วย:

1. จาก UNITS ใหไ้ล่รายการโดยใชปุ่้ม [+] และ [- Light]
2. เขา้ไปโดยกดปุ่ ม [Mode]
3. แกไ้ขค่าโดยใชปุ่้ม [+] และ [- Light] และตอบรับผา่นปุ่ม [Mode] .
4. ออกจาก MENU โดยกดปุ่ม [Start Stop]

5.2. การปรับเปล่ียนค่าทัว่ไป
จาก GENERAL คุณสามารถตั้งค่าทัว่ไปได ้รวมทั้ง:
• BUTTON TONE: เปิด/ปิด
• TONE GUIDE: เปิด/ปิด
• BACKLIGHT: ปุ่มไฟส่องสวา่ง/ทุกปุ่ม
• LANGUAGE: English, French, Spanish, German

การเขา้ไปท่ี GENERAL จาก MENU:

1. เขา้ไปท่ี MENU โดยกดปุ่ม [Mode] จากโหมด TIME , ALTI & BARO หรือ COMPASS
2. ไล่รายการไปท่ี GENERAL โดยใชปุ่้ม [- Light]
3. เขา้ไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

5.2.1. เสียงปุ่มกด
จาก BUTTON TONE คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกดได ้อุปกรณ์จะส่งเสียงปุ่มกดทุกคร้ังท่ีคุณกดปุ่ม หรือยนืยนัการกระทาํ

1. จาก GENERAL เลือก BUTTON TONE
2. สลบัเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

5.2.2. เสียงนาํทาง
จาก TONE GUIDE คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงนาํทางได ้คุณจะไดย้นิเสียงนาํทางเม่ือ:
• คุณเปล่ียนค่าในส่วนปรับตั้ง
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• คุณตั้งค่าอา้งอิงความสูง
• คุณเร่ิมหรือหยดุตวับนัทึกประวติั
• คุณทาํเคร่ืองหมายจุดความสูงขณะท่ีคุณกาํลงับนัทึกประวติั
• คุณเร่ิมหรือหยดุนาฬิกาจบัเวลา
• อุปกรณ์สามารถสลบัระหวา่งโพรไฟล ์ALTIMETER และ BAROMETER เม่ือคุณใชง้านโพรไฟล ์AUTOMATIC
การเปิดหรือปิดเสียงนาํทาง:

1. จาก GENERAL เลือก TONE GUIDES
2. สลบัเปิดหรือปิดเสียงนาํทาง โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

5.2.3. ไฟพื้นหลงั
จาก BACKLIGHT คุณสามารถสลบัระหวา่งไฟสองแบบไดไ้ดแ้ก่ ทุกปุ่มและปุ่มไฟส่องสวา่ง

การตั้งค่าไฟพื้นหลงัในการใชง้านปกติและการใชง้านตอนกลางคืน:

1. จาก GENERAL เลือก BACKLIGHT
2. สลบัไฟพื้นหลงัระหวา่ง LIGHT BUTTON และ ANY BUTTON กบั [+] และ [- Light]

เม่ือเลือก LIGHT BUTTON คุณสามารถเปิดไฟพิน้หลงัดว้ย [- Light] ไฟพื้นหลงัจะปิดโดยอตัโนมติัหลงัจาก 5 วนิาที หากคุณตอ้งการดูไฟพื้นหลงัเม่ือคุณ
อยูใ่นMENU คุณตอ้งเปิดใชง้านจาก TIMEALTI & BARO หรือโหมด COMPASS ก่อนเขา้ไปท่ี MENU จากนั้น ไฟพื้นหลงัจะเปิดทาํงานจนกระทัง่คุณ
ออกจาก เมนู MENU
เม่ือเลือก ANY BUTTON ไว ้คุณสามารถเปิดทาํงานไฟพื้นหลงัไดทุ้กคร้ังท่ีคุณกดปุ่ม

5.2.4. ภาษา
จาก LANGUAGE ใหเ้ลือกภาษาสาํหรับอินเทอร์เฟซผูใ้ชส้าํหรับ Suunto Essential ของคุณ (English, German, French หรือ Spanish)

การเลือกภาษา:

1. จาก GENERAL เลือก LANGUAGE
2. เลือกภาษาจากรายการโดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

5.2.5. การเปิดใชง้านการลอ็คปุ่ม
คุณสามารถเปิดทาํงานและปิดทาํงานการลอ็คปุ่มได ้โดยกดปุ่ม [-Light] คา้งไว ้ในขณะท่ีการลอ็คปุ่มเปิดทาํงาน จะมีเคร่ืองหมายลอ็คแสดงอยูบ่นหนา้จอ

 .

 หมายเหตุ: คุณสามารถเปล่ียนหน้าจอและใช้แสงไฟได้ ขณะท่ีการลอ็คปุ่มเปิดทาํงานอยู่
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6. การใชโ้หมด time
โหมด TIME จะจดัการเก่ียวกบัการวดัเวลา

20

คุณสามารถกดปุ่ ม [View] เพื่อเล่ือนดูหนา้จอต่าง ๆ:
• วนัท่ี: วนัและวนัท่ีปัจจุบนั
• วนิาที: วนิาทีเป็นตวัเลข
• แสดงสองเวลา: เวลาในอีกเขตเวลาหน่ึง
• พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก: เวลาท่ีพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กท่ีตาํแหน่งท่ีระบุ
• นาฬิกาจบัเวลา: ตวัตั้งเวลากีฬา
• ตวัตั้งเวลานบัถอยหลงั: การปลุกจะปิดลงหลงัจากระยะเวลาท่ีตั้งไว้
• วา่ง: ไม่มีหนา้จอเพิ่มเติม

 หมายเหตุ: หน้าจอวินาทีในแผงด้านล่างของหน้าจอจะปิดลงหลงัจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ช่ัวโมงเพ่ือประหยดัแบตเตอร่ี เปิดทาํงานโดยเข้าใช้
หน้าจออีกคร้ัง

6.1. การเปล่ียนการตั้งค่าเวลา
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่าของเวลาไดจ้าก MENU
การเขา้สู่การตั้งค่าเวลาใน MENU:

1. เขา้ไปท่ี MENU โดยกดปุ่ม [Mode]
2. ไล่รายการไปท่ี TIME-DATE โดยใชปุ่้ม [- Light]
3. เขา้ไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

6.1.1. การตั้งเวลา
จาก TIME คุณสามารถตั้งเวลาท่ีตอ้งการได้

การตั้งเวลา:

1. จาก TIME-DATE เลือก TIME
2. เปล่ียนค่าชัว่โมง นาที และวนิาที โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

6.1.2. การตั้งวนัท่ี
จาก DATE คุณสามารถตั้งค่าเดือน วนั และปีได้

การตั้งวนัท่ี:

1. จาก TIME-DATE เลือก DATE
2. เปล่ียนค่าปี เดือนและวนั โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

เปล่ียนรูปแบบการแสดงเวลาไดต้ามท่ีระบุใน 5.1. การเปล่ียนหน่วย
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6.1.3. การตั้งค่าการแสดง 2 เวลา
จาก DUAL TIME คุณสามารถตั้งเวลาสาํหรับพื้นท่ีในเขตเวลาต่างกนัได้

การตั้งค่าการแสดง 2 เวลา:

1. จาก TIME-DATE เลือก DUAL TIME
2. เปล่ียนค่าชัว่โมง นาที และวนิาที โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

 หมายเหตุ: เราขอแนะนาํให้คุณตั้งเวลาปัจจุบันสาํหรับพืน้ท่ีปัจจุบันของคุณเป็นเวลาหลกั เน่ืองจากนาฬิกาปลกุจะส่งเสียงปลกุตามเวลาหลกั

คุณกาํลงัเดินทางอยูใ่นต่างประเทศ และคุณตั้งค่าการแสดงแบบ 2 เวลาเป็นเวลาท่ีบา้น เวลาหลกัคือเวลาในพื้นท่ีปัจจุบนัของคุณ ตอนน้ี คุณกส็ามารถรู้เวลา
ทอ้งถ่ินและยงัสามารถดูไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ท่ีบา้นของคุณเป็นเวลาเท่าไร

6.1.4. การตั้งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก
จาก SUNRISE คุณสามารถเลือกเมืองอา้งอิงเพื่อให ้Suunto Essential ใชเ้พื่อบอกเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กได้

การตั้งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก:

1. จาก MENU เลือก SUNRISE
2. เล่ือนดูพื้นท่ีต่าง ๆ โดยกดปุ่ม [+] และ [-Light]
3. เลือกพื้นท่ี โดยกดปุ่ม [Mode]

 หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งเวลาพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตกสาํหรับพืน้ท่ีท่ีไม่ได้อยู่ในรายการบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกเมืองอ้างอิงอ่ืนจาก
เขตเวลาเดียวกัน เลือกเมืองท่ีใกล้ท่ีสุดทางเหนือหรือทางทิศใต้ของพืน้ท่ีของคุณ

คุณกาํลงัเดินป่าอยูใ่น Algonquin ซ่ึงเป็นวนอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของโตรอนโต คุณตอ้งการทราบเวลาพระอาทิตยต์ก เพื่อท่ีคุณจะได้
ทราบเวลาท่ีควรปักเตน๊ทเ์พื่อพกัแรมสาํหรับคืนนั้น คุณเลือก “Toronto” เป็นเมืองอา้งอิงเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก ในตอนน้ี ของคุณจะบอกเวลา
พระอาทิตยต์กใหคุ้ณทราบ

6.2. การใชน้าฬิกาจบัเวลา
นาฬิกาจบัเวลาจะวดัเวลา ความละเอียดคือ 0.1 วนิาที

เพื่อใชน้าฬิกาจบัเวลา:

1. ในโหมด TIME ใหเ้ลือกหนา้จอนาฬิกาจบัเวลา
2. เร่ิม หยดุ และรีสตาร์ทนาฬิกาจบัเวลาโดยกดปุ่ ม [Start Stop]
3. กดปุ่ม [+] คา้งไวเ้พื่อรีเซ็ตนาฬิกาจบัเวลา

เพื่อนของคุณกาํลงัฝึกอยูส่าํหรับการแข่งวิง่ และตอ้งการทราบวา่เขาใชเ้วลาเท่าใดในการพุง่เขา้เสน้ชยัในการวิง่ 100 เมตร คุณเร่ิมนาฬิกาจบัเวลาเม่ือเขา
ออกตวัจากบลอ็กสตาร์ทการวิง่ คุณหยดุนาฬิกาจบัเวลาทนัทีท่ีเขาวิง่ขา้มเสน้ชยัไป ผลลพัธ์: 11.3 วนิาที ไม่เลวเลย!

6.3. การใชต้วัตั้งเวลานบัถอยหลงั
ใน COUNTDOWN คุณสามารถตั้งตวัตั้งเวลานบัถอยหลงัใหน้บัถอยหลงัจากเวลาท่ีตั้งไวไ้ปยงัเลขศูนย ์(0) อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเม่ือนบัถอยหลงัมาถึง
ศนูย ์ค่าเร่ิมตน้คือ 5 นาที

ในการเปล่ียนเวลานบัถอยหลงัเร่ิมตน้:

1. จาก MENU เลือก TIME-DATE
2. เลือก COUNTDOWN
3. ตั้งนาทีและวนิาทีของตวัตั้งเวลา (สูงสุด 99 นาทีและ 59 วนิาที)
4. ยอมรับโดยกดปุ่ม [Mode]
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ในการเร่ิมนบัถอยหลงั:

1. ในโหมด TIME ใหเ้ลือกหนา้จอตวัตั้งเวลานบัถอยหลงั
2. เร่ิม หยดุ และรีสตาร์ทโดยกดปุ่ม [Start Stop]
3. กดปุ่ม [+] คา้งไวเ้พื่อรีเซ็ตตวัตั้งเวลา

คุณกาํลงัเดินเขาอยู ่ในตอนเชา้ คุณต่ืนข้ึนมา ออกมาจากเตน๊ทข์องคุณ และเร่ิมทาํอาหารเชา้ท่ีกองไฟท่ีแคมป์ของคุณ ตอนน้ี คุณตอ้งการตม้ไข่ 8 นาที คุณตั้ง
เวลาตวัตั้งเวลานบัถอยหลงัของคุณไปท่ี 8 นาที และใส่ไข่ลงในหมอ้แลว้รอใหน้ํ้ าเดือด เม่ือนํ้าเดือด คุณกเ็ร่ิมกดใหต้วัตั้งเวลานบัถอยหลงัทาํงาน เม่ือนบัถอย
หลงัครบ 8 นาที กจ็ะส่งเสียงเตือนคุณ ยอดเยีย่ม! คุณไดไ้ข่ตม้นาน 8 นาทีท่ีสุกกาํลงัดีเลย

6.4. การตั้งปลุก
คุณสามารถใช ้Suunto Essential ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

เพื่อเขา้ใชง้านนาฬิกาปลุกและการตั้งปลุก:

1. จาก MENU เลือก TIME-DATE
2. เลือก ALARM
3. เปิดหรือปิดการปลุกโดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]
4. ยอมรับโดยกดปุ่ม [Mode]
5. กดปุ่ม [+] และ [- Light] เพื่อตั้งชัว่โมงและนาที

หลงัจากเปิดการปลุก สญัลกัษณ์ปลุก  จะปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอ

เม่ือการปลุกส่งเสียงเตือน คุณสามารถเลือกเล่ือนการปลุกหรือปิดการปลุกกไ็ด้

ถา้คุณเลือก YES หรือไม่ทาํอะไรเลย การปลุกจะหยดุและเร่ิมส่งเสียงเตือนใหม่ทุก ๆ 5 นาที จนกวา่คุณจะหยดุการปลุก คุณสามารถเล่ือนการปลุกไดถึ้ง 12
คร้ังในเวลารวมทั้งหมด 1 ชัว่โมง ถา้คุณเลือก NO การปลุกจะหยดุและเร่ิมปลุกใหม่ในเวลาเดียวกนัในวนัถดัไป

5min24h

 เคลด็ลบั: เม่ือคุณเปิดทาํงานการเล่ือนการปลกุไว้ คุณสามารถปิดทาํงานการเล่ือนการปลกุได้ในโหมด TIME โดยกดปุ่ม [View] ค้างไว้

คุณตอ้งการต่ืนนอนในตอนเชา้ตรู่ของวนัพรุ่งน้ี คุณตั้งนาฬิกาปลุกบน ของคุณเป็นเวลา 6:30 น. ก่อนท่ีคุณจะเขา้นอน นาฬิกาปลุกปลุกคุณท่ีเวลา 6:30 น. ใน
ตอนเชา้ของวนัถดัไป แต่คุณอยากนอนต่ออีกสกั 5 นาที คุณเลือก YesYes เม่ืออุปกรณ์ถามคุณวา่ตอ้งการเล่ือนการปลุกหรือไม่ หลกังจากนั้นอีก 5 นาที
นาฬิกาปลุกกป็ลุกคุณอีกคร้ัง คร้ังน้ี คุณต่ืนนอนและเตรียมตวัสาํหรับการเดินทางของคุณ เวลาแค่ 5 นาทีช่างสร้างความแตกต่างไดจ้ริง ๆ!

 หมายเหตุ: เคร่ืองหมายกร่ิงจะกะพริบบนหน้าจอ ขณะท่ีการเล่ือนการปลกุเปิดทาํงานอยู่ เม่ือปิดทาํงานการเล่ือนการปลกุแล้ว เคร่ืองหมายการปลกุก็
จะหยดุกระพริบ
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7. การใชโ้หมดความสูง-ความกดอากาศ
ในโหมด ALTI & BARO คุณสามารถดูความสูงปัจจุบนั ความกดอากาศ หรือความลึกในการดาํผวินํ้าได ้โดยคุณสามารถเลือกโพรไฟลไ์ด ้4 แบบ:
AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER และ DEPTH METER (ดูใน 7.2.2. การตั้งค่าโพรไฟล์) คุณสามารถเขา้ใชง้านหนา้จอต่าง ๆ ไดต้ามโพร
ไฟลท่ี์เปิดทาํงาน เม่ือคุณอยูใ่นโหมด ALTI & BARO

7.1. การทาํงานของ Alti & Baro
ในการอ่านค่า ALTI & BARO ท่ีถกูตอ้ง ส่ิงสาํคญัคือคุณตอ้งทราบวธีิการคาํนวณความสูงและความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลของ Suunto Essential

Suunto Essential วดัค่าความกดอากาศอยา่งต่อเน่ือง จากผลการตรวจวดัน้ีและค่าอา้งอิง ระบบจะคาํนวณความสูงของพื้นท่ีหรือความกดอากาศระดบันํ้าทะเล

 ข้อควรระวงั: อย่าให้มีฝุ่ นหรือทรายอยู่ในบริเวณเซ็นเซอร์ อย่าสอดวตัถใุด ๆ เข้าในช่องเปิดของเซ็นเซอร์

7.1.1. การอ่านค่าท่ีถูกตอ้ง
ถา้คุณตอ้งทาํกิจกรรมกลางแจง้ท่ีคุณตอ้งทราบความกดอากาศ คุณตอ้งป้อนค่าอา้งอิงความสูงสาํหรับพื้นท่ีของคุณ คุณสามารถหาค่าดงักล่าวไดจ้ากแผนท่ี
ภมิูประเทศ Suunto Essential ของคุณจะสามารถอ่านค่าไดถู้กตอ้งจากน้ี

อ่านค่าความสูงท่ีถกูตอ้ง โดยคุณตอ้งป้อนค่าอา้งอิงความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเล คุณสามารถดูค่าอา้งอิงความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตาํแหน่งของคุณไดจ้ากคอลมันพ์ยากรณ์อากาศของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือเวบ็ไซตข์องบริการพยากรณ์อากาศในทอ้งถ่ิน

ค่าความกดอากาศสมับูรณ์จะมีการวดัอยา่งต่อเน่ือง ค่าความกดอากาศ + ค่าอ้างอิงความสูง = ความกดอากาศท่ีระดบันํา้ทะเล

* ค่าความกดอากาศ + ค่าอา้งอิงความกดอากาศท่ีระดบันํ้าทะเล = ความสูง *

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในพื้นท่ีจะส่งผลต่อการอ่านค่าความสูงของพื้นท่ี หากสภาพอากาศในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย แนะนาํใหรี้เซ็ตค่าอา้งอิงความสูง
ในปัจจุบนัเป็นระยะ ๆ แนะนาํใหท้าํก่อนเร่ิมการเดินทางเม่ือทราบค่าอา้งอิงท่ีถกูตอ้ง ถา้สภาพอากาศในทอ้งถ่ินคงท่ี คุณไม่จาํเป็นตอ้งรีเซ็ตค่าอา้งอิง

7.1.2. การอ่านค่าท่ีไม่ถูกตอ้ง

โพรไฟล ์Altimeter + ยนืน่ิง + สภาพอากาศเปล่ียนแปลง
หากโพรไฟล ์ALTIMETER เปิดทาํงานเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองโดยท่ีอุปกรณ์อยูใ่นตาํแหน่งคงท่ีและสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลง อุปกรณ์จะแจง้ค่าความ
สูงท่ีไม่ถกูตอ้ง

โพรไฟล ์Altimeter + เคล่ือนท่ีท่ีความสูง + สภาพอากาศเปล่ียนแปลง
หากโพรไฟล ์ALTIMETER เปิดทาํงานและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยูบ่่อย ๆ ขณะปีนข้ึนหรือลงจากท่ีสูง อุปกรณ์จะแจง้ค่าไม่ถกูตอ้ง

โพรไฟล ์Barometer + เคล่ือนท่ีท่ีความสูง
หากโพรไฟล ์BAROMETER เปิดทาํงานอยา่งต่อเน่ืองขณะปีข้ึนหรือลงจากท่ีสูง อุปกรณ์จะคิดวา่คุณยนืน่ิงและตีความหมายระดบัความสูงท่ีเปล่ียนแปลง
เป็นการเปล่ียนความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเล ทาํใหค่้าความกดอากาศท่ีระดบันํ้าทะเลไม่ถกูตอ้ง
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คุณอยูร่ะหวา่งปีนเขาเป็นวนัท่ีสอง คุณพบวา่ตนเองลืมสลบัฟังกช์ัน่จากโพรไฟล ์Barometer (มาตรวดัความกดอากาศ) เป็น altimeter (มาตรวดัความสูง) ขณะ
เร่ิมเคล่ือนไหวในตอนเชา้ คุณทราบวา่ค่าความสูงในปัจจุบนัจาก ไม่ถกูตอ้ง ดงันั้น คุณจึงเดินเขาไปยงัตาํแหน่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดตามท่ีแสดงอยูใ่นแผนท่ี
ภมิูประเทศของคุณ ซ่ึงมีขอ้มูลค่าอา้งอิงความสูงอยู ่คุณแกไ้ขค่าอา้งอิงความสูงบน ของคุณใหถู้กตอ้ง ค่าความสูงของคุณจึงถูกตอ้งอีกคร้ัง

7.2. การตั้งค่าโพรไฟลแ์ละค่าอา้งอิง

7.2.1. เทียบเคียงโพรไฟลก์บักิจกรรม
โพรไฟล ์ALTIMETER (มาตรวดัความสูง) ควรเลือกไวข้ณะทาํกิจกรรมภายนอกท่ีอาจมีการเปล่ียนระดบัความสูงของพื้นท่ี (เช่น การปีนเขาหรือพื้นท่ีท่ีเป็น
เนิน) คุณควรเลือกโพรไฟล ์BAROMETER (วดัความกดอากาศ) หากกิจกรรมกลางแจง้ของคุณไม่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความสูง (เช่น การเล่น
เซิร์ฟ การแล่นเรือ) ในการอ่านค่าท่ีถกูตอ้ง คุณตอ้งจบัคู่โพรไฟลก์บักิจกรรม โดยคุณสามารถให ้Suunto Essential เลือกโพรไฟลท่ี์เหมาะสมท่ีสุดในขณะนั้น
ใหก้บัคุณ หรือคุณจะเลือกโพรไฟลท่ี์เหมาะสมท่ีสุดเองกไ็ด้

7.2.2. การตั้งค่าโพรไฟล์
ในการตั้งค่าโพรไฟล:์

1. จาก MENU เลือก ALTI-BARO
2. เลือก PROFILE
3. เลือกโพรไฟลท่ี์เหมาะสม

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถตั้งค่าโพรไฟลไ์ดใ้นโหมด ALTI & BARO โดยกดปุ่ม [View] คา้งไว้

7.2.3. การตั้งค่าอา้งอิง
ในการตั้งค่าอา้งอิง:

1. จาก MENU เลือก ALTI-BARO
2. เลือก REFERENCE จากนั้นเลือกระหวา่ง ALTIMETER และ SEA LEVEL
3. ตั้งค่าอา้งอิงท่ีคุณทราบ โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

คุณกาํลงัเดินเขาอยูแ่ละตดัสินใจนัง่พกัเม่ือคุณเห็นเคร่ืองหมายพร้อมค่าความสูงปัจจุบนั คุณตรวจสอบการอ่านค่าความสูงของ ของคุณ และพบวา่ตวัเลขทั้ง
สองค่าแตกต่างกนัเลก็นอ้ย คุณตั้งค่าอา้งอิงความสูงบน ของคุณเพื่อใหต้รงกบัเคร่ืองหมาย

7.3. การใชต้วัแสดงสถานะแนวโนม้สภาพอากาศ
ตวัแสดงสถานะแนวโนม้สภาพอากาศจะแสดงอยูต่รงดา้นบนของจอแสดงบน โดยจะปรากฏข้ึนมาเม่ืออยูใ่นโหมด TIME และ ALTI & BARO เพื่อให้
ขอ้มูลอา้งอิงกบัคุณในการตรวจสอบสภาพอากาศที่กาํลงัจะมาถึง ส่วนแจง้เทรนดส์ภาพอากาศประกอบไปดว้ยเสน้สองเสน้ประกอบกนัเป็นลกูศร แต่ละเสน้
แทนระยะเวลา 3 ชัว่โมง เสน้ดา้นขวาแสดงช่วงเวลา 3 ชัว่โมงล่าสุด เสน้ดา้นซา้ยแสดงช่วงเวลา 3 ชัว่โมงก่อนหนา้ช่วงเวลา 3 ชัว่โมงล่าสุด ดงันั้นเสน้จะ
สามารถบ่งช้ีได ้9 แบบแตกต่างกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ความกดอากาศ

สถานการณ์ 3-6 ช่ัวโมงทีแ่ล้ว สถานการณ์ 3 ช่ัวโมงล่าสุด
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ตกอยา่งมาก (>2 hPa/3 ชัว่โมง) ตกอยา่งมาก (>2 hPa/3 ชัว่โมง)

ยงัคงท่ี สูงข้ึนอยา่งมาก (>2 hPa/3 ชัว่โมง)

สูงข้ึนอยา่งมาก (>2 hPa/3 ชัว่โมง) ตกอยา่งมาก (>2 hPa/3 ชัว่โมง)

 เคลด็ลบั: ถ้าตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศแสดงว่าความกดอากาศสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง มีโอกาสสูงมากว่าอากาศกาํลงัจะสดใส ถ้าตัวแสดง
สถานะแนวโน้มสภาพอากาศแสดงว่าความกดอากาศตกลงอย่างต่อเน่ือง มีโอกาสสูงมากว่าฝนกาํลงัจะตก

7.4. การเปิดทาํงาน การเตือนพายุ
การเตือนพายจุะแจง้ใหคุ้ณทราบเม่ือความดนับรรยากาศตกลง 4 hPa / 0.12 inHg หรือมากกวา่ในระหวา่งช่วงเวลา 3 ชัว่โมง Suunto Essential จะเปิดทาํงาน
และกระพริบเคร่ืองหมายกระด่ิงบนหนา้จอนาน 20 วนิาที การเตือนพายจุะทาํงานเม่ือคุณเปิดทาํงานโพรไฟล ์BAROMETER ในโหมด ALTI & BARO
แลว้เท่านั้น

ในการเปิดทาํงานการเตือนพาย:ุ

1. จาก MENU เลือก ALTI-BARO
2. เลือก STORM ALARM
3. เปิดหรือปิดการแจง้เตือนพายโุดยกดปุ่ม [+] และ [- Light]

 เคลด็ลบั: คุณสามารถหยดุการเตือนพายไุด้ด้วยการกดปุ่มใด ๆ

คุณกาํลงัเดินเขาในป่าทึบโดบเปิดทาํงานการเตือนพายขุอง ของคุณไว ้สภาพอากาศเลวร้ายลงในช่วง 3 ชัว่โมงล่าสุด ทอ้งฟ้าเร่ิมมืดลงเร่ือย ๆ โชคดีท่ี แจง้
เตือนคุณ เน่ืองจากคุณจาํเป็นตอ้งหาท่ีพกัเพื่อหลบฝนท่ีกาํลงัจะตกหนกัในไม่ชา้น้ี

7.5. การใชโ้พรไฟลม์าตรวดัความสูง
โพรไฟล ์ALTIMETER จะคาํนวณความสูงโดยยดึค่าอา้งอิงเป็นหลกั ค่าอา้งอิงอาาจเป็นความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลหรือค่าอา้งอิงความสูงท่ีจุดก่อนหนา้
น้ีกไ็ด ้ขณะโพรไฟล ์ALTIMETER เปิดทาํงาน ขอ้ความ ALTI จะมีเสน้ใตอ้ยูด่ว้ยท่ีจอแสดงผล

ขณะใชโ้พรไฟล ์ALTIMETER คุณจะสามารถสืบคน้รายการต่อไปน้ีผา่นปุ่ม [View]
• ตวับนัทึกประวติั: บนัทึกการเปล่ียนแปลงความสูงไวใ้นรายการบนัทึก
• มาตรวดัความต่างของความสูง: วดัความต่างของความสูงจากจุดท่ีตั้งไว้
• อุณหภมิู : วดัอุณหภมิูปัจจุบนั
• วา่ง: ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม

7.5.1. การใชม้าตรวดัความต่างของความสูง
มาตรวดัความต่างของความสูงจะแสดงความแตกต่างของความสูงระวา่งจุดท่ีตั้งไวก้บัตาํแหน่งปัจจุบนัของคุณ คุณลกัษณะน้ีเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่สาํหรับ
การปีนเขา เข่น เม่ือคุณตอ้งการติดตามความกา้วหนา้ของคุณในการปีนข้ึนท่ีสูง

ในการใชม้าตรวดัความต่างของความสูงตาํแหน่งปัจจุบนัของคุณ

1. ในโหมด ALTI & BAROความสูงและความกดอากาศ ใหเ้ลือกหนา้จอมาตรวดัความต่างของความสูง
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2. เร่ิม หยดุ และรีสตาร์ทโดยกดปุ่ม [Start Stop]
3. กดปุ่ม [+] คา้งไวเ้พื่อรีเซ็ต

คุณกาํลงัจะเร่ิมการปีนภูเขาสูง 3, 280 ฟุต (1,000 ม.) คุณตอ้งการตรวจสอบความกา้วหนา้ของคุณขณะท่ีคุณปีนข้ึนท่ีสูง ดงันั้น คุณจึงเปิดทาํงานมาตรวดัความ
ต่างของความสูงบน ของคุณ คุณเร่ิมปีนเขา ตรวจสอบความสูงของคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อดูวา่คุณอยูห่่างจากจุดตรวจสอบจุดถดัไปอีกเท่าไร เม่ือถึง ณ จุดหน่ึง
คุณกเ็ร่ิมเหน่ือย คุณตรวจสอบความสูงของคุณ และดูวา่ยงัเหลือระยะทางท่ีตอ้งปีนข้ึนไปอีกไกลไหม บางทีคุณอาจตอ้งการเปล่ียนจุดตรวจสอบจุดถดัไปของ
คุณใหม่

7.5.2. การบนัทึกรายการบนัทึก
ตวับนัทึกประวติัจะจดัเกบ็การเคล่ือนท่ีในแนวสูงทั้งหมดของคุณระหวา่งเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุด หากคุณทาํกิจกรรมท่ีระดบัความสูงเปล่ียนแปลงไป คุณ
สามารถบนัทึกการเปล่ียนแปลงระดบัความสูงและดูขอ้มูลท่ีเกบ็ไวใ้นภายหลงั

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถทาํเคร่ืองหมาย (รอบ) ความสูงไว ้เพื่อท่ีคุณจะไดส้ามารถดูระยะเวลาและความสูงในการเคล่ือนท่ีลง/เคล่ือนท่ีข้ึนระหวา่งการทาํ
เคร่ืองหมายคร้ังก่อนและการทาํเคร่ืองหมายในปัจจุบนัดว้ย เคร่ืองหมายท่ีคุณทาํไวจ้ะจดัเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และคุณสามารถเขา้ใชไ้ดใ้นภายหลงั

การบนัทึกรายการบนัทึก:

1. ในโหมด ALTI & BARO ใหเ้ลือกหนา้จอตวับนัทึกประวติั
2. เร่ิม หยดุ และรีสตาร์ทโดยกดปุ่ม [Start Stop]
3. ขณะบนัทึกประวติั ใหต้ั้งรอบ โดยกดปุ่ม [+]
4. กดปุ่ม [+] คา้งไวเ้พื่อรีเซ็ต (สามารถทาํไดเ้ม่ือหยดุตวับนัทึกไวเ้ท่านั้น)

การบนัทึกประวติัส่วนต่างความสูง: แสดงความต่างของความสูงท่ีวดัไดร้ะหวา่งจุดเร่ิมตน้รายการบนัทึกและจุดส้ินสุดรายการบนัทึกดว้ยไอคอนต่อไปน้ี:

ในหนา้จออ่ืน ๆ:

แสดงเม่ือความสูงของคุณอยูเ่หนือจุดเร่ิมตน้

แสดงเม่ือความสูงของคุณอยูใ่นระดบัเดียวกบัจุดเร่ิมตน้

แสดงเม่ือความสูงของคุณอยูต่ ํ่ากวา่จุดเร่ิมตน้

แสดงเม่ือคุณดูวา่คุณเคล่ือนท่ีสูงข้ึนจากจุดเร่ิมตน้รายการบนัทึกมากเท่าใด

แสดงเม่ือคุณดูวา่คุณเคล่ือนท่ีตํ่าลงจากจุดเร่ิมตน้รายการบนัทึกมากเท่าใด

อุปกรณ์จะจดัเกบ็จุดของความสูงตามช่วงเวลาในการบนัทึกท่ีคุณเลือก (ดูท่ี 9.3. การเลือกช่วงเวลาการบันทึก)

ในการเปล่ียนอตัราการบนัทึก:

1. จาก MENU เลือก MEMORY
2. เลือก REC INTERVAL
3. แกไ้ขอตัราการบนัทึกดว้ยปุ่ม [+] และ [- Light]

 หมายเหตุ: จาํนวนเวลาโดยประมาณท่ีคุณสามารถบันทึกได้จะแสดงท่ีด้านล่างของหน้าจอ เม่ือคุณเล่ือนดูอัตราการบันทึกต่าง ๆ ระยะเวลาในการ
บันทึกจริงอาจแตกต่างออกไปเลก็น้อย ขึน้อยู่กับกิจกรรมท่ีคุณทาํในระหว่างช่วงเวลาท่ีบันทึก

คุณสามารถสืบคน้ประวติัท่ีบนัทึกไวแ้ละรายละเอียดไดจ้าก LOGBOOK ใน MENU (ดูใน 9.2. การดแูละการลอ็ครายการบันทึก)

 เคลด็ลบั: เม่ือคุณหยดุตัวบันทึกประวติั คุณสามารถเข้าใช้สมดุบันทึกประวติัและดูบันทึกประวติัปัจจุบันของคุณได้ ก่อนท่ีคุณจะรีเซ็ตตัวบันทึกประวติั
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7.6. การใชโ้พรไฟลม์าตรวดัความกดอากาศ
โพรไฟล ์BAROMETER จะแสดงค่าความกดอากาศระดบันํ้าทะเลในปัจจุบนั ค่าน้ีจะยดึตามค่าอา้งอิงท่ีไดแ้ละวดัค่าความกดอากาศอยา่งต่อเน่ือง อุปกรณ์จะ
แสดงการเปล่ียนแปลงความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลเป็นกราฟฟิกท่ีตรงกลางของหนา้จอ จอแสดงผลจะแสดงขอ้มูลบนัทึก 24 ชัว่โมงล่าสุด ภายใตช่้วงการ
บนัทึกท่ี 30 นาที

ขณะโพรไฟล ์BAROMETER เปิดทาํงาน ขอ้ความ BARO จะมีเสน้ใตอ้ยูด่ว้ยท่ีจอแสดงผล

ขณะใชโ้พรไฟล ์BAROMETER คุณจะสามารถสืบคน้รายการต่อไปน้ีผา่นปุ่ม [View]
• อุณหภมิู : วดัอุณหภมิูปัจจุบนั
• ตวับนัทึกประวติั: บนัทึกการเปล่ียนแปลงความสูงไวใ้นรายการบนัทึก
• ค่าอา้งอิงความสูง: แสดงค่าอา้งอิงความสูง
• เวลา: แสดงเวลาปัจจุบนั
• วา่ง: ไม่มีหนา้จอเพิ่มเติม

 หมายเหตุ: หากคุณสวม Suunto Essential ไว้ท่ีข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์เพ่ือให้การวดัอุณหภมิูแม่นยาํเน่ืองจากอุณหภมิูร่างกายจะส่งผลต่อการ
อ่านค่าเบือ้งต้น

คุณสามารถดูรายการบนัทึกการเปล่ียนแปลงของความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลเป็นเวลา 7 วนัไดใ้นหน่วยความจาํ ALTI-BARO จาก MENU (ดูใน 9.1.
หน่วยความจาํความสูง-ความกดอากาศ)

คุณยงัคงเดินเขาอยูแ่ละคุณรู้สึกเหน่ือยแลว้ คุณตดัสินใจจะงีบสกัครู่ และคุณไดปั้กเตน๊ทข์องคุณ เน่ืองจากค่าความสูงของคุณจะคงท่ีอยูส่กัครู่หน่ึง คุณจึงเปิด
ทาํงานโพรไฟล ์BarometerBarometer เม่ือคุณต่ืนข้ึนมา คุณจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดบันํ้าทะเลเพื่อจบัตามองสภาพ
อากาศได้

7.6.1. การบนัทึกประวติั
ขณะบนัทึกประวติัในโพรไฟล ์ALTIMETER คุณสามารถสลบัไปท่ีโพรไฟล ์BAROMETER เช่น ในขณะท่ีพกัระหวา่งการปีนเขา

ตวับนัทึกประวติัจะยงัคงบนัทึกประวติัต่อไป แต่จะไม่บนัทึกการเปล่ียนแปลงของความกดอากาศ เม่ือเปิดทาํงานโพรไฟลม์าตรวดัความกดอากาศ อุปกรณ์จะ
สนันิษฐานวา่คุณไม่ไดเ้คล่ือนไหวในแนวสูง ดงันั้น จึงไม่บนัทึกการเปล่ียนแปลงของความสูง ดงันั้น รายการบนัทึกความสูงจะเป็นเสน้ราบในระหวา่งช่วง
เวลาน้ี สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชต้วับนัทึกรายการบนัทึก ดูท่ี 7.5.2. การบันทึกรายการบันทึก

คุณสามารถเร่ิมตน้ หยดุ และรีเซ็ตการวดัความสูงไดใ้นขณะท่ีอยูใ่นโพรไฟล ์BAROMETER

คุณกาํลงับนัทึกการเปล่ียนแปลงของความสูงของคุณในระหวา่งการเดินเขา และตดัสินใจวา่จะนัง่พกันานสกัหน่อย คุณสลบัไปท่ีโพรไฟล ์Barometer
เน่ืองจากอุปกรณ์ยงัคงบนัทึกความสูงต่อไป แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงของความสูงเกิดข้ึน คุณจึงไปท่ีหนา้จอตวับนัทึกประวติัในโพรไฟลBarometer และหยดุ
การบนัทึกความสูง

7.7. การใชโ้ปรไฟลอ์ตัโนมติั
โปรไฟล ์AUTOMATIC (อตัโนมติั) สลบัระหวา่ง ALTIMETER (มาตรวดัความสูง) และโปรไฟล ์BAROMETER (มาตรวดัความกดอากาศ) ตามการ
เคล่ือนไหวของคุณ ขณะท่ีโปรไฟล ์AUTOMATIC (อตัโนมติั) เปิดทาํงานอยู ่[ไอคอนอตัโนมติั] จะปรากฏข้ึนท่ีดา้นขวาบนของหนา้จอ คุณสามารถดู
โปรไฟล ์ALTIMETER (มาตรวดัความสูง) หรือ BAROMETER (มาตรวดัความกดอากาศ) ไดด้ว้ย [View] (ดู) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ใชโ้ปรไฟลแ์บบใดอยู่

เม่ืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีสูงข้ึน 5 เมตรภายในเวลา 3 นาที โปรไฟล ์ALTIMETER (มาตรวดัความสูง) จะเปิดใชง้าน เม่ืออุปกรณ์ไม่ไดเ้คล่ือนท่ีสูงข้ึนเป็นเวลา 12
นาที โปรไฟล ์BAROMETER (มาตรวดัความกดอากาศ) จะเปิดใชง้าน
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 หมายเหตุ: คุณไม่ควรเปิดใช้งานโปรไฟล์ AUTOMATIC (อัตโนมติั) ตลอดเวลา กิจกรรมบางอย่างต้องเปิดใช้งานโปรไฟล์ BAROMETER (มาตรวดั
ความกดอากาศ) อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าคุณจะกาํลงัเคล่ือนไหวอยู่กต็าม (เช่น การเล่นเซิร์ฟ) หรือพูดอีกอย่างหน่ึงคือคุณต้องเลือกโปรไฟล์ท่ีเหมาะสมด้วยตัวเอง
ในบางสถานการณ์

7.8. การใชโ้พรไฟลม์าตรวดัความลึก
ใชโ้พรไฟล ์DEPTH METER ขณะดาํผวินํ้า อุปกรณ์จะแสดงความลึกปัจจุบนัของคุณ ความลึกสุดท่ีคุณไปถึงขณะท่ีดาํผวินํ้า ความลึกสุดของอุปกรณ์คือ
32.8 ฟุต (10 ม.) ขณะท่ีโพรไฟล ์DEPTH METER เปิดทาํงานอยู ่จะมีไอคอนรูปคล่ืนปรากฏข้ึนท่ีดา้นบนซา้ยของหนา้จอ

ขณะใชโ้พรไฟล ์DEPTH METER คุณจะสามารถสืบคน้รายการต่อไปน้ีผา่นปุ่ม [View]
• ตวับนัทึกประวติั: บนัทึกการดาํผวินํ้าของคุณ
• อุณหภมิู : วดัอุณหภมิูปัจจุบนั
• เวลา: แสดงเวลาปัจจุบนั

7.8.1. การบนัทึกรายการบนัทึกในโพรไฟลม์าตรวดัความลึก
ตวับนัทึกประวติัในโพรไฟล ์DEPTH METER จะทาํงานคลา้ยกนักบัตวับนัทึกประวติัในโพรไฟล ์ALTIMETER แต่แทนท่ีจะบนัทึกความสูง กจ็ะบนัทึก
ความลึกของการดาํผวินํ้าของคุณแทน

การบนัทึกประวติัในโพรไฟล ์DEPTH METER:

1. ในโหมด ALTI & BARO ใหเ้ลือกหนา้จอตวับนัทึกประวติั
2. เร่ิม หยดุ และรีสตาร์ทโดยกดปุ่ม [Start Stop] เร่ิมการดาํผวินํ้า
3. เม่ือคุณกลบัมาท่ีพื้นผวินํ้า ใหรี้เซ็ตโดยกดปุ่ม [+] คา้งไว้

 ข้อควรระวงั: ห้ามกดปุ่มใด ๆ ขณะท่ีอยู่ใต้นํา้

 หมายเหตุ: คุณต้องรีเซ็ตตัวบันทึกประวติัของคุณในโพรไฟล์ ALTIMETER ก่อนท่ีจะใช้งานตัวบันทึกประวติัในโพรไฟล์ DEPTH METER มิ
ฉะน้ัน ความลึกสูงสุดของคุณจะยงัคงเท่ากับความสูงปัจจุบันเหนือระดบัพืน้ผิวนํา้

 เคลด็ลบั: เม่ือคุณหยดุตัวบันทึกประวติัของคุณ ก่อนท่ีจะรีเซ็ตตัวบันทึกประวติั คุณสามารถเข้าใช้งานสมดุบันทึกประวติัและบันทึกประวติัของคุณได้!
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8. การใชโ้หมดเขม็ทิศ
โหมด COMPASS (เขม็ทิศ) จะช่วยใหคุ้ณปรับทิศทางตวัเองใหส้มัพนัธ์กบัทิศเหนือแม่เหลก็ คุณจะเขา้ดูมุมมองต่อไปน้ีไดโ้ดยกดปุ่ม [View] (ดู) ในโหมด
COMPASS (เขม็ทิศ)
• เวลา: แสดงเวลาปัจจุบนั
• ทิศทั้งส่ี: แสดงทิศท่ีคุณมุ่งหนา้ไปตามทิศทั้งส่ี
• การติดตามทิศทางแบร่ิง: แสดงทิศทางระหวา่งทิศท่ีคุณมุ่งหนา้ไปและทิศทางแบร่ิงท่ีกาํหนดไว้

เขม็ทิศจะสลบัไปเป็นโหมดประหยดัพลงังานเองหลงัจากหน่ึงนาที เปิดใชง้านอีกคร้ังดว้ยปุ่ม [Start Stop] (เปิด/ปิด)

8.1. การอ่านค่าอยา่งถกูตอ้ง
โปรดทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเม่ืออยูใ่นโหมดเขม็ทิศเพื่อใหอ่้านค่าเขม็ทิศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขม็ทศิ
• ปรับเทียบเขม็ทิศอยา่งถกูตอ้งเม่ืออุปกรณ์แสดงขอ้ความแจง้ (ดูท่ี 8.1.1. การปรับเทียบเขม็ทิศ)
• ตั้งค่าความลาดเอียงใหถู้กตอ้ง
• ปรับอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นแนวราบ
• เกบ็อุปกรณ์ใหห่้างจากโลหะ (เช่น เคร่ืองประดบั) และสนามแม่เหลก็ (เช่น สายไฟฟ้า)

8.1.1. การปรับเทียบเขม็ทิศ
คุณตอ้งปรับเทียบอุปกรณ์อยา่งระมดัระวงัในระหวา่งการใชง้านในคร้ังแรก และในขณะท่ีเปล่ียนแบตเตอร่ี อุปกรณ์จะแสดงขอ้ความใหคุ้ณปรับเทียบ
อุปกรณ์ทุกคร้ัง ถา้จาํเป็น

เพื่อปรับเทียบเขม็ทิศ:

1. รักษาอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นแนวระดบั อยา่ใหเ้อนเอียงไปในทิศทางใด
2. ค่อย ๆ หมุนอุปกรณ์ตามเขม็นาฬิกา (ประมาณ 15 วนิาทีต่อรอบ) จนกวา่เขม็ทิศจะเปิดทาํงาน

 หมายเหตุ: ถ้าคุณสังเกตเห็นความเบ่ียงเบนในเขม็ทิศ คุณสามารถปรับเทียบใหม่ได้โดยรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในแนวระดับ แล้วค่อย ๆ หมนุอุปกรณ์
ตามเขม็นาฬิกา 5-10 คร้ังระหว่างท่ีอยู่ในโหมดเขม็ทิศ

 เคลด็ลบั: ปรับเทียบเขม็ทิศใหม่ก่อนท่ีใช้งานทุกคร้ังเพ่ือให้ได้ความแม่นยาํมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้
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8.1.2. การตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหลก็
แผนท่ีแบบกระดาษจะช้ีไปท่ีทิศเหนือจริงเสมอ อยา่งไรกต็าม เขม็ทิศจะช้ีไปท่ีทิศเหนือแม่เหลก็ซ่ึงเป็นบริเวณเหนือพื้นผวิโลกท่ีอยูภ่ายใตแ้รงดึงดูดของ
สนามแม่เหลก็ของโลก
เน่ืองจากทิศเหนือแม่เหลก็และทิศเหนือท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้ป็นสถานท่ีเดียวกนั โปรดตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหลก็บนเขม็ทิศของคุณ มุมในระหวา่งทิศเหนือแม่
เหลก็และทิศเหนือจริงคือมุมเอียงของแนวแม่เหลก็

ค่ามุมเอียงของแนวแม่เหลก็จะปรากฏในแผนที่เกือบทุกชนิด ตาํแหน่งของทิศเหนือแม่เหลก็จะเปล่ียนไปทุกปี ดงันั้น คุณจึงสามารถหาค่าความลาดเอียงท่ี
แม่นยาํท่ีสุดและเป็นปัจจุบนัท่ีสุดไดจ้ากอินเทอร์เน็ต (เช่น National Geophysical Data Center ของสหรัฐอเมริกา)

แต่แผนท่ีสาํหรับกีฬาประเภทเดินเทา้ท่ีใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศกว็าดโดยใชทิ้ศเหนือแม่เหลก็ ซ่ึงหมายความวา่เม่ือคุณใชแ้ผนท่ีสาํหรับการเดินเทา้โดยใชแ้ผนท่ี
และเขม็ทิศ คุณตอ้งหมุนมุมเอียงของแนวแม่เหลก็ท่ีถูกตอ้งดว้ยการตั้งค่ามุมเอียงไปท่ี 0 องศา

เพื่อตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหลก็:

1. จาก MENU เลือก COMPASS
2. ปิดค่าความลาดเอียง หรือเลือก W (ตะวนัตก) หรือ E (ตะวนัออก)
3. กาํหนดค่าความลาดเอียงโดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

8.2. การใชเ้ขม็ทิศ
ขณะคุณอยูใ่นโหมด COMPASS คุณจะเห็นส่วนท่ีเคล่ือนท่ีสองส่วนท่ีขอบดา้นนอกของหนา้จอ ทั้งสองส่วนน้ีจะช้ีไปทางทิศเหนือ เสน้ท่ีเวลา 12 นาฬิกาจะ
แสดงการมุ่งหนา้ไปของคุณ และทาํงานเป็นลกูศรบอกทิศทางบนเขม็ทิศ ค่าตวัเลขของทางท่ีคุณมุ่งหนา้ไปจะแสดงท่ีตรงกลางของหนา้จอ

ในโหมด COMPASS คุณสามารถเขา้ใชห้นา้จอต่อไปน้ีไดโ้ดยกดปุ่ม [View] (หนา้จอ):
• เวลา: แสดงเวลาปัจจุบนั
• จุดแสดงทิศ: แสดงทิศท่ีคุณมุ่งหนา้ไปตามทิศทางส่ีทิศ
• ทิศทางท่ีแน่นอน: แสดงทิศทางระหวา่งทิศท่ีคุณมุ่งหนา้ไปและทิศทางท่ีแน่นอนท่ีตั้งไว้

เขม็ทิศจะสลบัไปท่ีโหมดประหยดัพลงังานเองหลงัจากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เป็นเวลาหน่ึงนาที เปิดใชง้านใหม่ดว้ยปุ่ม [Start Stop]

คุณสามารถใชเ้ขม็ทิศไดส้องวธีิ : คุณสามารถใชร่้องรับฝาครอบหรือฟังกช์ัน่การติดตามทิศทางท่ีแน่นอน

8.2.1. การใชก้ารติดตามทิศทางท่ีแน่นอน
ในการติดตามทิศทางท่ีแน่นอน คุณสามารถลอ็คการติดตามทิศทางท่ีแน่นอน (ทิศทาง) ไว ้แลว้เขม็ทิศบน Suunto Essential ของคุณจะนาํทางคุณไปตาม
ทิศทางนั้น

ในการใชก้ารติดตามทิศทางท่ีแน่นอน:

1. ช้ีลูกศรแสดงทิศทางของเขม็ทิศไปในทิศทางท่ีคุณตอ้งการเดินทางไป แลว้กดปุ่ม [Start Stop] อุปกรณ์จะลอ็คทิศทางท่ีแน่นอนไว ้ทิศทางท่ีคุณมุ่งหนา้
ไปจะแสดงท่ีตรงกลางของหนา้จอ และจะเปล่ียนไปตามการเคลื่อนท่ีของคุณ
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2. ลกูศรในแถวดา้นบนของหนา้จอจะช้ีไปในทิศทางท่ีคุณตอ้งการจะไป เพื่อใหคุ้ณเดินทางไปตามทิศทางท่ีคุณตอ้งการได ้สญัลกัษณ์  เป็นการยนืยนัวา่
คุณไดมุ่้งหนา้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งแลว้

 หมายเหตุ: กดปุ่ม [- Light] ค้างไว้เพ่ือเปิดทาํงานไฟพืน้หลงั

คุณกาํลงัปีนเขาอยูแ่ละคุณเพิ่งปีนเขาท่ีสูงชนัมาก เม่ือมองลงไปท่ีหมู่บา้นเบ้ืองล่าง คุณเห็นเคบินอยูบ่นเนินเขาอีกลูกหน่ึง คุณตดัสินใจจะเดินเขาไปท่ีเคบิน
นั้นโดยผา่นหมู่บา้น คุณช้ีลูกศรแสดงทิศทางของเขม็ทิศ ของคุณไปทางเคบินแลว้ลอ็คทิศทางท่ีแน่นอนไว ้เม่ือมาถึงบริเวณหุบเขา ลกูศรท่ีแถวบนสุดของ
จอแสดงผลจะแสดงตาํแหน่งท่ีคุณตอ้งไป เน่ืองจากเขม็ทิศทาํงานไดเ้พียง 40 วนิาทีต่อคร้ังเพื่อเป็นการประหยดัแบตเตอร่ี ในตอนน้ีคุณตอ้งรีสตาร์ทเขม็ทิศ
ใหม่เพื่อตรวจสอบทิศทางท่ีคุณจะมุ่งไป จบัตามองอุปกรณ์ไว ้แลว้คุณจะไปถึงท่ีหมายไดใ้นอีกไม่ชา้
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9. การใชห้น่วยความจาํ
9.1. หน่วยความจาํความสูง-ความกดอากาศ
ALTI-BARO จะบนัทึกการเปล่ียนแปลงของความสูงหรือความกดอากาศท่ีระดบันํ้าทะเลสาํหรับ 7 วนัล่าสุดโดยอตัโนมติั อุปกรณ์จะจดัเกบ็ขอ้มูลไวต้าม
โพรไฟลท่ี์เปิดทาํงานอยูใ่นขณะท่ีทาํการบนัทึก อุปกรณ์จะจดัเกบ็บนัทึกทุก ๆ 30 นาที

ในการดูการบนัทึกสาํหรับ 7 วนัล่าสุด:

1. จาก MEMORY เลือก ALTI-BARO
2. ใชปุ่้ม [+] and [- Light] เพื่อเรียกดูชุดขอ้มูลต่าง ๆ

คุณกาํลงัตั้งแคมป์อยูบ่นภเูขา คุณตอ้งการพยากรณ์อากาศของวนัพรุ่งน้ี ดงันั้น คุณจึงสลบั ของคุณไปท่ีโพรไฟล ์BarometerBarometer สาํหรับคืนนั้น ในตอน
เชา้ คุณตรวจสอบหน่วยความจาํ alti-baroalti-baro และสงัเกตุวา่ความกดอากาศคงที่ตลอดทั้งคืน คุณจึงคาดวา่ความกดอากาศจะคงที่ในวนัน้ีดว้ยเช่นกนั

9.2. การดูและการลอ็ครายการบนัทึก
บนัทึกประวติัท่ีบนัทึกไวโ้ดยตวับนัทึกในโพรไฟล ์ALTIMETER, BAROMETER หรือ DEPTH METER จะถูกจดัเกบ็ไวใ้น LOGBOOK คุณสามารถ
จดัเกบ็รายการบนัทึกไดสู้งสุด 10 รายการ บนัทึกประวติัใหม่จะแทนท่ีรายการบนัทึกเก่าใน LOGBOOK บนัทึกประวติัไดโ้ดยลอ็คขอ้มูลไว ้  จะปรากฏข้ึน
เม่ือมีการลอ็คบนัทึกประวติัไว ้โดยสามารถลอ็คไดสู้งสุด 9 รายการ

เม่ือเขา้ใช ้LOGBOOK คุณจะเห็นขอ้มูลจาํนวนของบนัทึกประวติัท่ีไม่ไดล้อ็คอยู ่คุณสามารถเลือกไดว้า่จะดูหรือลอ็ครายการบนัทึกเหล่านั้น

เม่ือคุณดูรายการบนัทึก อุปกรณ์จะแสดงรายการของรายการบนัทึกพร้อมวนัท่ีและเวลา คุณสามารถเล่ือนดูแลว้เขา้รายการบนัทึกแต่ละรายการไดเ้พื่อดูขอ้มูล
สรุปและรายการของรายการบนัทึกนั้น

9.2.1. การดูบนัทึกประวติั
เม่ือคุณดูสรุปบนัทึกประวติั อุปกรณ์จะแสดง
• กราฟสรุป เวลาท่ีบนัทึก และจุดสูงสุด
• การเคล่ือนท่ีตํ่าลงทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนท่ีตํ่าลง, ความเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีตํ่าลง
• การเคล่ือนท่ีสูงข้ึนทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนท่ีสูงข้ึน, ความเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีสูงข้ึน
• เวลาท่ีแยกมาตรวดัความสูง (ระยะเวลาของรายการบนัทึกทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้) และเวลาในแต่ละรอบ (ระยะเวลาตั้งแต่เวลาของรอบล่าสุด)

เม่ือคุณดูรายละเอียดของรายการบนัทึก อุปกรณ์จะแสดง
• กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของความสูง
• เวลาในการบนัทึก
• ความสูง/ความลึก ณ เวลาท่ีบนัทึก

ในการดูรายการบนัทึก:

1. จาก MEMORY เลือก LOGBOOK
2. เลือกรายการบนัทึกจากรายการ
3. เลือก VIEW
4. สลบัระหวา่งชุดขอ้มูลสรุปบนัทึกประวติัดว้ยปุ่ม [+] และ [- Light]
5. ดูรายละเอียดของบนัทึกประวติั โดยกดปุ่ม [Mode]
6. เพิ่มและลดความเร็วในการเล่ือนดูและเปล่ียนทิศทาง โดยกดปุ่ม [+] และ [- Light] หยดุโดยกดปุ่ม [Mode]

 หมายเหตุ: เม่ือเล่ือนดกูราฟ ตาํแหน่งปัจจุบันของคุณจะอยู่ ท่ีตรงกลางของกราฟ

 หมายเหตุ: เฉพาะรายการบันทึกของมาตรวดัความสูงเท่าน้ันท่ีมีสรุป
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9.2.2. การลอ็คและการปลดลอ็ครายการบนัทึก
ในการลอ็คหรือการปลดลอ็ครายการบนัทึก:

1. จาก MEMORY เลือก LOGBOOK
2. เลือกรายการบนัทึกจากรายการ
3. เลือก LOCK / UNLOCK
4. ลอ็ค/ปลดลอ็คบนัทึกประวติั โดยกดปุ่ม [Mode] หรือ ยกเลิก โดยกดปุ่ม [View] )

9.3. การเลือกช่วงเวลาการบนัทึก
คุณสามารถกาํหนดช่วงการบนัทึกใน REC INTERVAL จาก MENU
คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการบนัทึกไดห้า้ช่วงเวลา:
• 1 วนิาที
• 5 วนิาที
• 10 วนิาที
• 30 วนิาที
• 60 วนิาที

เม่ือเล่ือนดูช่วงเวลาต่าง ๆ เวลาในการบนัทึกท่ีคุณสามารถใชไ้ดจ้ะแสดงขึ้นมาท่ีตรงดา้นล่างของหนา้จอ

ในการเลือกช่วงเวลาการบนัทึก:

1. จาก MEMORY เลือก REC INTERVAL
2. เลือกช่วงการบนัทึกผา่นปุ่ม [+] และ [- Light]

 เคลด็ลบั: คุณควรบันทึกกิจกรรมท่ีใช้เวลาส้ันท่ีสุดซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงความสูงเร็วท่ีสุดด้วยช่วงเวลาการบันทึกท่ีเร็วขึน้ (เช่น การเล่นสกีลงเขา) และ
ในทาํนองเดียวกัน คุณควรบันทึกกิจกรรมท่ีใช้เวลานานท่ีสุดซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงความสูงช้าท่ีสุดด้วยช่วงเวลาการบันทึกท่ีช้าลง (เช่น การเดินเขา)
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10. การดูแลและใหบ้ริการ
10.1. คาํแนะนาํในการใชง้าน
ใชง้าน Suunto Essential ดว้ยความระมดัระวงั ส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบอบบางภายในอาจไดรั้บความเสียหายหากทาํอุปกรณ์ตกหรือใชง้านไม่ถูกตอ้ง

อยา่พยายามเปิดหรือซ่อม Suunto Essential ดว้ยตวัเอง หากพบปัญหากบัอุปกรณ์ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการ Suunto ท่ีใกลบ้า้นท่ีสุด

 เคลด็ลบั: อย่าลืมลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว้ท่ี www.suunto.com/support เพ่ือรับบริการท่ีเหมาะสมกับคุณมากท่ีสุด

ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริมแทข้อง Suunto เท่านั้น ทั้งน้ีจะไม่มีการรับประกนัความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณ์เสริมท่ีไม่ใช่ของแท้

สายหนงั
สายหนงัสาํหรับ Suunto Essential ผลิตจากหนงัแทคุ้ณภาพสูง ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของสายรัดจะแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนกบั
วสัดุท่ีใช้

การใชง้านยงัมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของสายหนงั ไม่ต่างจากเขม็ขดั กระเป๋าเงินและเคร่ืองหนงัอ่ืน ๆ การโดนนํ้าจืด นํ้าเคม็และ
เหง่ืออาจทาํใหเ้กิดการเปล่ียนสีและกล่ินท่ีสาย รวมทั้งทาํใหอ้ายกุารใชง้านสั้นลง

หากคุณตอ้งการวา่ยนํ้า ดาํผวินํ้าหรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งออกกาํลงัมากขณะสวมใส่ Suunto Essential แนะนาํใหใ้ชส้ายรัดจากวสัดุสงัเคราะห์

การทาํความสะอาด
ทาํความสะอาดเป็นประจาํและเช็ด Suunto Essential ใหแ้หง้ดว้ยนํ้าเปล่าและผา้เน้ือนุ่ม โดยเฉพาะหลงัเกิดเหง่ือมากหรือหลงัจากวา่ยนํ้า ระวงัอยา่ใหส้ายเปียก

10.2. การเปล่ียนแบตเตอร่ี
 หมายเหตุ: เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟไหม้ หรือการถกูไฟลวก อย่ากระแทก เจาะ หรือทิง้แบตเตอร่ีลงในไฟหรือนํา้ รีไซเคิลหรือทิง้แบตเตอร่ีใช้แล้วให้

ถกูต้อง

 หมายเหตุ: ถ้าสปริงของฝาปิดรางแบตเตอร่ีเสียหาย กรุณาส่งอุปกรณ์ของคุณมาท่ีตัวแทนจาํหน่าย Suunto ท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือขอรับบริการ

 หมายเหตุ: คุณต้องใช้อะไหล่แบตเตอร่ีและชุดสายคาดของแท้ ถ้ามีให้ใช้สาํหรับผลิตภณัฑ์ของคุณ ชุดอะไหล่มีจัดจาํหน่ายท่ีร้านค้าบนเวบ็ของ
Suunto และผู้จัดจาํหน่ายของ Suunto ท่ีได้รับอนุญาต การไม่ใช้ชุดเคร่ืองมือนีแ้ละการเปล่ียนแบตเตอร่ีอย่างไม่ระมดัระวงัอาจมีผลให้การรับประกันเป็น
โมฆะ
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11. รายละเอียดทางเทคนิค
11.1. ไอคอน

ไอคอนต่อไปน้ีจะมีแสดงอยูใ่น Suunto Essential:

การปลุก

โหมดความสูง-ความกดอากาศ

โพรไฟลอ์ตัโนมติั

กลบั/ยอ้นกลบั

แบตเตอร่ีตํ่า

ตวัแสดงสถานะปุ่ ม

การลอ็คปุ่ม

แนวเขม็ทิศ

โหมดเขม็ทิศ

โพรไฟลม์าตรวดัความลึก

ลง/ลดลง

ไปขา้งหนา้/ยอมรับ

ออกด่วน

โหมด time

ข้ึน/เพิ่มข้ึน
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ตวัแสดงสถานะแนวโนม้สภาพอากาศ

11.2. ขอ้มูลดา้นเทคนิค

ทัว่ไป
• อุณหภมิูขณะทาํงาน -20°C … +60 ℃ / -4°F … +60.00℃
• อุณหภมิูขณะเกบ็รักษา -30 °C … +60 ℃ / -30.00℃ … +60.00℃
• การกนันํ้า: 30 ม. / 100 ฟุต
• เลนส์: คริสตลัแซฟไฟร์
• แบตเตอร่ีแบบผูใ้ชเ้ปล่ียนเองได ้CR2032
• อายแุบตเตอร่ี: ประมาณ 1 ปีภายใตก้ารใชง้านปกติ

เคร่ืองวดัความสูง (Altimeter)
• แสดงระยะ: -500 ม. … 9000 ม. / -1640 ฟุต … 32760 ฟุต
• ความละเอียดการแสดงผล: 1 ม./3 ฟุต

มาตรวดัความกดอากาศ
• แสดงระยะ: 920 … 1080 hPa / 27.13 … 31.85 inHg
• ความละเอียดการแสดงผล: 1 hPa / 0.03 inHg

มาตรวดัความลึก
• ช่วงแสดงความลึก: 0 … 10 ม. / 0 … 32.8 ฟุต
• ความละเอียดการแสดงผล: 0.1 ม.

เทอร์โมมิเตอร์
• แสดงระยะ: -20°C … 60°C / -4°F … 140°F
• ความละเอียดการแสดงผล: 1°C / 1°F

เขม็ทิศ
• ความละเอียด 1°

11.3. การรับประกนั
Suunto รับประกนัวา่ในช่วงระยะเวลารับประกนั Suunto หรือศนูยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ศูนยบ์ริการ”) จะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ
แต่ผูเ้ดียวในการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากวสัดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปล่ียน หรือ ค) คืนเงิน ภายใตข้อ้กาํหนด
และเง่ือนไขของการรับประกนัแบบจาํกดัน้ี การรับประกนัแบบจาํกดัน้ีจะมีอายกุารใชง้านเฉพาะและมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศท่ีซ้ือ เวน้แต่กฎหมายทอ้งถ่ิน
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

ระยะเวลาการรับประกนั
ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํ กดัเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีก
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มีระยะเวลาการรับประกนัสอง (2) ปีสาํหรับนาฬิกาขอ้มือ, นาฬิกาสมาร์ทวอทช,์ Dive Computer, เคร่ืองส่งสญัญาณอตัราการเตน้ของหวัใจ, เคร่ืองส่ง
สญัญาณ Dive, อุปกรณ์เชิงกล Dive และอุปกรณ์ความแม่นยาํเชิงกล ยกเวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

มีระยะเวลาการรับประกนัหน่ึง (1) ปีสาํหรับอุปกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสายรัดหนา้อก สายนาฬิกา เคร่ืองชาร์จ สายรัด แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํ้ าได้
กาํไลและสายยาง Suuntoาง

ระยะเวลาการรับประกนัคือหา้ (5) ปีสาํ หรับความผดิพลาดท่ีเกิดจากเซนเซอร์วดัความลึก (ความดนั) บน Suunto Dive Computersสายยาง

การยกเวน้และขอ้จาํกดั
การรับประกนัแบบจาํกดัน้ีไม่ครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี

1. ก) การสึกหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรือการเปล่ียนแปลงของสีและ/หรือวสัดุของสายรัดท่ีไม่ใช่โลหะ ข) ความเสียหายท่ีเกิดจากการจบั
ถือท่ีรุนแรงหรือ ค) ขอ้บกพร่องหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือการใชง้านตามท่ีแนะนาํไว ้การดูแลท่ีไม่
เหมาะสม ความประมาทและอุบติัเหตุเช่น หล่นหรือกระแทก

2. ส่ือส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์
3. ขอ้บกพร่องหรือขอ้บกพร่องท่ีสงสยัวา่จะเกิดจากการใชก้บัสินคา้ อุปกรณ์เสริม ซอฟตแ์วร์และ/หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่ไดผ้ลิตหรือจดัหาโดย Suunto
4. แบตเตอร่ีแบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกนัวา่การทาํงานของผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์จะราบร่ืนหรือปราศจากขอ้ผดิพลาด หรือวา่ผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์เสริมจะทาํงานร่วมกบั
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการโดยบุคคลท่ีสามได้

การรับประกนัอยา่งจาํกดัน้ีจะไม่บงัคบัใชใ้นกรณีท่ีสินคา้หรืออุปกรณ์เสริมมีลกัษณะดงัน้ี

1. มีการใชง้านนอกเหนือจากท่ีกาํหนดใหใ้ช้
2. ไดรั้บการซ่อมโดยใชอ้ะไหล่ปลอม; แกไ้ขหรือซ่อมแซมโดยศนูยบ์ริการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต
3. หมายเลขเคร่ืองไดถ้กูลบออก มีการเปล่ียนแปลงหรือทาํใหอ่้านไม่รู้เร่ืองดว้ยวธีิการใด ๆ กต็าม โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของ Suunto หรือ
4. สมัผสัสารเคมีท่ีรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะครีมกนัแดดและสารไล่ยงุ

การเขา้ถึงบริการการรับประกนัของ Suunto
คุณตอ้งแสดงหลกัฐานการซ้ือเพื่อการเขา้ถึงบริการการรับประกนัของ Suunto สาํหรับคาํแนะนาํวธีิการขอรับบริการตามการรับประกนั ไปท่ี
www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านคา้ Suunto ในทอ้งถ่ินของคุณหรือโทรติดต่อ Suunto Contact Center

ขอ้จาํกดัความรับผดิชอบ
เพื่อการชดเชยสูงสุดตามท่ีกฎหมายบงัคบั การรับประกนัแบบจาํกดัน้ีเป็นการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายแต่เพียงผูเ้ดียวและมีผลแทนท่ีการรับประกนัโดยนยั
ของการรับประกนัอ่ืนๆ ทั้งหมด ทั้งชดัแจง้หรือโดยนยั Suunto จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายพิเศษ ท่ีไม่ไดต้ั้งใจ จากการลงโทษหรือท่ีเป็นผลสืบเน่ือง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน ์การสูญเสียการใชง้านขอ้มูล ตน้ทุนของเงินทุน ค่าใชจ่้ายในส่วนอาํนวยความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์
ทดแทนใดๆ การอา้งสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นผลมาจากการใชห้รือการซ้ืออุปกรณ์ท่ีหรือเกิดข้ึนจากการละเมิดการ
รับประกนั ความประมาทเลินเล่อ ทาํการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอยา่งเขม้งวด แม ้Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าว Suunto จะ
ไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ในการบริการตามการรับประกนั

11.4. CE
Suunto Oy ขอประกาศในท่ีน่ีวา่อุปกรณ์น้ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ของ Directive 1999/5/EC

11.5. การแจง้เร่ืองสิทธิบตัร
ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการคุม้ครองโดยการบงัคบัใชข้องสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 11/152,076 และโดยสิทธิบตัรหรือการบงัคบัใชอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศอ่ืน ๆ การบงัคบัใชข้องสิทธิบตัรอ่ืน ๆ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบ
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11.6. เคร่ืองหมายการคา้
Suunto Essential โลโก ้ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ Suunto อ่ืน ๆ เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิทธ์ิ

11.7. ลิขสิทธ์ิ
ลิขสิทธ์ิ © Suunto Oy สงวนลิขสิทธ์ิ Suunto ช่ือผลิตภณัฑ ์Suunto โลโก ้ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ Suunto อ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบบัน้ีและเน้ือหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของ Suunto Oy และมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชง้านของลกูคา้เพื่อรับความรู้และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานของผลิตภณัฑ ์Suunto เน้ือหาจะไม่ถกูนาํมาใชห้รือเผยแพร่เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดและ/หรือการส่ือสาร การเปิดเผยหรือการทาํซํ้ าท่ี
ไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Suunto Oy แมว้า่เราจะดูแลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีมีความครอบคลุมและความถูก
ตอ้ง แต่จะไม่มีการรับประกนัความถกูตอ้งใดๆ ทั้งโดยชดัแจง้หรือโดยนยั เน้ือหาของเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ สามารถดาวนโ์หลดของเอกสารฉบบัน้ีเวอร์ชนัล่าสุดไดท่ี้ www.suunto.com.
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