
SUUNTO KAILASH 2.0
คู่มือการใชง้าน

2021-05-24



1. ความปลอดภยั...........................................................................................................................................................................................................................4

2. เร่ิมตน้....................................................................................................................................................................................................................................... 5
2.1. การปรับการตั้งค่า.......................................................................................................................................................................................................5
2.2. แสดงผลและมุมมอง.................................................................................................................................................................................................. 5
2.3. ตาํแหน่งบา้น..............................................................................................................................................................................................................6

3. คุณลกัษณะ................................................................................................................................................................................................................................7
3.1. สมุดบนัทึก 7R........................................................................................................................................................................................................... 7
3.2. นาฬิกาปลุก................................................................................................................................................................................................................ 7
3.3. แบตเตอร่ี....................................................................................................................................................................................................................8
3.4. ไฟพื้นหลงั................................................................................................................................................................................................................. 8
3.5. เขม็ทิศ........................................................................................................................................................................................................................8
3.6. ตวัจบัเวลานบัถอยหลงั...............................................................................................................................................................................................9
3.7. จอภาพสี.....................................................................................................................................................................................................................9
3.8. คอนทราสตข์องจอภาพ............................................................................................................................................................................................. 9
3.9. สาํรวจดว้ยโหมดกิจกรรม.......................................................................................................................................................................................... 9
3.10. คน้หากลบั..............................................................................................................................................................................................................10
3.11. ไฟฉาย....................................................................................................................................................................................................................11
3.12. GPS........................................................................................................................................................................................................................11
3.13. ไอคอน................................................................................................................................................................................................................... 12
3.14. การอปัเดตซอฟตแ์วร์ดว้ย SuuntoLink.................................................................................................................................................................. 13
3.15. ตวันบัจาํนวนกา้ว................................................................................................................................................................................................... 13
3.16. นาฬิกาจบัเวลา....................................................................................................................................................................................................... 13
3.17. แอป Suunto 7R App..............................................................................................................................................................................................13

3.17.1. การจบัคู่กบัแอป Suunto 7R....................................................................................................................................................................13
3.17.2. บลทููธ......................................................................................................................................................................................................14
3.17.3. การแจง้เตือน...........................................................................................................................................................................................14

3.18. เวลา........................................................................................................................................................................................................................14
3.18.1. เวลาทอ้งถ่ิน............................................................................................................................................................................................ 14
3.18.2. เวลาบา้น................................................................................................................................................................................................. 15
3.18.3. เวลาโลก..................................................................................................................................................................................................15
3.18.4. ดูเวลา...................................................................................................................................................................................................... 15
3.18.5. พระอาทิตยข้ึ์น/พระอาทิตยต์ก................................................................................................................................................................15
3.18.6. วนัท่ี........................................................................................................................................................................................................ 16
3.18.7. เวลา GPS................................................................................................................................................................................................ 16
3.18.8. เวลาออมแสง (DST)............................................................................................................................................................................... 16

3.19. โทนเสียงและการสัน่............................................................................................................................................................................................. 16
3.20. หน่วยวดั.................................................................................................................................................................................................................16
3.21. ตวัช้ีวดัสภาพอากาศ............................................................................................................................................................................................... 16

4. การดูแลและใหบ้ริการ............................................................................................................................................................................................................ 18
4.1. แนวทางการใชง้าน.................................................................................................................................................................................................. 18

Suunto Kailash

2



4.2. การกนันํ้า................................................................................................................................................................................................................. 18
4.3. การขอรับบริการ...................................................................................................................................................................................................... 18

5. อา้งอิง......................................................................................................................................................................................................................................19
5.1. คุณสมบติัเฉพาะทางเทคนิค..................................................................................................................................................................................... 19
5.2. การปฏิบติัตามกฎ.....................................................................................................................................................................................................20

5.2.1. CE.............................................................................................................................................................................................................20
5.2.2. ความสอดคลอ้งกบั FCC...........................................................................................................................................................................20
5.2.3. IC..............................................................................................................................................................................................................20
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009............................................................................................................................................................................. 20

5.3. เคร่ืองหมายการคา้....................................................................................................................................................................................................20
5.4. คาํประกาศเร่ืองสิทธิบตัร......................................................................................................................................................................................... 20
5.5. การรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัของ.......................................................................................................................................20
5.6. Copyright.................................................................................................................................................................................................................22

Suunto Kailash

3



1. ความปลอดภยั
ประเภทของการระมดัระวงัความปลอดภยั

 คาํเตือน: ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อกับขัน้ตอนหรือสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจบ็สาหัสหรือเสียชีวิต

 ข้อควรระวงั: ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อกับขัน้ตอนหรือสถานการณ์ท่ีจะทาํให้เกิดความเสียหายให้กับผลิตภณัฑ์

 หมายเหตุ: ถกูนาํมาใช้เพ่ือเน้นข้อมลูท่ีสาํคัญ

 เคลด็ลบั: ถกูนาํมาใช้สาํหรับเคลด็ลบัเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใช้คุณสมบัติและหน้าท่ีของอุปกรณ์

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั
 คาํเตือน: อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังขึน้เม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีสัมผสักับผิวหนังแม้ว่าผลิตภณัฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

กต็าม ในกรณีดังกล่าว ให้หยดุใช้งานทันทีและรีบปรึกษาแพทย์

 คาํเตือน: ใช้เพ่ือกิจกรรมสุนทนาการเท่าน้ัน

 คาํเตือน: อย่าเช่ือมัน่ในจีพีเอสหรืออายกุารใช้งานแบตเตอร่ีท้ังหมด ใช้แผนท่ีและวสัดสุาํรองเสมอเพ่ือความปลอดภยัของคุณเอง

 ข้อควรระวงั: ห้ามใช้ยากันแมลงกับผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ผิว

 ข้อควรระวงั: อย่าทิง้ผลิตภณัฑ์ไป แต่ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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2. เร่ิมตน้
การเร่ิมตน้ใชง้าน Suunto Kailash ของคุณเป็นคร้ังแรกนั้นรวดเร็วและง่าย เวลา วนัท่ีและสถานท่ีจะมีการตั้งค่าโดยอตัโนมติัหากนาฬิกาไดรั้บสญัญาณ GPS

1. ปลุกนาฬิกาไดโ้ดยการกดปุ่ ม 7R คา้งจนไฟหนา้จอติด

~2s

2. เลือกภาษาดว้ยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและยนืยนัดว้ยปุ่มกลาง

 Language


English

3. ดาํเนินการต่อกบัการตั้งค่าหน่วยวดัและรูปแบบเวลา
4. รอจนนาฬิกาจบัสญัญาณดาวเทียมไดแ้ละอปัเดตเวลา วนัท่ีและตาํแหน่งท่ีตั้ง ถา้นาฬิกาไม่ไดรั้บสญัญาณจีพีเอส ทาํการตั้งค่าวนัท่ีและเวลาดว้ยตวัเอง
5. ทางเลือก: จบัคู่กบัสมาร์ทโฟนของคุณ ดูท่ี 3.17.1. การจับคู่กับแอป Suunto 7R

2.1. การปรับการตั้งค่า
คุณสามารถปรับการตั้งค่าทั้งหมดของนาฬิกาจากเมนูตวัเลือก

เพื่อปรับการตั้งค่า:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. เล่ือนข้ึนและลงผา่นเมนูดว้ยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
3. เขา้สู่การตั้งค่าโดยการกดปุ่ มกลาง โดยข้ึนอยูก่บัเมนูท่ีคุณอาจจาํเป็นตอ้งเล่ือนผา่นการตั้งค่าโดยใชปุ่้มกลาง
4. ปรับค่าการตั้งค่าดว้ยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
5. ยนืยนัค่าท่ีตั้งใหม่โดยการกดปุ่ มกลาง
6. ออกโดยการกดปุ่ มกลางคา้ง

ALTITUDE
GENERAL
TIME & DATE
LOCATION
CONNECTIV...



2.2. แสดงผลและมุมมอง
Suunto Kailash มีการแสดงผลสามแบบ: Adventure Timeline™ การนาํทางและสมุดบนัทึก 7R เปล่ียนระหวา่งเวลาและการนาํทางโดยการกดปุ่ มกลาง
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Tue 4.2.

19:36
  19:36

2.4km

ป้อนสมุดบนัทึกe 7R ดว้ยการกดปุ่ม 7R ขณะอยูใ่นหนา้จอแสดงเวลา กดปุ่มตรงกลางเพื่อท่ีจะเปล่ียนกลบัเป็นหนา้จอแสดวงเวลา

28
Countries

visited

14308
Kilometers
travelled

65
Travel days

this year

การแสดงผลเวลาท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัในแถวดา้นล่างซ่ึงคุณสามารถเล่ือนดูไดด้ว้ยปุ่มล่าง

Tue 4.2.

19:36
9288 steps

19:36 07:19
    07:26

2.3. ตาํแหน่งบา้น
Suunto Kailash ใชต้าํแหน่งบา้นสาํหรับค่าสถิติ 7R พอๆ กบัการรักษาเวลาของทอ้งถ่ินคุณใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ

เราขอแนะนาํการตั้งค่าตาํแหน่งท่ีตั้งบา้นของคุณทนัทีท่ีคุณเร่ิมใชน้าฬิกา หากคุณไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งบา้นของคุณ คุณจะไม่ไดรั้บชุดค่าสถิติในสมุด
บนัทึก 7R ท่ีสมบูรณ์ (ดูท่ี 2.1. การปรับการตั้งค่า)

เพื่อตั้งค่าตาํแหน่งบา้นของคุณ:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. กดปุ่มล่างคา้งไวเ้พื่อเล่ือนไปยงั LOCATION (ตาํแหน่ง) และเลือกดว้ยปุ่มกลาง
3. กดปุ่มล่างคา้งไวเ้พื่อเล่ือนไปยงั Set home location (กาํหนดตาํแหน่งบา้น) และเลือกดว้ยปุ่มกลาง

12:36

12 13
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3. คุณลกัษณะ
3.1. สมุดบนัทึก 7R
กดปุ่ม 7R เพื่อดูสถิติการผจญภยัล่าสุดของคุณ สรุปสถิติจะรวมขอ้มูลต่อไปน้ี
• เมืองท่ีไปมา: ตอ้งมีจาํนวนกา้ว 1,000 กา้วในเมืองเดียวกนั จึงจะถือวา่เป็นเมืองท่ีไปมาแลว้
• ประเทศท่ีไปมา: ตอ้งมีจาํนวนกา้ว 1,000 กา้ว จึงจะถือวา่วา่เป็นประเทศท่ีไปมาแลว้
• เวลารวมในเมืองปัจจุบนั
• วนัเดินทางสาํหรับปี*: เฉพาะวนัเตม็วนัท่ีเดินทางเป็นระยะทางมากกวา่ 75 กม. (47 ไมล)์ จากตาํแหน่งบา้น
• ระยะทางเดินทางรวม*: รวมระยะทางท่ีเดินทาง ไม่รวมการเดินทางภายในระยะ 75 กิโลเมตร (47 ไมล)์ จากตาํแหน่งบา้น
• ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดจากบา้น*
• จาํนวนกา้วเฉลียต่อวนั: ค่าเฉล่ีย 30 วนัซ่ึงคาํนวณโดยใชว้นัท่ีมีการเดินมากกวา่ 1,000 กา้ว

* ตอ้งกาํหนดตาํแหน่งบา้นไวก่้อน โปรดดู 2.3. ตาํแหน่งบ้าน

เรียกดูสถิติโดยใชปุ่้ม 7R หรือปุ่มล่าง

28
Countries

visited

14308
Kilometers
travelled

65
Travel days

this year

นอกจากจาํนวนประเทศและเมืองท่ีเคยไปมาแลว้ คุณยงัดูช่ือสถานท่ีท่ีเคยไปมาแลว้ไดด้ว้ย

1. ขณะอยูใ่นมุมมองประเทศหรือเมืองท่ีไปมาแลว้ กดปุ่ม 7R คา้งเพื่อเขา้สู่รายการรายช่ือ
2. เล่ือนรายการโดยกดปุ่ ม 7R และปุ่มล่าง
3. กดปุ่มกลางเพื่อออกจากรายการ

 หมายเหตุ: Suunto Kailash ใช้ฐานข้อมลูภมิูศาสตร์ GeoNames ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution 3.0 ฐานข้อมลูใน Suunto Kailash
ประกอบด้วยสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมกว่า 6,000 แห่งท่ัวโลก เกณฑ์การคัดเลือกจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและใช้ขนาดทางภมิูศาสตร์และประชากร
ของแต่ละประเทศในการพิจารณา

3.2. นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกไดห้น่ึงคร้ังต่◌่อวนั เม่ือคุณตั้งปลุก การปลุกจะปรากฏบนการแสดงเวลา

Tue 4.2.

19:36

เพื่อตั้งเวลาปลุก:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. กดปุ่มกลางเพื่อเขา้สู่ Time & date (เวลาและวนัท่ี)
3. กดปุ่มกลางคา้งเพื่อเขา้สู่การตั้งค่าการปลุก
4. เปิดการปลุกและยนืยนั
5. ตั้งเวลาชัว่โมงและนาที และยนืยนั
6. ออกโดยการกดปุ่ มกลางคา้ง

Suunto Kailash
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3.3. แบตเตอร่ี
เม่ือระดบัแบตเตอร่ีเหลือ 10% คุณจะไดรั้บป๊อปอพัแจง้ใหท้ราบวา่ถึงระดบัตํ่า

เม่ือระดบัแบตเตอร่ีลดลงตํ่ามาก คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหท้าํการชาร์จ

ณ จุดน้ีท่ีไอคอนแบตเตอร่ีท่ีดา้นล่างของมุมมองเวลาจะเร่ิมกระพริบ คุณลกัษณะการนาํทางและการเช่ือมต่อจะถกูปิดโดยอตัโนมติัจนกวา่นาฬิกาจะไดรั้บการ
ชาร์จ

การชาร์จนาฬิกาทาํไดโ้ดยต่อสายใหก้บันาฬิกาและเสียบปลาย USB เขา้กบัคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จ

Tue 4.2.

19:36

ระยะเวลาในการชาร์จคร้ังหน่ึงข้ึนอยูก่บัวธีิการท่ี Suunto Kailash ถกูนาํมาใชแ้ละในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภมิูตํ่า จะลดระยะเวลาของการชาร์จหน่ึงคร้ัง
ตามปกติ ความจุของแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป

 หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเน่ืองมาจากแบตเตอร่ีมีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลมุถึงเปล่ียน
แบตเตอร่ีเป็นเวลาหน่ึงปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 คร้ังแล้วแต่ว่าจะถึงส่วนไหนก่อน

3.4. ไฟพื้นหลงั
Suunto Kailash มีแสงสองแบบ: แสงไฟตามปกติและแสงไฟท่ีสวา่งเป็นพิเศษซ่ึงใชเ้ป็นไฟฉายได ้(โปรดดู 3.11. ไฟฉาย)

ปุ่มคา้งจนไฟติดเพื่อเปิดใชง้านแสงไฟพื้นหลงั

แสงไฟพื้นหลงัจะมีสามโหมดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นเมนูตวัเลือก ในส่วน GENERAL (ทัว่ไป) » แสดงผล (จอแสดงผล) » โหมดไฟพืน้หลงั (โหมดไฟ
พ้ืนหลงั)
• Night (กลางคืน): กดปุ่มใดกไ็ดเ้พื่อเปิดไฟใชง้านเป็นเวลา 8 วนิาที
• ปกต ิ(ปกติ) (ค่าเร่ิมตน้): กดปุ่มใดกไ็ดค้า้งไวเ้พื่อเปิดไฟพื้นหลงัเป็นเวลา 8 วนิาที
• สลบั (สลบั): กดปุ่มคา้งเพื่อเปิดไฟพื้นหลงัและติดคา้งอยูจ่นกวา่จะกดปุ่ มล่างอีกคร้ัง
• Off (ปิด): ไม่มีไฟพื้นหลงั

ระดบัความสวา่งของไฟพื้นหลงัสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นเมนูตวัเลือก ในส่วน GENERAL (ทัว่ไป) » แสดงผล (จอแสดงผล) » Backlight brightness
(ความสวา่งของไฟพื้นหลงั)

3.5. เขม็ทิศ
Suunto Kailash มีเขม็ทิศดิจิตอลท่ีทาํใหคุ้ณสามารถใชส้าํหรับการคน้หาโดยใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศไดท้ั้งบนบกหรือในทะเล เขม็ทิศจะมีการชดเชยความเอียง
เพื่อใหเ้ขม็ช้ีไปทางทิศเหนือแมว้า่คุณจะไม่ไดถื้อนาฬิกาอยูใ่นระนาบกต็าม

มุมมองเขม็ทิศจะถกูปิดเป็นค่าเร่ิมตน้ แต่คุณสามารถปิดมุมมองเขม็ทิศได ้หากตอ้งการในเมนูตวัเลือก ภายใตL้OCATION (ตาํแหน่ง) » เขม็ทศิ (เขม็ทิศ)

เม่ือเปิดใชง้านคุณจะสามารถเขา้ถึงเขม็ทิศไดจ้ากมุมมองการนาํทาง โดยการกดปุ่ มล่างหน่ึงหรือสองคร้ัง ข้ึนอยูก่บัวา่มีจุดสนใจก่ีจุดท่ีคุณไดบ้นัทึกไว้

  Home

628km

  19:36

2.4km
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การปรับเทียบเขม็ทิศจะใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้ง คุณจาํเป็นตอ้งปรับเทียบเขม็ทิศ เม่ือคุณใชเ้ขม็ทิศคร้ังแรกหรือหลงัการอปัเดตซอฟตแ์วร์ เพื่อปรับเทียบเขม็
ทิศ ใหห้มุนแขนของคุณใหเ้ป็นรุปเลข 8

คุณสามารถปรับเทียบเขม็ทิศไดต้ลอดเวลา ในขณะท่ีอยูท่ี่จอแสดงผลการนาํทางโดยการกดปุ่ มล่างคา้ง

3.6. ตวัจบัเวลานบัถอยหลงั
คุณสามารถเร่ิมตน้ตวัจบัเวลานบัถอยหลงัไดใ้นเมนูตวัเลือก ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » นับถอยหลงั (นบัถอยหลงั) เม่ือคุณตั้งเวลานบัถอย
หลงั นาฬิกาจะแสดงเวลาที่กาํหนดและแถบการนบัถอยหลงั

12:36

0:05'00

เพื่อเปิดใชง้านตวัจบัเวลานบัถอยหลงั:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. กดปุ่มกลางเพื่อเขา้สู่ TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี)
3. เล่ือนไปยงั นับถอยหลงั (นบัถอยหลงั) และกดปุ่มกลาง
4. ตั้งเวลาชัว่โมงและนาที และยนืยนั
5. ออกโดยการกดปุ่ มกลางคา้ง

เร่ิมตน้และหยดุการจบัเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R เม่ือตวัจบัเวลากาํลงัเดินอยู ่คุณสามารถขา้มไปยงันาทีถดัไปได ้(ทาํใหว้นิาทีเป็นศนูย)์ โดยการกดปุ่ มล่าง

คุณสามารถรีเซ็ตตวัจบัเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R คา้ง

เม่ือตวัจบัเวลาหมดอาย ุคุณสามารถกลบัไปท่ีหนา้จอแสดงเวลาหลกัโดยการกดปุ่ มล่าง

3.7. จอภาพสี
จอแสดงผลจะมีพื้นหลงัสีดาํเป็นค่าเร่ิมตน้ คุณสามารถสลบัสีเป็นสีท่ีอ่อนกวา่ไดด้ว้ยการสลบัสีจอภาพ คุณสามารถทาํไดใ้นเมนูตวัเลือกภายใต ้GENERAL
(ทัว่ไป) » แสดงผล (แสดงผล) » Invert display (Invert แสดงผล)

3.8. คอนทราสตข์องจอภาพ
ค่าเร่ิมตน้ของคอนทราสตจ์อภาพจะเป็น 50% คุณสามารถปรับค่าระหวา่ง 0% และ 100% ภายใต ้GENERAL (ทัว่ไป) » แสดงผล (แสดงผล) » Display
contrast (แสดงผลคอนทราสต)์

3.9. สาํรวจดว้ยโหมดกิจกรรม
Suunto Kailash ตรวจสอบตาํแหน่งท่ีตั้งทุก 10 นาทีเพื่ออปัเดตเวลา ตาํแหน่ง และสถิติ 7R ของคุณ ในการใชง้านแบบวนัต่อวนัตามปกติ ช่วงระยะน้ีจะใหร้าย
ละเอียดการเดินทางท่ีดีขณะท่ีใชแ้บตเตอร่ีอยา่งเตม็ท่ี

Suunto Kailash

9



อาจมีบางโอกาสท่ีคุณตอ้งการรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การออกไปขา้งนอกช่วงคํ่าคืนในเมืองใหม่หรือการเดินป่าในอุทยานแห่งชาติทอ้งถ่ิน

โหมดกิจกรรมจะใช ้GPS และ GLONASS กาํลงัสูงในช่วงเวลาตายตวัทุกหน่ึงวนิาที เพื่อใหคุ้ณไดเ้สน้ทางท่ีแม่นยาํมากข้ึนเพื่อการนาํทางผา่นสวนสาธารณะ
และถนนในเมือง และเพิ่มความแม่นยาํของสถิติ 7R

 หมายเหตุ: GLONASS จะใช้เฉพาะในโหมดกิจกรรมเท่าน้ัน การติดตามแบบธรรมดาสาํหรับสถิติ 7R จะใช้ GPS

หากตอ้งการเปิดใชง้านโหมดสาํรวจ เพียงแค่กดปุ่ม 7R คา้งไว้

เม่ืออยูใ่นโหมดกิจกรรม หนา้จอจะแสดงขอ้มูลต่อไปน้ี
• แถวบน: จบัเวลา
• แถวกลาง: ระยะทาง
• แถวล่าง: ความเร็ว จงัหวะกา้ว ค่าเฉล่ียจงัหวะกา้ว เวลา ความสูง ระดบัแบตเตอร่ี

00’00.0

dst 0.00 km
spd __ kmh

คุณสามารถเปล่ียนมุมมองแถวล่างไดโ้ดยกดปุ่มล่าง กดปุ่มกลางเพื่อนาํทางไปยงัสถานท่ีท่ีระบุ (โปรดดู 3.10. ค้นหากลบั)

คุณสามารถหยดุชัว่คราวและใชโ้หมดกิจกรรมต่อไดโ้ดยกดปุ่ม 7R หากตอ้งการปิดโหมดกิจกรรม ใหก้ดปุ่ม 7R คา้งไว ้คุณสามารถบนัทึกในโหมดกิจกรรม
ไดป้ระมาณเจด็ชัว่โมงถา้แบตเตอร่ีเตม็

โหมดกิจกรรมจะปิดโดยอตัโนมติัในกรณีต่อไปน้ี
• ไม่พบสญัญาณ GPS เป็นเวลา 30 นาที
• ระดบัแบตเตอร่ีลดตํ่ากวา่ 10%

เม่ือโหมดกิจกรรมหยดุการทาํงานโดยอตัโนมติั นาฬิกาจะแจง้ใหท้ราบดว้ยขอ้ความ Resuming normal GPS (ใช ้GPS ต่อไดต้ามปกติ)

นอกจากน้ี ยงัปิดโหมดกิจกรรมไดต้ลอดเวลาโดยกดปุ่ ม 7R คา้งไว ้เราขอแนะนาํใหปิ้ดโหมดกิจกรรมเพื่อลดการใชแ้บตเตอร่ี ในกรณีท่ีคุณกาํลงัจะไปอยูใ่น
สถานท่ีแห่งหน่ึงสกัพกั เช่น แวะปิกนิกขณะเดินป่า

บนัทึก
ทุกคร้ังท่ีใชโ้หมดกิจกรรม นาฬิกาจะเกบ็บนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึก นอกจากเวลาและวนัท่ีแลว้ บนัทึกแต่ละรายการจะแสดงระยะทาง ระยะเวลา ความเร็วเฉล่ีย
ความเร็วสูงสุด และจาํนวนกา้วเฉล่ียดว้ย

วธีิเขา้ไปยงับนัทึกกิจกรรม

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. ใชปุ่้มล่างเล่ือนลงไปท่ี ACTIVITY LOGS (บนัทึกกิจกรรม) แลว้กดปุ่มกลาง
3. ใชปุ่้มบนและล่างเล่ือนดูรายการบนัทึก แลว้เลือกบนัทึกดว้ยปุ่มกลาง
4. ออกจากบนัทึกโดยกดปุ่ มกลางคา้งไว้

ระบบจดัเกบ็บนัทึกในสมุดบนัทึกไดถึ้ง 100 รายการ เม่ือสมุดบนัทึกเตม็ ระบบจะเขียนทบัรายการบนัทึกท่ีเก่าท่ีสุดก่อน

3.10. คน้หากลบั
กดปุ่มกลางเพื่อท่ีจะนาํคุณไปยงัมุมมองการนาํทางท่ีมีการคน้หากลบั การคน้หากลบัจะบอกทิศทางและระยะทางใหคุ้ณไปยงัจุดสนใจหรือตาํแหน่งบา้นของ
คุณ

การคน้หากลบัจะใชท้ั้งจีพีเอสและเขม็ทิศดิจิตอล ถา้คุณไม่ไดใ้ชเ้ขม็ทิศก่อน คุณจะตอ้งปรับเทียบเขม็ทิศก่อนท่ีมุมมองการนาํทางจะปรากฏขึ้น
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คุณสามารถนาํทางกลบัไปยงับา้นของคุณ (หากมีการกาํหนดตาํแหน่งบา้นแลว้ ดูท่ี 2.3. ตาํแหน่งบ้าน) หรือจุดสนใจท่ีคุณกาํหนดโดยข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งใน
ปัจจุบนัของคุณ

  Home

628km

  19:36

2.4km

กดปุ่มล่างเพื่อท่ีจะเปล่ียนจุดสนใจหรือเพื่อดูมุมมองเขม็ทิศ
จุดสนใจ (POI)
Suunto Kailashสามารถจดัเกบ็จุดสนใจ (POI) ไดส้องจุด หน่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีตั้งบา้นของคุณและท่ีอ่ืนจะเป็นจุดท่ีน่าสนใจท่ีคุณสามารถบนัทึกไดต้ลอดเวลา
โดยใชต้าํแหน่งปัจจุบนัของคุณ

เพื่อบนัทึกจุดสนใจเช่น โรงแรมในเมืองท่ีคุณกาํลงัจะไปเป็นเป็นคร้ังแรก:

1. กดปุ่มตรงกลางเพื่อท่ีจะเปล่ียนเป็นหนา้จอนาํทาง
2. เม่ือคุณอยูท่ี่สถานท่ีท่ีคุณตอ้งการทาํเคร่ืองหมายเป็นจุดสนใจของคุณ กดปุ่ม 7R
3. รอจนนาฬิกาไดรั้บสญัญาณ GPS และยนืยนัตาํแหน่งท่ีจะถูกบนัทึกไว้

เวลาท่ีคุณบนัทึกจุดสนใจไวจ้ะแสดงถดัจากไอคอนจุดสนใจในหนา้จอการนาํทาง

3.11. ไฟฉาย
นอกจากจะไฟตามปกติ Suunto Kailash ยงัมีแสงไฟท่ีสวา่งเป็นพิเศษท่ีคุณสามารถใชเ้ป็นไฟฉายได้

เพื่อเปิดใชง้านไฟฉาย ใหปุ่้มกดล่างคา้งไว ้2-3 วนิาทีจนความสวา่งเพิ่มข้ึนและไอคอนรูปไฟฉายปรากฏ

ไฟฉายจะสวา่งอยูป่ระมาณ 4 นาที เพื่อปิด ใหก้ดปุ่มล่างอีกคร้ัง

3.12. GPS
Suunto Kailash จะใชป้ระโยชนจ์ากระบบการนาํทาง GPS ผา่นดาวเทียม

ตามค่าเร่ิมตน้ GPS จะเปิดและจะใชส้าํหรับคุณสมบติัท่ีสาํคญัหลายอยา่งของ Suunto Kailash เช่น อปัเดตเวลาและสถานที่และสมุดบนัทึก 7R แต่คุณสามารถ
ปิดจีพีเอสได ้หากตอ้งการในเมนูตวัเลือก ภายใตL้OCATION (ตาํแหน่ง) » GPS (GPS)

การรับสญัญาณจีพีเอสจะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัโดยข้ึนอยูก่บัท่ีคุณอยูใ่นโลกและสภาพแวดลอ้มของคุณขณะนั้น

สญัญาณท่ีดีท่ีสุดอาจรับไดใ้นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเห็นทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน

อยา่งไรกต็าม อาคาร พุม่ไมทึ้บหรือสภาพอากาศท่ีมีเมฆมาก จะลดคุณภาพการรับสญัญาณจีพีเอส สญัญาณจากดาวเทียมโคจรอ่อน จะไม่สามารถทะลุส่ิง
ก่อสร้างท่ีเป็นของแขง็หรือนํ้าได ้ดงันั้นในขณะท่ีคุณอยูใ่นบา้น สาํนกังานหรืออาคารอ่ืนๆ การรับสญัญาณ GPS ในนาฬิกาของคุณมกัจะไม่ทาํงาน
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3.13. ไอคอน
Suunto Kailash ใชไ้อคอนต่อไปน้ี

ไอคอน คาํอธิบาย

นาฬิกาปลุกรายวนั

ระดบัการชาร์จแบตเตอร่ี

กิจกรรมบลูทูธ

ตวัช้ีวดัปุ่มกด

โครโนกราฟ

ลง/ลดลง

ไฟฉาย

ความแรงของสญัญาณ GPS

สายเรียกเขา้

ขอ้ความ/การแจง้เตือน

สายท่ีไม่ไดรั้บ

ถดัไป/ยนืยนั

หยดุชัว่คราว/หยดุ

จุดท่ีน่าสนใจ

การตั้งค่า

การเตือนภยัพายุ

พระอาทิตยข้ึ์น

พระอาทิตยต์ก

ข้ึน/เพิ่ม

Suunto Kailash
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3.14. การอปัเดตซอฟตแ์วร์ดว้ย SuuntoLink
คุณสามารถอปัเดต Suunto Kailash ไดโ้ดยใชส้าย USB และ PC หรือ Mac เราขอแนะนาํใหอ้ปัเดตซอฟตแ์วร์ทนัท่ีท่ีมีอปัเดตใหบ้ริการ การอปัเดตจะนาํการ
ปรับปรุงสาํคญัท่ีเป็นประโยชนต่์อคุณ

ก่อนการอปัเดตเฟิร์มแวร์ ใหต้รวจสอบวา่สายเคเบิ้ลมีการเช่ือมต่ออยา่งปลอดภยั

ในการอปัเดตซอฟตแ์วร์ของ Suunto Kailash ของคุณ:

1. ติดตั้ง SuuntoLink หากคุณยงัไม่ไดด้าํเนินการ ไปท่ี suunto.com/support เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. เช่ือมต่อ Suunto Kailash ของคุณเขา้กบัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB
3. ถา้มีการอปัเดตใหม่ ระบบจะแจง้ใหคุ้ณอปัเดตนาฬิกาของคุณ รอใหอ้ปัเดตเสร็จสมบูรณ์ก่อนท่ีจะถอดสายเคเบิ้ล USB

3.15. ตวันบัจาํนวนกา้ว
ตวันบัจาํนวนกา้วจะมีใหใ้นมุมมองของหนา้จอการแสดงเวลา แสดงจาํนวนกา้วท่ีคุณเดินไปทั้งหมดจนถึงเวลาในวนันั้น

คุณสามารถเปิด/ปิดมุมมองตวันบัจาํนวนกา้วไดจ้ากเมนูตวัเลือก ภายใต ้GENERAL (ทัว่ไป) » Views (มุมมอง) » จาํนวนก้าว (กา้ว)

นอกจากนั้น Suunto Kailash ยงัคาํนวณจาํนวนกา้วเฉล่ียต่อวนัของคุณในช่วง 30 วนัและแสดงค่าเฉล่ียในสมุดบนัทึก 7R ของคุณ (ดูท่ี 3.1. สมดุบันทึก 7R)

การคาํนวณจะรวมถึงวนัท่ีคุณมีจาํนวนกา้วรวมมากกวา่ 1,000 กา้ว

 หมายเหตุ: การนับจาํนวนก้าวจะขึน้อยู่กับการเคล่ือนไหวของคุณท่ีวดัจาดเซนเวอร์ของนาฬิกา ค่าท่ีได้จะเป็นประมาณการและไม่ได้มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการรักษาทางการแพทย์ใดๆ โดยจะมีไว้เพ่ือสนับสนุนคุณให้มีชีวิตท่ีแอค็ทีฟและมีสุขภาพดี

3.16. นาฬิกาจบัเวลา
คุณสามารถเปิดใชง้านนาฬิกาจบัเวลาในเมนูตวัเลือก ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » นาฬิกาจบัเวลา (นาฬิกาจบัเวลา) หลงัจากท่ีคุณเปิดใชง้าน
นาฬิกาจบัเวลา ตวัจบัเวลาจะปรากฏขึ้น

12:36

00'00.0

เร่ิมตน้และหยดุการจบัเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R

คุณสามารถรีเซ็ตตวัจบัเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R คา้ง

เม่ือตวัจบัเวลาหมดอาย ุคุณสามารถกลบัไปท่ีหนา้จอแสดงเวลาหลกัโดยการกดปุ่ มล่าง

3.17. แอป Suunto 7R App
จบัคู่ Suunto Kailash ของคุณกบั Suunto 7R App tเพื่อบการแจง้เตือนบนนาฬิกาของคุณการปรับแต่งการตั้งค่านาฬิกา เช่นเดียวกบัการแชร์การผจญภยัของ
คุณ

3.17.1. การจบัคู่กบัแอป Suunto 7R
ถา้คุณยงัไม่ไดจ้บัคู่นาฬิกากบั Suunto 7R App นาฬิกาจะใหคุ้ณทาํการจบัคู่ในคร้ังแรกเม่ือคุณเขา้ไปท่ีการตั้งค่า CONNECTIVITY (การเช่ือมต่อ)

เพื่อจบัคู่นาฬิกากบัแอป:

1. ดาวนโ์หลดและติดตั้ง Suunto 7R App บนอุปกรณ์ Apple ท่ีเขา้กนัไดจ้าก iTunes App Store
2. เปิดแอปและเปิด บลูทูธ หากยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้าน ปล่อยใหแ้อปทาํงานในเบ้ืองหนา้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
3. ท่ีนาฬิกาของคุณ กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
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4. เล่ือนไปท่ี CONNECTIVITY (การเช่ือมต่อ) ดว้ยปุ่มล่างและเลือกดว้ยปุ่มกลาง
5. เลือก และ (ใช่) ไปท่ีคาํถาม Pair MobileApp? (จบัคู่กบัแอปมือถือหรือไม่)
6. ป้อนรหสัท่ีแสดงอยูบ่นหนา้จอนาฬิกาของคุณลงในช่องการจบัคู่บนอุปกรณ์มือถือและแตะ การจบัคู่ (จบัคู่)

3.17.2. บลูทูธ
บลทููธ จะเปิดอยูโ่ดยเป็นค่าหลกัใน Suunto Kailash จะทาํงานโดยอตัโนมติัในการส่งและรับขอ้มูลดว้ยโทรศพัทมื์อถือของคุณเม่ือคุณไดจ้บัคู่นาฬิกาของคุณ
กบั Suunto 7R App

แต่ ถา้หากคุณไม่ไดใ้ชแ้อป หรือไม่ตอ้งการเปิด บลทููธ เอาไว ้คุณสามารถปิดได ้โปรดทราบวา่การตั้งค่า บลูทูธ ใหม้องเห็นเฉพาะโทรศพัทแ์ละนาฬิกาของ
คุณท่ีจบัคู่ไวแ้ลว้เท่านั้น.

เพื่อเปิด/ปิดการใชง้าน บลทููธ:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. เล่ือนไปท่ี CONNECTIVITY (การเช่ือมต่อ) ดว้ยปุ่มล่างและเลือกดว้ยปุ่มกลาง
3. เล่ือนไปท่ี Bluetooth (บลทููธ) ดว้ยปุ่มล่างและเลือกดว้ยปุ่มกลาง
4. เปิด/ปิดดว้ยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและยนืยนัดว้ยปุ่มกลาง
5. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อออก

3.17.3. การแจง้เตือน
หากคุณมีการจบัคู่ Suunto Kailash ของคุณกบั Suunto 7R App คุณจะสามารถรับการแจง้เตือนวา่มีสายโทรเขา้ ขอ้ความ และขอ้ความพชุบนนาฬิกา

Incoming call

+358504418…

Tomorrow,

skiing in Aspen?

Peter

การแจง้เตือนโดยอตัโนมติัจะหายไปเม่ือคุณดูในสมาร์ทโฟนของคุณ

เพื่อเปิด/ปิดการใชง้านการแจง้เตือน:

1. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. เล่ือนไปท่ี CONNECTIVITY (การเช่ือมต่อ) ดว้ยปุ่มล่างและเลือกดว้ยปุ่มกลาง
3. เล่ือนไปท่ี การแจ้งเตอืน (การแจง้เตือน) ดว้ยปุ่มล่างและเลือกดว้ยปุ่มกลาง
4. สลบัการเปิดหรือปิดดว้ยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและยนืยนัดว้ยปุ่มกลาง
5. กดปุ่มกลางคา้งไวเ้พื่อออก

3.18. เวลา
คุณสามารถใช ้Suunto Kailash ในการติดตามเวลาท่ีต่างกนัสามแบบ: เวลาทอ้งถ่ินเวลาบา้นและเวลาโลก

เวลาทอ้งถ่ินคือเวลาในตาํแหน่งท่ีตั้งปัจจุบนัของคุณ ดูท่ี 3.18.1. เวลาท้องถ่ิน

เวลาบา้นเป็นเวลาของท่ีอยูอ่าศยัหลกัของคุณ ซ่ึงคุณสามารถกาํหนดดว้ยการตั้งค่าท่ีตั้งบา้น ดูท่ี 3.18.2. เวลาบ้าน

เวลาโลกเป็นเวลาของสถานท่ีท่ีคุณเลือก เช่น สาํนกังานแห่งท่ีสองหรือสถานท่ีพกัผอ่นในวนัหยดุท่ีคุณช่ืนชอบ ดูท่ี 3.18.3. เวลาโลก

3.18.1. เวลาทอ้งถ่ิน
เวลาทอ้งถ่ินหรือเวลาหลกัคือเวลาในตาํแหน่งท่ีตั้งปัจจุบนัของคุณ โดยจะถูกตั้งค่าโดยอตัโนมติัและอปัเดตอยา่งต่อเน่ือง ตราบใดท่ีเวลานาน GPS และเวลา
ออมแสงเปิดใชอ้ยู ่ถา้คุณตั้งค่าเวลาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง กจ็ะยงัคงมีการอปัเดตโดยอตัโนมติัเวน้แต่ตอนท่ีคุณปิดเวลา GPS (ดูท่ี 3.18.7. เวลา GPS)

Suunto Kailash

14



คุณสามารถเปล่ียนเวลาทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเองในเมนูตวัเลือก ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » Time & date (เวลาและวนัท่ี)

3.18.2. เวลาบา้น
เวลาบา้นเป็นเวลาท่ีาสอง เวลาตวัเลือกท่ีคุณสามารถติดตามไดเ้ม่ือคุณตั้งค่าตาํแหน่งท่ีตั้งบา้นของคุณ (ดูท่ี 2.3. ตาํแหน่งบ้าน) เวลาโอมจะเป็นปัจจุบนัโดยข้ึน
อยูก่บัเวลา GPS และเวลาออมแสง

เวลาบา้นจะแสดงใหเ้ห็นบนหนา้จอแสดงเวลาเม่ือเวลาบา้นของคุณแตกต่างจากเวลาหลกัของคุณ ตวัอยา่งเช่นขณะท่ีคุณกาํลงัเดินทาง กดปุ่มล่างเพื่อเปล่ียน
มุมมองและดูเวลาบา้นของคุณ

12:36

12 13

3.18.3. เวลาโลก
เวลาโลกเป็นตวัเลือกการตั้งค่าเวลาท่ีคุณสามารถใชไ้ด ้ตวัอยา่งเช่น เพื่อติดตามเวลาท่ีสาํนกังานสาขาต่างประเทศ ท่ีอาจเป็นเมืองใหญ่ ทัว่โลก

เพื่อตั้งค่าเวลาโลก:

1. กดปุ่มกลางคา้งเพื่อเขา้สู่เมนูตวัเลือก
2. กดปุ่มล่างคา้งไวเ้พื่อเล่ือนไปยงั TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) และเลือกดว้ยปุ่มกลาง
3. กดปุ่มล่างคา้งไวเ้พื่อเล่ือนไปยงั World time (เวลาโลก) และเลือกดว้ยปุ่มกลาง
4. ตั้งค่า World time (เวลาโลก) เป็น เปิด (เปิด) ดว้ยปุ่ม 7R
5. เล่ือนไปมาดว้ยปุ่มล่างผา่นรายช่ือทวปีและเลือก ทวปี (ทวปี) ดว้ยปุ่มกลาง
6. ทาํซํ้ ากบั ประเทศ (ประเทศ) แลว้ เมอืง (เมือง)

12:36

1312

New York

3.18.4. ดูเวลา
ขอ้มูลเพิ่มเติมจะแสดงท่ีดา้นล่างของการแสดงเวลาหลกั วนผา่นมุมมองต่างๆ ไดโ้ดยกดปุ่มล่าง มุมมองเร่ิมตน้เป็นแสดงแบตเตอร่ี ความสูง พระอาทิตยข้ึ์น/
พระอาทิตยต์ก จาํนวนกา้วท่ีเดิน วนิาทีและวนัท่ี

Tue 4.2.

19:36
9288 steps

19:36 07:19
    07:26

มุมมองเหล่าน้ีเป็นตวัเลือกและสามารถปิดไดห้ากตอ้งการในเมนูตวัลเ◌ื GENERAL (ทัว่ไป) » Views (มุมมอง)

3.18.5. พระอาทิตยข้ึ์น/พระอาทิตยต์ก
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กจะข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งปัจจุบนัของคุณ จะมีมุมมองในการแสดงผลในหนา้จอบอกเวลาและสามารถเปิด/ปิดไดใ้นเมนูตวั
เลือก ภายใต ้GENERAL (ทัว่ไป) » Views (มุมมอง)
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3.18.6. วนัท่ี
วนัท่ีในการแสดงเวลาจะขึ้นอยูก่บัตาํแหน่งปัจจุบนัของคุณ คุณสามารถเปิด/ปิดมุมมองน้ีภายใต ้GENERAL (ทัว่ไป) » Views (มุมมอง)

วนัท่ีมีการอปัเดตโดยอตัโนมติัหากเวลาจีพีเอสเปิดอยู ่คุณสามารถเปล่ียนวนัท่ีไดด้ว้ยตนเองในเมนูตวัเลือก ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » Time
& date (เวลาและวนัท่ี)

3.18.7. เวลา GPS
เวลา GPS สามารถนาํมาใชเ้พื่อใหเ้วลาของคุณเป็นปัจจุบนั เม่ือคุณเดินทางไปยงัโซนเวลาใหม่ นาฬิกาจะตรวจสอบโดยอตัโนมติัและอปัเดตเวลาของคุณตาม
นั้น

เวลา GPS จะเปิดอยูใ่นค่าเร่ิมตน้ คุณสามารถปิดไดใ้นเมนูตวัเลือก ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » Time & date (เวลาและวนัท่ี)

3.18.8. เวลาออมแสง (DST)
ถา้คุณใชเ้วลา GPS (ดูท่ี 3.18.7. เวลา GPS) คุณยงัสามารถปรับเวลาในการออมแสง (DST) ของคุณโดยอตัโนมติั การตั้งค่า DST มีสามตวัเลือก:
• อตัโนมตั ิ(อตัโนมติั) - ปรับเวลาอตัโนมติัตามตาํแหน่งจีพีเอส
• Winter time (เวลาฤดูหนาว) - ใชเ้วลาในฤดูหนาวเสมอ (ไม่มีเวลาออมแสง)
• Summer time (เวลาฤดูร้อน) - ใชเ้วลาในฤดูร้อนเสมอ

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเวลาออมแสงได ้ภายใต ้TIME & DATE (เวลาและวนัท่ี) » Time & date (เวลาและวนัท่ี) โปรดทราบวา่การตั้งค่าจะเห็นได้
เฉพาะในกรณีท่ีเวลาจีพีเอสเปิดอยู่

3.19. โทนเสียงและการสัน่
การส่งเสียงเตือนและการสัน่เตือนจะใชส้าํหรับการแจง้เตือนภยัและเหตุการณ์สาํคญัอ่ืนๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกนัไดจ้ากเเมนูตวัเลือกภาย
ใตG้ENERAL (ทัว่ไป) » Tones & Vibra (โทนเสียงและการสัน่)

สาํหรับแต่ละประเภทการแจง้เตือน คุณสามารถเลือกจากตวัเลือกต่อไปน้ี:
• เปิดทั้งหมด (เปิดทั้งหมด): กิจกรรมทั้งหมดจะกระตุน้ใหส่้งเสียง/การสัน่
• ปิดทั้งหมด (ปิดทั้งหมด): ไม่มีกิจกรรมใดท่ีจะกระตุน้ใหส่้งเสียง/การสัน่
• ปุ่มปิด (ปุ่มปิด): เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีนอกเหนือจากกดปุ่ มจะกระตุน้ใหส่้งเสียง/การสัน่

3.20. หน่วยวดั
หน่วยวดัจะแสดงผลในระบบเมตริกและระบบองักฤษ หน่วยวดัสามารถเปล่ียนไดใ้รนเมนูตวัเลือกภายใตG้ENERAL (ทัว่ไป) » Formats (รูปแบบ) » ระบบ
หน่วยวดั (หน่วยการวดั)

3.21. ตวัช้ีวดัสภาพอากาศ
Suunto Kailash มีตวัช้ีวดัสภาพอากาศสองแบบ: แนวโนม้สภาพอากาศและการเตือนภยัพายุ

ตวัช้ีวดัสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อใหคุ้ณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดอ้ยา่งรวดเร็ว

19:36

ตวัช้ีวดัสภาพอากาศจะประกอบดว้ยเสน้สองเสน้เป็นรูปลูกศร แต่ละเสน้จะแทนช่วงเวลาสามชัว่โมง การเปล่ียนแปลงในความกดดนับรรยากาศมากกวา่ 2
hPa (0.59 inHg) นานกวา่สามชัว่โมงจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทิศทางของลูกศร ตวัอยา่ง เช่น
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ความดนัลดลงอยา่งหนกัในช่วงหกชัว่โมงท่ีผา่นมา

ความดนัทรงตวัคงท่ี แต่เพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงสามชัว่โมงท่ีผา่นมา

ความดนัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชัว่โมงท่ีผา่นมา

เตือนภยัพายุ
การลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัของความกดดนัของบรรยากาศจะหมายถึงพายกุาํลงัจะมาและคุณควรหาสถานท่ีหลบ เม่ือมีการใชง้านสญัญาณเตือนภยัพาย ุSuunto
Kailash จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสญัลกัษณ์พายเุม่ือความดนัลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรือมากกวา่ในช่วงระยะเวลา 3 ชัว่โมง

เม่ือเสียงสญัญาณเตือนพายดุงัข้ึน ใหก้ดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ สญัญาณจะดงัซํ้ าอีกคร้ังหลงัจากหา้นาที สญัลกัษณ์พายยุงัคงอยูบ่น
จอแสดงผล จนกวา่สภาพอากาศจะเสถียร (ความดนัลดลงชา้ๆ)

Suunto Kailash
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4. การดูแลและใหบ้ริการ
4.1. แนวทางการใชง้าน
จบัถืออุปกรณ์ดว้ยความระมดัระวงั - อยา่ใหถ้กูกระแทกหรือทาํตก

ภายใตส้ถานการณ์ปกติ ไม่จาํเป็นตอ้งนาํนาฬิกาเขา้รับการบริการใดๆ ควรลา้งดว้ยนํ้าจืด สบู่อ่อนเป็นประจาํและทาํความสะอาดตวัเรือนอยา่งระมดัระวงัดว้ย
ผา้นุ่มช้ืนๆ หรือผา้ชามวัร์

ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริมของ Suunto เท่านั้น - ความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณ์เสริมท่ีไม่ใช่ของแทจ้ะไม่อยูใ่นการรับประกนั

4.2. การกนันํ้า
Suunto Kailash กนันํ้าลึก 100 เมตร (330 ฟุต) ค่ามิเมตรจะสมัพนัธ์กบัการดาํนํ้าลึกท่ีเกิดข้ึนจริงและมีการทดสอบแรงกดดนัในนํ้าท่ีใชใ้นการทดสอบการกนั
นํ้าของ Suunto ซ่ึงหมายความวา่คุณสามารถใชน้าฬิกาสาํหรับวา่ยนํ้าและดาํนํ้าต้ืน แต่ไม่ควรนาํมาใชใ้นรูปแบบของการดาํนํ้ าลึก

 หมายเหตุ: การกันนํา้จะไม่เทียบเท่ากับการงานในระดบัความลึก มาตรฐานการกันนํา้หมายถึงความต้านทานต่อความหนาแน่นคงท่ีของอากาศ/นํา้
จากการอาบนํา้ฝักบัว การอาบนํา้ การว่ายนํา้ การดาํนํา้ในสระว่ายนํา้และดาํนํา้ตืน้

เพื่อใหรั้กษาสถานะการกนันํ้า ขอแนะนาํให:้
• อยา่ใชอุ้ปกรณ์เพื่อการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว้
• ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ Suunto ตวัแทนจาํหน่ายหรือร้านคา้ปลีกสาํหรับการซ่อมแซมใดๆ
• รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให◌่้ปราษจากส่ิงสกปรกและทราย
• อยา่เปิดฝาเคร่ืองดว้ยตวัเอง
• หลีกเล่ียงการทาํใหอุ้ปกรณ์สมัผสัการเปล่ียนแปลงอุณหภมิูของนํ้าและอากาศอยา่งรวดเร็ว
• หากถูกนํ้าเคม็ใหล้า้งออกดว้ยนํ้าจืดทนัที
• อยา่ใหอุ้ปกรณ์ถูกกระแทกหรือทาํตก

4.3. การขอรับบริการ
หากตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.suunto.com/support ซ่ึงมีเอกสารประกอบการช่วยเหลือมากมาย ตลอดจนส่วนถามตอบและวดีีโอสอน
การใชง้าน นอกจากน้ีคุณยงัสามารถโพสตค์าํถามโดยตรงถึง Suunto หรืออีเมลหรือโทรติดต่อฝ่ายบริการของ Suunto ได้

นอกจากน้ียงัมีวดีิโอสาธิตมากมายในช่อง Suunto YouTube ท่ี www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto

เพื่อรับการบริการจาก Suunto:

1. ลงทะเบียนท่ี www.suunto.com/register
2. ไปยงัเวบ็ไซต ์Suunto.com (www.suunto.com/support) เพื่อดูวา่คาํถามท่ีคุณมีไดมี้การถาม/ตอบไปแลว้หรือยงั
3. ไปท่ี CONTACT SUUNTO(Contact Suunto) เพื่อส่งคาํถามหรือโทรหาเราท่ีหมายเลขใดกไ็ดใ้นรายการหมายเลขสนบัสนุน หรือส่งอีเมลถึง

support@suunto.com กรุณาใส่ช่ือผลิตภณัฑ ์หมายเลขซีเรียล และอธิบายรายละเอียดของปัญหา โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการลูกคา้ของ Suunto จะใหค้วาม
ช่วยเหลือและแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัผลิตภณัฑข์องคุณได ้หากจาํเป็น
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5. อา้งอิง
5.1. คุณสมบติัเฉพาะทางเทคนิค

ทัว่ไป
• อุณหภมิูในการทาํงาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F
• อุณหภมิูการชาร์จแบตเตอร่ี: 0° C ถึง +35° C /-5° F ถึง +95° F
• อุณหภมิูในการจดัเกบ็: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F
• นํ้าหนกั: 71 ก.
• ระยะกนันํ้า 100 ม. (328 ฟุต)
• กระจก: คริสตลัแซฟไฟร์
• ขอบหนา้ปัด: ไททาเนียม Gr5 (เกรดสาํหรับยานอวกาศ)
• พลงังาน: แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
• อายกุารใชง้านแบตเตอร่ี: ~ 4-10 วนั ข้ึนอยูก่บัสภาพการใชง้าน

เคร่ืองรับส่งวทิยุ
• ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ BluetoothⓇ Smart
• ความถ่ีในการส่ือสาร: 2402-2480 MHz
• กาํลงัส่งสูงสุด: <0 dBm (เหน่ียวนาํ)
• ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

เคร่ืองวดัความสูง
• ระยะการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9,999 ม.(-1,640 ฟุตถึง 32,805 ฟุต)
• ความละเอียด: 1 ม. (3 ฟุต)

เขม็ทิศ
• ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)

GPS
• เทคโนโลย:ี SiRF star V
• ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
• คล่ืนความถ่ี: 1575.42 MHz

ผูผ้ลิต
Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND
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5.2. การปฏิบติัตามกฎ

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

5.2.2. ความสอดคลอ้งกบั FCC
อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบักฎ FCC ส่วนท่ี 15 การทาํงานตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 2 ขอ้ต่อไปน้ี:

(1) อุปกรณ์น้ีจะไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย และ

(2) อุปกรณ์น้ีตอ้งยอมรับคล่ืนรบกวนท่ีไดรั้บ รวมถึงสญัญาณรบกวนท่ีอาจก่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีไม่พึงประสงค ์ผลิตภณัฑน้ี์ไดรั้บการทดสอบเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน FCC และสาํหรับใชง้านในบา้นพกัหรือสาํนกังาน

การเปล่ียนแปลงหรือการดดัแปลงท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาตจาก Suunto จะทาํใหสิ้ทธ์ิในการใชอุ้ปกรณ์น้ีภายใตก้ฎระเบียบของ FCC เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ีไดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของอุปกรณ์ดิจิทลั Class B ตามกฎของ FCC ส่วนท่ี 15 ขอ้จาํกดัเหล่าน้ีไดรั้บการ
ออกแบบเพื่อใหก้ารป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายเม่ืออุปกรณ์มีการติดตั้งในท่ีพกัอาศยั อุปกรณ์น้ีสร้าง ใชง้านและสามารถแผพ่ลงังาน
คล่ืนวทิย ุและถา้ไม่ไดติ้ดตั้งและใชง้านตามคู่มือการใชง้าน กอ็าจจะทาํใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการส่ือสารทางวทิย ุอยา่งไรกต็าม ไม่มีการรับ
ประกนัวา่การรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์น้ีก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองรับวทิยหุรือโทรทศัน ์ซ่ึงสามารถตรวจ
สอบไดโ้ดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะสามารถลองแกไ้ขการรบกวนไดเ้องจากมาตรการหน่ึงอยา่งหรือมากกวา่ ต่อไปน้ี:
• ปรับหรือยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับสญัญาณ
• ต่ออุปกรณ์เขา้กบัเตา้เสียบในวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีเคร่ืองรับสญัญาณใชอ้ยู่
• ปรึกษาตวัแทนจาํหน่ายหรือช่างวทิย/ุโทรทศันเ์พื่อขอความช่วยเหลือ

5.2.3. IC
อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการยกเวน้ใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทาํงานตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 2 ขอ้ต่อไปน้ี:

(1) อุปกรณ์น้ีไม่ก่อใหเ้กิดสญัญาณรบกวน และ

(2) อุปกรณ์น้ีตอ้งสามารถรับสญัญาณรบกวนท่ีเขา้มา รวมถึงสญัญาณรบกวนท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีไม่พึงประสงคข์องอุปกรณ์ดว้ย

5.2.4. NOM-121-SCT1-2009
The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful
interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or
device.

5.3. เคร่ืองหมายการคา้
Suunto Kailash โลโก ้ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ Suunto อ่ืน ๆ เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิทธ์ิ

5.4. คาํประกาศเร่ืองสิทธิบตัร
ผลิตภณัฑน้ี์ไดรั้บการคุม้ครองโดยอยูร่ะหวา่งดาํเนินการยืน่ขอจดสิทธิบตัรและสิทธิท่ีสอดคลอ้งกนัในระดบัชาติ: FI 20155573, US 7,271,774, US
13/794,468, US 14/195,670.

ไดย้ืน่ขอจดสิทธิบตัรเพิ่มเติมแลว้

5.5. การรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัของ
Suunto รับประกนัวา่ในช่วงระยะเวลารับประกนั Suunto หรือศนูยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ศนูยบ์ริการ”) จะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ
แต่ผูเ้ดียวในการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากวสัดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปล่ียน หรือ ค) คืนเงิน ภายใตข้อ้กาํหนด

Suunto Kailash

20



และเง่ือนไขของการรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัน้ี การรับประกนัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัระหวา่งประเทศใชไ้ดแ้ละบงัคบัใชใ้นประเทศท่ี
ซ้ือสินคา้ การรับประกนัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัระหวา่งประเทศไม่มีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณ ซ่ึงไดรั้บการยนิยอมภายใตก้ฏหมายท่ีบงัคบัใชแ้ห่งชาติ
สาํหรับจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค

ระยะเวลาการรับประกนั
ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํ กดัเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีก

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
การรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัจะไม่ครอบคลุม:

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

การรับประกนัระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดัจะไม่มีผลบงัคบัใชใ้นกรณีของผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์เสริม:

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

การเขา้ถึงบริการการรับประกนัของ Suunto
คุณตอ้งแสดงหลกัฐานการซ้ือเพื่อการเขา้ถึงบริการการรับประกนัของ Suunto นอกจากน้ี คุณตอ้งลงทะเบียนผลิตภณัฑอ์อนไลนท่ี์ www.suunto.com/register
เพื่อรับบริการการรับประกนัระหวา่งประเทศทัว่โลก 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
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5.6. Copyright
© Suunto Oy 9/2015 สงวนลิขสิทธ์ิ Suunto ช่ือผลิตภณัฑ ์Suunto โลโก ้ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ Suunto อ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบบัน้ีและเน้ือหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของ Suunto Oy และมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชง้านของลูกคา้เพื่อรับความรู้และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานของผลิตภณัฑ ์Suunto หา้มนาํเน้ือหามาใชห้รือเผยแพร่เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดและ/หรือการส่ือสาร การเปิดเผย หรือการทาํซํ้ าท่ีไม่
ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Suunto Oy แมว้า่เราจะดูแลขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีใหมี้ความครอบคลุมและถูกตอ้ง แต่จะไม่มีการรับ
ประกนัความถกูตอ้งใดๆ ทั้งโดยแจง้หรือโดยนยั เน้ือหาของเอกสารน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โปรดดาวนโ์หลด
เอกสารน้ีฉบบัล่าสุดใน www.suunto.com
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