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1 ยินดีต้อนรับ
ไม่วา่ กีฬาของคุณจะเป็ นอะไรก็ตามSuunto Smart Sensor เซ็นเซอร์วดั การเต้นหัวใจ Bluetooth® Smart ที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในตลาดจะวัดการเต้นของหัวใจคุณด้วยความแม่นยําและความสบายที่ยอดเยีย่ ม
Suunto Smart Sensor สามารถจัดเก็บและโอนข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจได้ เมื่อใช้ร่วมกับนาฬิกาสปอร์ต Suunto
Ambit3 หรื อ Suunto Movescount App
Suunto Smart Sensor พร้อมกับสายรัดวัดการเต้นหัวใจที่อ่อนนุ่มสะดวกสบาย นอกจากนี้ยงั สามารถติดกับชุดกีฬา
Movesense ที่ใช้งานด้วยกันได้
Suunto Smart Sensor ใช้งานเข้ากันได้กบั อุปกรณ์ Bluetooth® Smart และ Smart Ready
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2 ความปลอดภัย

ประเภทป้องกันเพือ่ ความปลอดภัย
คําเตือน: - ใช้ ในกรณี ที่เกิดกระบวนการหรื อสถานการณ์ ที่อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: - ใช้ ในกรณี เกิดขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจทําให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: - ใช้ เพื่อเน้ นความสําคัญของข้ อมูล
เคล็ดลับ: - ใช้ เป็ นเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ งานคุณลักษณะและฟั งก์ ชันต่ างๆ ของอุปกรณ์

การป้ องกันเพือ่ ความปลอดภัย
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองต่ อผิวหนังขึน้ ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเรา
จะสอดคล้ องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ให้ หยุดใช้ งานและรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ เสมอก่ อนเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเกินขนาดอาจทําให้ เกิดการบาด
เจ็บร้ ายแรง
คําเตือน: ผู้ที่ใช้ เครื่ องกําหนดจังหวะการเต้ นของหั วใจ เครื่ องกระตุ้นหั วใจ หรื อใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดฝั ง
อื่นๆ โปรดใช้ สายรั ดส่ งสัญญาณโดยดูแลความปลอดภัยด้ วยตัวเอง ก่ อนที่ จะเริ่ มใช้ งานสายรั ดส่ งสั ญญาณ เราขอแนะนํา
ให้ ทดสอบการออกกําลังกายภายใต้ การดูแลของแพทย์ ก่อน ทั้งนีเ้ พื่อให้ แน่ ใจในความปลอดภัยและความน่ าเชื่ อถือของ
เครื่ องกระตุ้นหั วใจและสายรั ดส่ งสัญญาณ เมื่อมีการใช้ พร้ อมกัน การออกกําลังกายอาจมีความเสี่ ยงโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สําหรั บผู้ที่ไม่ ค่อยได้ ออกกําลังบ่ อย เราขอแนะนําให้ ปรึ กษาแพทย์ ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ
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คําเตือน: ใช้ เฉพาะกิจกรรมสันทนาการเท่ านั้น
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตัวทําละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ พืน้ ผิวเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ สารไล่ แมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ พืน้ ผิวเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: อย่ าทิง้ อุปกรณ์ แต่ ให้ ถือเป็ นขยะอิเล็คโทรนิกส์ เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ข้ อควรระวัง: ห้ ามกระแทกหรื อทําอุปกรณ์ หล่ นเพราะอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายได้
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3 เริ่มต้ น
หลังจากขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ข้นั ตอน คุณก็พร้อมใช้ Suunto Smart Sensor เพื่อจะรับข้อมูลที่แม่นยําเกี่ยวกับระดับความแรง
ในการออกกําลังกายของคุณ

3.1 การสวมใส่ สายรัด
เพื่อเริ่ มใช้งาน Suunto Smart Sensor และสายรัดวัดการเต้นหัวใจ
1. ติดเซ็นเซอร์เข้ากับตัวเชื่อมต่อของสายรัดให้แน่น
2. ปรับความยาวสายรัดตามความต้องการ
3. ทําพื้นที่ข้วั ไฟฟ้ าของสายรัดให้ช้ืนด้วยนํ้าหรื อเจลอิเล็กโตรด
4. สวมสายรัดเพื่อให้กระชับพอดีและให้โลโก้ของ Suunto หันออก
1.

3. - 4.

SUUNTO

SUUNTO

SUUNTO

สายรัดจะเปิ ดใช้งานอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจได้
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เคล็ดลับ: ให้ สวมสายรั ดไปบนผิวหนังที่ไม่ มีอะไรกั้นเพื่อให้ ได้ ผลดีที่สุด
Suunto Smart Sensor นอกจากนี้ยงั สามารถนํามาใช้กบั ชุดกีฬาของ Movesense ที่ใช้งานเข้ากันได้ เช่น เสื้ อยืด Movesense
และเสื้ อชั้นในสําหรับใส่ ออกกําลังกายของ Salomon เพียงแค่ทาํ ให้บริ เวณขั้วไฟฟ้ าในเครื่ องแต่งกายชุ่มชื้นและติด
เซ็นเซอร์ให้แน่นกับจุดเชื่อมต่อในเครื่ องแต่งกาย

3.2 การจับคู่
คุณจะต้องเชื่อมต่อ (จับคู่) Suunto Smart Sensor ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart หรื อ Smart Ready ที่ใช้งานด้วย
กันได้เพื่อดูอตั ราการเต้นหัวใจของคุณ เช่น นาฬิกากีฬา Suunto หรื ออุปกรณ์มือถือที่มีแอปกีฬา เช่น Suunto Movescount
App
ขั้นตอนการจับคู่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น ให้ดูที่ข้ นั ตอนการใช้งานใช้แอปมือถือหรื อนาฬิกาแบบสปอร์ตสําหรับคําแนะนํา
เมื่อจับคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยูห่ ่างจากเซ็นเซอร์ Bluetooth อื่นๆ ในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต)
คุณสามารถจับคู่สายรัดกับนาฬิกาสปอร์ตและแอปได้หลายอย่าง แต่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เพียงครั้งละอย่างเท่านั้น
เพื่อจับคู่กบั Suunto Ambit3 Peak หรื อ Sport:
1. เปิ ดใช้งาน Suunto Smart Sensor โดยการสวมใส่ และทําให้ข้ วั ไฟฟ้ าชุ่มชื้น
2. ที่นาฬิกา ให้กดปุ่ ม [Next] ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
3. เลื่อนไปที่ PAIR ด้วย [Light Lock] และเลือกด้วยการกด [Next]
4. เลื่อนไปที่ HR belt (HR belt) ด้วย LIGHT LOCK (Light Lock) และเลือกโดยการกด NEXT (Next)
5. รอจนนาฬิกาทําการค้นหาและจับคู่กบั Suunto Smart Sensor ของคุณ
เพื่อจับคู่กบั แอป Suunto Movescount App:
1. เปิ ดใช้งาน Suunto Smart Sensor ของคุณโดยการสวมใส่ และทําให้ข้ วั ไฟฟ้ าชุ่มชื้น
2. เปิ ดใช้งาน Bluetooth ที่อุปกรณ์มือถือของคุณและเริ่ มต้น Suunto Movescount App
3. ทําตามขั้นตอนแนะนําในแอปเพื่อเชื่อมต่อกับ Suunto Smart Sensor ของคุณ
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4 การใช้ SUUNTO SMART SENSOR
คุณสามารถใช้ Suunto Smart Sensor เพื่อทําการบันทึกอัตราการเต้นหัวใจและดูขอ้ มูลการเผาผลาญแคลอรี่ ที่ถูกต้องจาก
กิจกรรมหลากหลาย จากการออกกําลังกายแรง ไปจนถึงการเดินเล่นในสวนสาธารณะ
เพื่อใช้งานSuunto Smart Sensorของคุณ:
1. สวมใส่ Suunto Smart Sensor ของคุณ (ดูที่ 3.1 การสวมใส่ สายรั ด)
2. เริ่ มต้นการบันทึกของคุณกับนาฬิกาสปอร์ตที่เข้าคู่กนั ไว้ (ดูที่ 3.2 การจับคู่)
3. ดําเนินกิจกรรมของคุณจนเสร็ จและหยุดการบันทึกในนาฬิกาสปอร์ต
4. การล้างสายรัดวัดอัตราการเต้นหัวใจหรื อเสื้ อผ้าอื่นๆ ของ Movesense (ดูที่ 6.1 คําแนะนําในการใช้ งาน)
หมายเหตุ: ผิวแห้ งภายใต้ ขวั้ ไฟฟ้ าของสายรั ด สายรั ดหลวมและเสื ้อที่ ทาํ จากวัสดุสังเคราะห์ อาจทําให้ อัตราการอ่ าน
การเต้ นของหั วใจสูงผิดปกติ ทําขัว้ ไฟฟ้ าของสายรั ดให้ ชืน้ และกระชับสายรั ดเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการเต้ นหั วใจที่ ระดับ
สูงสุด หากคุณมีข้อกังวลเป็ นอย่ างอื่นเกี่ยวกับอัตราการเต้ นหั วใจของคุณโปรดปรึ กษาแพทย์

ฟังก์ ชันหน่ วยความจํา
หากกําลังใช้งาน Suunto Smart Sensor กับนาฬิกาสปอร์ต Suunto หรื อ Suunto Movescount App คุณสามารถบันทึกข้อมูล
อัตราการเต้นของหัวใจขณะว่ายนํ้าหรื อทํากิจกรรมได้ ในกรณี ที่ไม่สะดวกในการใช้นาฬิกาข้อมือหรื อสมาร์ทโฟน
การใช้งานฟังก์ชนั่ หน่วยความจําของ Suunto Smart Sensor ของคุณ:
1. สวมใส่ Suunto Smart Sensor ของคุณ (ดูที่ 3.1 การสวมใส่ สายรั ด)
2. เริ่ มบันทึกกิจกรรมในนาฬิกาสปอร์ต Suunto หรื อ Suunto Movescount App
3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอัตราการเต้นหัวใจของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้ว จากนั้นทิ้งนาฬิกาหรื อโทรศัพท์มือถือไว้ (เช่น ในตู ้
เก็บของ)
4. ทํากิจกรรมจนเสร็ จตามปกติโดยสวมใส่ Suunto Smart Sensor ตลอดเวลา
5. กลับไปที่นาฬิกาหรื อสมาร์ทโฟนของคุณ และหยุดการบันทึกก่อนที่คุณจะถอด Suunto Smart Sensor ออก
6. ถอดและล้าง Suunto Smart Sensor ของคุณ หรื อเสื้ อผ้า Movesense อื่น ๆ (ดู 6.1 คําแนะนําในการใช้ งาน) หลังจากที่
หยุดบันทึกการออกกําลังกายแล้ว
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ฟังก์ชนั่ หน่วยความจําจะใช้ในการบัฟเฟอร์ขอ้ มูลเมื่อใดก็ตามที่สญ
ั ญาณอัตราการเต้นหัวใจจาก Suunto Smart Sensor ไป
ยังนาฬิกาสปอร์ต Suunto ของคุณขาดหายไปชัว่ คราว ข้อมูลที่หายไปจะได้รับการโอนย้ายทันทีที่การเชื่อมต่อกลับคืนมา
ข้อมูล R-R ที่ Suunto Smart Sensor บันทึก เวลาในการบันทึกสู งสุ ดจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของกิจกรรมของคุณ โดย
เฉลี่ยแล้ว Suunto Smart Sensor บันทึกกิจกรรมได้ 3.5 ชัว่ โมงที่อตั ราการเต้นหัวใจเฉลี่ย 120 ครั้งต่อนาที
หมายเหตุ: การใช้ ฟังก์ ชั่นหน่ วยความจําจะสิ ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ มากกว่ าใน Suunto Smart Sensor เมื่อเที ยบ
กับการใช้ งานปกติกับนาฬิกาสปอร์ ตที่สามารถใช้ ร่วมกันได้
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5 กําลังอัปเดตเฟิ ร์ มแวร์
สามารถอัปเดตเฟิ ร์มแวร์ Suunto Smart Sensor ผ่านทาง Suunto Movescount App ถ้ามีการอัปเดตใหม่ ระบบจะแจ้งให้คุณ
ดําเนินการผ่านทางแอปฯ
การอัปเดต Suunto Smart Sensor เฟิ ร์มแวร์:
1. หากคุณยังไม่ได้ดาํ เนินการ ให้จบั คู่ Suunto Smart Sensor ของคุณกับ Suunto Movescount App (ดู 3.2 การจับคู่ )
2. แตะไอคอนการตั้งค่าที่มุมขวาบนของแอปฯ
3. แตะไอคอนเซนเซอร์อตั ราการเต้นของหัวใจ ถ้ามีการอัปเดตใหม่ โปรดทําตามคําแนะนําการอัปเดตในแอป
หมายเหตุ: ต้ องมีการเชื่ อมต่ อข้ อมูลจึ งจะอัปเดตได้ อาจมีค่าบริ การการเชื่ อมต่ อข้ อมูลของผู้ให้ บริ การ
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6 การดูแลและการช่ วยเหลือ (CARE AND SUPPORT)
6.1 คําแนะนําในการใช้ งาน
ทั้ง Suunto Smart Sensor และสายรัดวัดการเต้นหัวใจควรล้◌่างด้วยนํ้าสะอาดหลังจากใช้งาน
ข้ อควรระวัง: อย่ าดึงโมดูล Suunto Smart Sensor ออกจากสายรั ด เนื่องจากอาจสร้ างความเสี ยหายที่ หัวต่ อของสายรั ด
ได้ แกะออกที ละข้ าง
สายรัดวัดการเต้นหัวใจสามารถซักด้วยเครื่ องในอุณหภูมิ 40° C หลังการออกกําลังกายทุก ๆ 2-3 ครั้ง ดูที่ป้ายของสายรัด
สําหรับข้อมูลการซักล้าง
ข้ อควรระวัง: อย่ าซักล้ างโมดูล Suunto Smart Sensor ด้ วยเครื่ องซักผ้ า การซักล้ างด้ วยเครื่ องจะทําให้ โมดูลเสี ยหาย
หมายเหตุ: คุณไม่ จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยน Suunto Smart Sensor; อาจต้ องเปลี่ยนสายรั ดวัดการเต้ นหั วใจของ Suunto
Smart Sensor เท่ านั้นหากใช้ งานมาเป็ นเวลานาน

6.2 การแก้ ปัญหา:
ระยะการส่ งสัญญาณของ Suunto Smart Sensor จะอยูใ่ นระยะอย่างน้อย 3 เมตรในสภาวะที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรลดสิ่ งกีดขวางระหว่าง Suunto Smart Sensor และนาฬิกาสปอร์ตหรื อ
โทรศัพท์มือถือของคุณ ถือนาฬิกาหรื อโทรศัพท์มือถือให้อยูต่ รงหน้าของคุณหรื ออยูใ่ นกระเป๋ าข้างใดข้างหนึ่งหรื อบนสาย
รัด อย่างเช่น หากแขนคุณไพล่อยูด่ า้ นหลังแขนหรื อใส่ อุปกรณ์มือถือของคุณในกระเป๋ าคาดเอว การส่ งสัญญาณจาก
Suunto Smart Sensor อาจถูกรบกวน
หาก Suunto Smart Sensor ไม่ส่งสัญญาณบอกข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจในที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ให้ลองทําดังต่อไปนี้
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริ เวณสายรัดที่สมั ผัส (ขั้วไฟฟ้ า) เปี ยก
2. ปรับสายรัดเพื่อให้พอดีกบั หน้าอกของคุณ
3. ถ้าผิวของคุณแห้งระหว่างการออกกําลังกาย ให้ใช้เจลอิเล็กโตรด
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4. ตรวจดูวา่ Bluetooth ในอุปกรณ์มือถือที่จบั คู่ของคุณเปิ ดอยู๋
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ เซ็นเซอร์และจับคู่ใหม่อีกครั้งกับนาฬิกาสปอร์ตหรื อโทรศัพท์มือถือ
หาก Suunto Smart Sensor ยังคงส่ งข้อมูลผิดพลาด ให้ทาํ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจดูวา่ เซ็นเซอร์ติดตั้งกับสายรัดอย่างถูกต้องโดยขั้วทั้งสองติดแน่นพอดี
2. จับคู่สายรัดใหม่อีกครั้งกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เปิ ดใช้งานแล้วของคุณ

6.3 แบตเตอรี่
Suunto Smart Sensor ใช้เซลล์ลิเธียม 3-โวลต์ (CR 2025) คุณสามารถตรวจสอบว่าสถานะแบตเตอรี่ จากข้อมูลอุปกรณ์ขณะ
ที่กาํ ลังจับคู่ Suunto Smart Sensor ได้ดว้ ย Suunto Movescount App
เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
1. ถอดเซ็นเซอร์ออกจากสายรัด
2. เปิ ดฝาแบตเตอรี่
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่
4. ปิ ดฝาแบตเตอรี่ ให้แน่น
1.

2.

3.

4.

6.4 การรับความช่ วยเหลือ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ไปที่ www.suunto.com/support ซึ่ งมึเอกสารประกอบครบถ้วน รวมทั้งคําถามและคําตอบ
และวิดีโอแนะนําการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถโพสต์คาํ ถามโดยตรงกับ Suunto หรื ออีเมล/โทรหาผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การบริ การลูกค้าจาก Suunto
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นอกจากนี้ยงั มีวดิ ีโอแนะนําการใช้งานแบบ how-to ในช่อง Suunto YouTube ที่ www.youtube.com/user/
MovesCountbySuunto
เราขอแนะนําให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนส่ วนบุคคลที่ดีที่สุดจาก Suunto
เพื่อรับการสนับสนุนจาก Suunto:
1. ลงทะเบียนที่ www.suunto.com/support/MySuunto หรื อหากคุณลงทะเบียนแล้ว ให้ลอ็ กอินและเพิม่ Suunto Smart
Sensor ไปที่ My Products
2. ไปที่ Suunto.com (www.suunto.com/support) เพื่อดูวา่ คําถามที่คุณถามไว้มีคนถามแล้ว/ได้รับคําตอบแล้วหรื อไม่
3. ไปที่ CONTACT SUUNTO เพื่อส่ งคําถามหรื อโทรหาเราตามรายชื่อฝ่ ายบริ การที่ให้เบอร์โทรไว้
นอกจากนี้ยงั ส่ งอีเมลถึงเราได้ที่ support@suunto.com กรุ ณาบอกชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่ อง และธิบายราย
ละเอียดของปัญหา
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าของ Suunto จะให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หาก
จําเป็ น
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7 อ้ างอิง
7.1 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
โมดูล

•
•
•
•
•
•
•
•
•

นํ้าหนัก: 9.4 กรัม/0.33 ออนซ์ (รวมแบตเตอรี่ )
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 36.5 มม./1.44 นิ้ว
ความหนา: 8 มม./0.32 นิ้ว
อุณหภูมิในการทํางาน: -20°C ถึง +60°C/-5°F ถึง +140°F
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30°C ถึง +60°C/-5°F ถึง +140°F
การกันนํ้า: 30 ม./98 ฟุต (มาตรฐาน ISO 6425)
ชนิดแบตเตอรี่ : CR2025
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ~ 500 ชัว่ โมง
ความถี่การส่ งสัญญาณ: 2.4GHz (Bluetooth Smart)

สายรัด

•
•
•

นํ้าหนัก: 31.2 กรัม/1.10 ออนซ์
ความกว้าง: 30 มม./1.18 นิ้ว
ความยาว: (ดูตารางด้านล่าง)

SUUNTO
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ขนาด

เส้ นรอบวงหน้ าอก

เล็ก

56-82 ซม./22-32 นิ้ว

กลาง

70-110 ซม./28-43 นิ้ว

ใหญ่

96-160 ซม./38-63 นิ้ว

7.2 Compliance
7.2.1 CE
Suunto Oy ขอประกาศในที่นี่วา่ อุปกรณ์น้ ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ Directive
1999/5/EC

7.2.2 ความสอดคล้ องกับ FCC
อุปกรณ์น้ ีสอดคล้องกับกฎ FCC ส่ วนที่ 15 การทํางานต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์น้ ีจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย และ
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการดําเนินงานที่ไม่พึงประสงค์
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FCC และสําหรับใช้งานในบ้านพักหรื อสํานักงาน
การเปลี่ยนแปลงหรื อการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Suunto จะทําให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์น้ ีภายใต้กฎระเบียบ
ของ FCC เป็ นโมฆะ
หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ ีได้รับการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของอุปกรณ์ดิจิทลั Class B ตามกฎของ FCC ส่ วน
ที่ 15 ข้อจํากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้ องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็ นอันตรายเมื่ออุปกรณ์มีการติด
ตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้าง ใช้งานและสามารถแผ่พลังงานคลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้
งาน ก็อาจจะทําให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่ อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะ
ไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์น้ ีก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อเครื่ องรับวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการเปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ ซึ่ งผูใ้ ช้จะสามารถลองแก้ไขการรบกวนได้เองจากมาตรการหนึ่งอย่าง
หรื อมากกว่า ต่อไปนี้:
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•
•
•
•

ปรับหรื อย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับสัญญาณ
ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสี ยบในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่ องรับสัญญาณใช้อยู่
ปรึ กษาตัวแทนจําหน่ายหรื อช่างวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

7.2.3 IC
อุปกรณ์น้ ีสอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทํางานต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข
2 ข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์น้ ีไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทํางานที่ไม่พึงประสงค์
ของอุปกรณ์ดว้ ย

7.3 การแจ้ งเรื่องสิ ทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองโดยสิ ทธิบตั รและการรอการอนุมตั ิสิทธิบตั รและสิ ทธิของประเทศที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ US
13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US
8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281 ได้มีการยืน่ ขอสิ ทธิบตั รเพิ่มเติมแล้ว

7.4 เครื่องหมายการค้ า
Suunto Smart Sensor โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
ของ Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์

7.5 การรับประกัน
Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรื อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า
"ศูนย์บริ การ") จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจแต่ผเู ้ ดียวในการแก้ไขข้อบกพร่ องจากวัสดุหรื อฝี มือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรื อ ข) เปลี่ยน หรื อ ค) คืนเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจํากัดนี้ การ
รับประกันแบบจํากัดนี้จะมีอายุการใช้งานเฉพาะและมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซ้ือ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นกําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
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ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันเริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีก ระยะเวลาการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์คือสอง (2) ปี
เว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ระยะเวลาการรับประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ มคือหนึ่ง (1) ปี รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่ องส่ ง
สัญญาณ เครื่ องชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่ สายรัด กําไลและสายยาง

การยกเว้ นและข้ อจํากัด
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไม่ครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1. ก) การสึ กหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรื อการเปลี่ยนแปลงของสี และ/หรื อวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่
โลหะ ข) ความเสี ยหายที่เกิดจากการจับถือที่รุนแรงหรื อ ค) ข้อบกพร่ องหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่
ได้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้หรื อการใช้งานตามที่แนะนําไว้ การดูแลที่ไม่เหมาะสม ความประมาทและอุบตั ิเหตุเช่น
หล่นหรื อกระแทก
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
3. ข้อบกพร่ องหรื อข้อบกพร่ องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กบั สิ นค้า อุปกรณ์เสริ ม ซอฟต์แวร์และ/หรื อบริ การใด ๆ ที่
ไม่ได้ผลิตหรื อจัดหาโดย Suunto
4. แบตเตอรี่ แบบไม่สามารถชาร์จได้
Suunto ไม่รับประกันว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์จะราบรื่ นหรื อปราศจากข้อผิดพลาด หรื อว่าผลิตภัณฑ์หรื อ
อุปกรณ์เสริ มจะทํางานร่ วมกับฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การโดยบุคคลที่สามได้
การรับประกันอย่างจํากัดนี้จะไม่บงั คับใช้ในกรณี ที่สินค้าหรื ออุปกรณ์เสริ มมีลกั ษณะดังนี้
1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กาํ หนดให้ใช้
2. ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรื อซ่อมแซมโดยศูนย์บริ การที่ไม่ได้รับอนุญาต
3. หมายเลขเครื่ องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรื อทําให้อ่านไม่รู้เรื่ องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ Suunto หรื อ
4. สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะครี มกันแดดและสารไล่ยงุ
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การเข้ าถึงบริการการรับประกันของ Suunto
คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้ อเพื่อการเข้าถึงบริ การการรับประกันของ Suunto สําหรับคําแนะนําวิธีการขอรับบริ การตาม
การรับประกัน ไปที่ www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านค้า Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรื อโทรติดต่อ Suunto Contact
Center

ข้ อจํากัดความรับผิดชอบ
เพื่อการชดเชยสู งสุ ดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจํากัดนี้เป็ นการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหายแต่เพียงผูเ้ ดียวและ
มีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรื อโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายพิเศษ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจ จากการลงโทษหรื อที่เป็ นผลสื บเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการสูญเสี ยของผลประโยชน์
การสูญเสี ยการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่ วนอํานวยความสะดวกต่างๆหรื ออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การ
อ้างสิ ทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นผลมาจากการใช้หรื อการซื้ออุปกรณ์ที่หรื อเกิดขึ้น
จากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทําการละเมิดหรื อทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู ้ถึง
ความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริ การตามการรับประกัน

7.6 ลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ © Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ
Suunto Oy และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของผลิตภัณฑ์ Suunto
เนื้อหาจะไม่ถกู นํามาใช้หรื อเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรื อการสื่ อสาร การเปิ ดเผยหรื อการทําซํ้าที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Suunto Oy แม้วา่ เราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีความ
ครอบคลุมและความถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดของเอกสารฉบับนี้เวอร์ชนั
ล่าสุ ดได้ที่ www.suunto.com.
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