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1. ความปลอดภัย
ประเภทข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:
คําเตือน: - ใช้ ในกรณี เกิดขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: - ใช้ ในกรณี เกิดขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจทําให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: - ใช้ เพื่อเน้ นความสําคัญของข้ อมูล

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:
คําเตือน: ห้ ามใช้ สาํ หรั บการดํานํา้ ลึก
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองต่ อผิวหนังขึน้ ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะสอดคล้ องกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณี ดงั กล่ าว ให้ หยุดใช้ งานและรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที
ข้ อควรระวัง: ห้ ามอยู่ในที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่ างรวดเร็ ว
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตัวทําละลายใด ๆ ทั้งสิ ้น
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ นา้ํ ยาหรื อสารไล่ แมลง
ข้ อควรระวัง: ให้ กาํ จัดเหมือนเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อควรระวัง: ห้ ามเคาะหรื อทําหล่ น
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2. ยินดีตอ้ นรับ
“เกือบ 80 ปี ที่ Suunto ได้ ให้ ข้อมูลที่ แม่ นยําและน่ าเชื่ อถือกับผู้คนที่ ต้องการ เครื่ องมือของเราช่ วยให้ ผ้ ใู ช้ ของเราบรรลุเป้ าหมายของพวกเขาได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และรั บประสบการณ์ ในการเล่ นกีฬาได้ อย่ างเต็มที่ มากขึน้ ผลิตภัณฑ์ ของเรามีความจําเป็ นอย่ างมากต่ อผู้ใช้ ดังนั้น พวกเราที่ Suunto จึ งมีความ
ภาคภูมิใจเป็ นอย่ างยิ่งที่ ได้ รักษามาตรฐานคุณภาพสู งสุดของผลิตภัณฑ์ ของเราไว้ "
Suunto ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 และเป็ นผูน้ าํ ของโลกในการสร้างเข็มทิศ คอมพิวเตอร์สาํ หรับดํานํ้า และมาตรวัดความสูงแบบผูกข้อมือ ผลิตภัณฑ์ Suunto เป็ นที่
ไว้วางใจของนักปี นเขา นักดํานํ้า และนักสํารวจในทุกทวีป เครื่ องมือสําหรับกิจกรรมกลางแจ้งของ Suunto เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มีความแม่นยํา และความ
เชื่อถือได้ระดับสูง เมื่อปี 1987 Suunto เป็ นผูบ้ ุกเบิกคอมพิวเตอร์ดาํ นํ้าเป็ นครั้งแรก ตามมาด้วยนาฬิกาความสูง ความกดอากาศและเข็มทิศตัวแรกในปี 1998
Suunto ยังคงเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าในกลุ่มนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยมืออาชีพในปัจจุบนั เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Suunto และผูใ้ ช้ได้จาก
www.suunto.com
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3. บทนํา
Suunto Essential ได้รวบรวมเครื่ องมือต่าง ๆ ไว้ท้ งั มาตรวัดความสู ง มาตรวัดความกดอากาศ และเข็มทิศไฟฟ้ าในแพ็คเกจเดียว นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชนั นาฬิกา
นาฬิกาจับเวลา และปฏิทินด้วย
คู่มือผูใ้ ช้ชุดนี้กล่าวถึงคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ และการเรี ยกใช้ นอกจากนี้ เรายังได้รวมตัวอย่างเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ใน
สถานการณ์จริ ง
ในแต่ละบทจะอธิบายโหมดแต่ละโหมด และหน้าจอต่าง ๆ ของโหมดนั้น นอกจากนี้ ยังให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้งานหน้าจอเหล่านี้ดว้ ย
Suunto Essential ให้การอ่านค่ามาตรวัดความกดอากาศและความสูงที่ตรงเวลา นอกจากนี้ คู่มือนี้ยงั ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการอ่านค่าทั้งหมดเพื่อให้คุณทํากิจกรรม
กลางแจ้งที่คุณชื่นชอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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4. เริ่ มต้น
การตั้งค่าเบื้องต้น
กดปุ่ มใด ๆ เพื่อเปิ ดทํางาน Suunto Essential ของคุณ จากนั้น อุปกรณ์จะแสดงให้คุณตั้งภาษา หน่วย (อิมพีเรี ยลหรื อเมตริ ก) เวลาและวันที่ กดปุ่ ม [+] ที่ดา้ น
บนขวาและปุ่ ม [- Light] ที่ดา้ นล่างซ้ายเพื่อปรับเปลี่ยนค่า ยอมรับและย้ายไปที่รายการเมนูถดั ไป โดยกดปุ่ ม [Mode] ที่ตรงกลางด้านขวา คุณสามารถกลับมาที่
รายการเมนูก่อนหน้าได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ ม [View] ที่ตรงด้านซ้ายล่าง เมื่อคุณตั้งค่าตามที่ตอ้ งการแล้ว คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะเวลาเบื้องต้นของ
Suunto Essential ของคุณได้

หมายเหตุ: คุณต้ องตั้งค่ ามาตรวัดความสู ง มาตรวัดความกดอากาศ และเข็มทิศ เพื่อให้ ได้ ค่าการอ่ านที่ถกู ต้ อง กรุ ณาดูวิธีการตั้งค่ าที่ถกู ต้ องเหล่ านีโ้ ดย
ละเอียดได้ จากคู่มือผู้ใช้

โหมด
มีโหมด 3 โหมดใน Suunto Essential: TIME, ALTI & BARO และ COMPASS กรุ ณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดเหล่านี้ได้ในคู่มือผูใ้ ช้ โหมดที่เปิ ดใช้งาน
อยูจ่ ะบ่งชี้โดยมีกรอบสี่ เหลี่ยมรอบชื่อโหมด คุณสามารถสลับระหว่างโหมดหลักเหล่านี้ได้ โดยกดปุ่ ม [Mode] ที่ตรงกลางด้านขวา ลองดูสิ!

หน้าจอ
แต่ละโหมดจะมีชุดของหน้าจอที่คุณสามารถเข้าใช้ได้โดยกดปุ่ ม [View] ตรงด้านซ้ายล่าง หน้าจอจะแสดงในส่ วนล่างของหน้าจอแสดงผล หน้าจอแสดง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดที่เปิ ดใช้งาน อย่างเช่น การดูวนิ าทีเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมในโหมด TIME หน้าจอบางหน้าจอสามารถตอบโต้ได้ดว้ ย
Suunto Essential มีหน้าจอแบบตอบโต้ได้ 4 หน้าจอ:
•
•
•
•

นาฬิกาจับเวลา (โหมด TIME)
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง (โหมด TIME)
ตัวบันทึกประวัติ (โหมด ALTI & BARO)
มาตรวัดความต่างของความสูง (โหมด ALTI & BARO)

เมื่อเปิ ดใช้งานหน้าจอแบบตอบโต้ได้ คุณสามารถเริ่ ม หยุด และรี สตาร์ท โดยกดปุ่ ม [Start Stop] ที่ตรงด้านซ้ายบน และรี เซ็ต โดยกดปุ่ ม [+] ค้างไว้ เข้าสู่
นาฬิกาจับเวลาในโหมด TIME แล้วทดลองใช้!

20

เมนู
จาก MENU คุณสามารถแก้ไขค่า ปรับค่าทัว่ ไปและหน่วยที่ใช้ หรื อดูบนั ทึกประวัติที่เก็บไว้ในสมุดบันทึกประวัติ เข้าไปที่ MENU โดยกดปุ่ ม [Mode] ตรง
กลางด้านขวาไว้ระหว่างอยูใ่ นโหมด TIME, ALTI & BARO หรื อ COMPASS ส่ วนที่อยูต่ รงด้านนอกของหน้าจอจะแสดงเวลาในช่วงเปลี่ยนของคุณ ออก
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จาก MENU โดยกดปุ่ ม [Start Stop] ที่ดา้ นบนซ้ายไว้ หากมีตวั เลือกออกจากรายการใน MENU จะมีสญ
ั ลักษณ์ “X” แสดงอยูต่ ิดกับปุ่ ม [Start Stop] หัดใช้ให้
คุน้ เคยกับการเข้าและออกจาก MENU!

ไฟพื้นหลัง
คุณสามารถเปิ ดทํางานไฟพื้นหลังได้ในทุกโหมด โดยกดปุ่ ม [- Light] ที่ตรงด้านขวาล่างค้างไว้ ไฟพื้นหลังจะปิ ดโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากคุณ
ต้องการดูไฟพื้นหลังเมื่อคุณอยูใ่ น MENU คุณต้องเปิ ดใช้งานจากโหมด TIME, ALTI & BARO หรื อ COMPASS ก่อนเข้าไปที่ MENU ไฟพื้นหลังจะหลับ
สู่สถานะปกติเมื่อคุณกลับเข้าโหมด

ล็อคปุ่ ม
คุณสามารถเปิ ดทํางานและปิ ดทํางานการล็อคปุ่ มได้ โดยกดปุ่ ม [-Light] ที่อยูต่ รงด้านขวาล่างค้างไว้
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนหน้ าจอและใช้ แสงไฟได้ ขณะที่การล็อคปุ่ มเปิ ดทํางานอยู่

การเปลี่ยนค่า
ในการเปลี่ยนค่า คุณต้องอยูใ่ น MENU เข้าไปที่ MENU โดยกดปุ่ ม [Mode] ตรงกลางด้านขวาในโหมด TIME, ALTI&BARO หรื อ COMPASS การ
เปลี่ยนแปลงที่คุณทําใน MENU จะมีผลทันที อย่างเช่น กรณี ที่คุณเข้าไปที่ TIME-DATE จาก MENU และแก้ไขเวลาจาก 12:30 เป็ น 11:30 จากนั้นออกจาก
รายการ เวลาจะถูกตั้งเป็ น 11:30
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5. การตั้งค่าทัว่ ไป
ก่อนที่คุณจะเริ่ มใช้งาน Suunto Essential ของคุณ คุณควรตั้งค่าหน่วยวัดและการตั้งค่าทัว่ ไปตามความชื่นชอบของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทัว่ ไปได้
ใน MENU

5.1. การเปลี่ยนหน่วย
จาก UNITS คุณสามารถเลือกหน่วยวัดได้แก่
•
•
•
•
•

TIME : 24h/12h (24/12 ชม.)
DATE: dd.mm/mm.dd (วว.ดด/ดด.วว)
TEMPERATURE : °C/°F (เซลเซ๊ยส/ฟาร์เรนไฮต์)
AIR PRESSURE: hPa/inHg
ALTITUDE: meters/feet (เมตร/ฟุต)

การเข้าไปที่ UNITS จาก MENU:
1.
2.
3.

เข้าไปที่ MENU โดยกดปุ่ ม [Mode] จากโหมด TIME , ALTI & BARO หรื อ COMPASS
ไล่รายการไปที่ UNITS โดยใช้ปุ่ม [- Light]
เข้าไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

ในการเปลี่ยนหน่วย:
1.
2.
3.
4.

จาก UNITS ให้ไล่รายการโดยใช้ปุ่ม [+] และ [- Light]
เข้าไปโดยกดปุ่ ม [Mode]
แก้ไขค่าโดยใช้ปุ่ม [+] และ [- Light] และตอบรับผ่านปุ่ ม [Mode] .
ออกจาก MENU โดยกดปุ่ ม [Start Stop]

5.2. การปรับเปลี่ยนค่าทัว่ ไป
จาก GENERAL คุณสามารถตั้งค่าทัว่ ไปได้ รวมทั้ง:
•
•
•
•

BUTTON TONE: เปิ ด/ปิ ด
TONE GUIDE: เปิ ด/ปิ ด
BACKLIGHT: ปุ่ มไฟส่ องสว่าง/ทุกปุ่ ม
LANGUAGE: English, French, Spanish, German

การเข้าไปที่ GENERAL จาก MENU:
1.
2.
3.

เข้าไปที่ MENU โดยกดปุ่ ม [Mode] จากโหมด TIME , ALTI & BARO หรื อ COMPASS
ไล่รายการไปที่ GENERAL โดยใช้ปุ่ม [- Light]
เข้าไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

5.2.1. เสี ยงปุ่ มกด
จาก BUTTON TONE คุณสามารถเลือกเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงปุ่ มกดได้ อุปกรณ์จะส่ งเสี ยงปุ่ มกดทุกครั้งที่คุณกดปุ่ ม หรื อยืนยันการกระทํา
1.
2.

จาก GENERAL เลือก BUTTON TONE
สลับเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงปุ่ มกด โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

5.2.2. เสี ยงนําทาง
จาก TONE GUIDE คุณสามารถเลือกเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงนําทางได้ คุณจะได้ยนิ เสี ยงนําทางเมื่อ:
•

คุณเปลี่ยนค่าในส่ วนปรับตั้ง
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•
•
•
•
•

คุณตั้งค่าอ้างอิงความสูง
คุณเริ่ มหรื อหยุดตัวบันทึกประวัติ
คุณทําเครื่ องหมายจุดความสู งขณะที่คุณกําลังบันทึกประวัติ
คุณเริ่ มหรื อหยุดนาฬิกาจับเวลา
อุปกรณ์สามารถสลับระหว่างโพรไฟล์ ALTIMETER และ BAROMETER เมื่อคุณใช้งานโพรไฟล์ AUTOMATIC

การเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงนําทาง:
1.
2.

จาก GENERAL เลือก TONE GUIDES
สลับเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงนําทาง โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

5.2.3. ไฟพื้นหลัง
จาก BACKLIGHT คุณสามารถสลับระหว่างไฟสองแบบได้ได้แก่ ทุกปุ่ มและปุ่ มไฟส่ องสว่าง
การตั้งค่าไฟพื้นหลังในการใช้งานปกติและการใช้งานตอนกลางคืน:
1.
2.

จาก GENERAL เลือก BACKLIGHT
สลับไฟพื้นหลังระหว่าง LIGHT BUTTON และ ANY BUTTON กับ [+] และ [- Light]

เมื่อเลือก LIGHT BUTTON คุณสามารถเปิ ดไฟพิน้ หลังด้วย [- Light] ไฟพื้นหลังจะปิ ดโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากคุณต้องการดูไฟพื้นหลังเมื่อคุณ
อยูใ่ นMENU คุณต้องเปิ ดใช้งานจาก TIMEALTI & BARO หรื อโหมด COMPASS ก่อนเข้าไปที่ MENU จากนั้น ไฟพื้นหลังจะเปิ ดทํางานจนกระทัง่ คุณ
ออกจาก เมนู MENU
เมื่อเลือก ANY BUTTON ไว้ คุณสามารถเปิ ดทํางานไฟพื้นหลังได้ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ ม

5.2.4. ภาษา
จาก LANGUAGE ให้เลือกภาษาสําหรับอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้สาํ หรับ Suunto Essential ของคุณ (English, German, French หรื อ Spanish)
การเลือกภาษา:
1.
2.

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

5.2.5. การเปิ ดใช้งานการล็อคปุ่ ม
คุณสามารถเปิ ดทํางานและปิ ดทํางานการล็อคปุ่ มได้ โดยกดปุ่ ม [-Light] ค้างไว้ ในขณะที่การล็อคปุ่ มเปิ ดทํางาน จะมีเครื่ องหมายล็อคแสดงอยูบ่ นหน้าจอ
.
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนหน้ าจอและใช้ แสงไฟได้ ขณะที่การล็อคปุ่ มเปิ ดทํางานอยู่
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6. การใช้โหมด time
โหมด TIME จะจัดการเกี่ยวกับการวัดเวลา

20

คุณสามารถกดปุ่ ม [View] เพื่อเลื่อนดูหน้าจอต่าง ๆ:
•
•
•
•
•
•
•

วันที่: วันและวันที่ปัจจุบนั
วินาที: วินาทีเป็ นตัวเลข
แสดงสองเวลา: เวลาในอีกเขตเวลาหนึ่ง
พระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก: เวลาที่พระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกที่ตาํ แหน่งที่ระบุ
นาฬิกาจับเวลา: ตัวตั้งเวลากีฬา
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง: การปลุกจะปิ ดลงหลังจากระยะเวลาที่ต้ งั ไว้
ว่าง: ไม่มีหน้าจอเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หน้ าจอวินาที ในแผงด้ านล่ างของหน้ าจอจะปิ ดลงหลังจากไม่ มีการใช้ งานเป็ นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เปิ ดทํางานโดยเข้ าใช้
หน้ าจออีกครั้ ง

6.1. การเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเวลาได้จาก MENU
การเข้าสู่การตั้งค่าเวลาใน MENU:
1.
2.
3.

เข้าไปที่ MENU โดยกดปุ่ ม [Mode]
ไล่รายการไปที่ TIME-DATE โดยใช้ปุ่ม [- Light]
เข้าไปโดยกดปุ่ ม [Mode]

6.1.1. การตั้งเวลา
จาก TIME คุณสามารถตั้งเวลาที่ตอ้ งการได้
การตั้งเวลา:
1.
2.

จาก TIME-DATE เลือก TIME
เปลี่ยนค่าชัว่ โมง นาที และวินาที โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

6.1.2. การตั้งวันที่
จาก DATE คุณสามารถตั้งค่าเดือน วัน และปี ได้
การตั้งวันที่:
1.
2.

จาก TIME-DATE เลือก DATE
เปลี่ยนค่าปี เดือนและวัน โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

เปลี่ยนรู ปแบบการแสดงเวลาได้ตามที่ระบุใน 5.1. การเปลี่ยนหน่ วย
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6.1.3. การตั้งค่าการแสดง 2 เวลา
จาก DUAL TIME คุณสามารถตั้งเวลาสําหรับพื้นที่ในเขตเวลาต่างกันได้
การตั้งค่าการแสดง 2 เวลา:
1.
2.

จาก TIME-DATE เลือก DUAL TIME
เปลี่ยนค่าชัว่ โมง นาที และวินาที โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]
หมายเหตุ: เราขอแนะนําให้ คุณตั้งเวลาปั จจุบันสําหรั บพืน้ ที่ปัจจุบันของคุณเป็ นเวลาหลัก เนื่องจากนาฬิกาปลุกจะส่ งเสี ยงปลุกตามเวลาหลัก

คุณกําลังเดินทางอยูใ่ นต่างประเทศ และคุณตั้งค่าการแสดงแบบ 2 เวลาเป็ นเวลาที่บา้ น เวลาหลักคือเวลาในพื้นที่ปัจจุบนั ของคุณ ตอนนี้ คุณก็สามารถรู ้เวลา
ท้องถิ่นและยังสามารถดูได้อย่างรวดเร็ วว่าที่บา้ นของคุณเป็ นเวลาเท่าไร

6.1.4. การตั้งเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
จาก SUNRISE คุณสามารถเลือกเมืองอ้างอิงเพื่อให้ Suunto Essential ใช้เพื่อบอกเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกได้
การตั้งเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก SUNRISE
เลื่อนดูพ้นื ที่ต่าง ๆ โดยกดปุ่ ม [+] และ [-Light]
เลือกพื้นที่ โดยกดปุ่ ม [Mode]

หมายเหตุ: ถ้ าคุณต้ องการตั้งเวลาพระอาทิ ตย์ ขึน้ และพระอาทิ ตย์ ตกสําหรั บพืน้ ที่ ที่ไม่ ได้ อยู่ในรายการบนอุปกรณ์ ของคุณ ให้ เลือกเมืองอ้ างอิงอื่นจาก
เขตเวลาเดียวกัน เลือกเมืองที่ ใกล้ ที่สุดทางเหนือหรื อทางทิ ศใต้ ของพืน้ ที่ ของคุณ
คุณกําลังเดินป่ าอยูใ่ น Algonquin ซึ่ งเป็ นวนอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของโตรอนโต คุณต้องการทราบเวลาพระอาทิตย์ตก เพื่อที่คุณจะได้
ทราบเวลาที่ควรปักเต๊นท์เพื่อพักแรมสําหรับคืนนั้น คุณเลือก “Toronto” เป็ นเมืองอ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก ในตอนนี้ ของคุณจะบอกเวลา
พระอาทิตย์ตกให้คุณทราบ

6.2. การใช้นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาจะวัดเวลา ความละเอียดคือ 0.1 วินาที
เพื่อใช้นาฬิกาจับเวลา:
1.
2.
3.

ในโหมด TIME ให้เลือกหน้าจอนาฬิกาจับเวลา
เริ่ ม หยุด และรี สตาร์ทนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ ม [Start Stop]
กดปุ่ ม [+] ค้างไว้เพื่อรี เซ็ตนาฬิกาจับเวลา

เพื่อนของคุณกําลังฝึ กอยูส่ าํ หรับการแข่งวิง่ และต้องการทราบว่าเขาใช้เวลาเท่าใดในการพุง่ เข้าเส้นชัยในการวิง่ 100 เมตร คุณเริ่ มนาฬิกาจับเวลาเมื่อเขา
ออกตัวจากบล็อกสตาร์ทการวิง่ คุณหยุดนาฬิกาจับเวลาทันทีที่เขาวิง่ ข้ามเส้นชัยไป ผลลัพธ์: 11.3 วินาที ไม่เลวเลย!

6.3. การใช้ตวั ตั้งเวลานับถอยหลัง
ใน COUNTDOWN คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลานับถอยหลังให้นบั ถอยหลังจากเวลาที่ต้ งั ไว้ไปยังเลขศูนย์ (0) อุปกรณ์จะส่ งเสี ยงเตือนเมื่อนับถอยหลังมาถึง
ศูนย์ ค่าเริ่ มต้นคือ 5 นาที
ในการเปลี่ยนเวลานับถอยหลังเริ่ มต้น:
1.
2.
3.
4.
12

จาก MENU เลือก TIME-DATE
เลือก COUNTDOWN
ตั้งนาทีและวินาทีของตัวตั้งเวลา (สูงสุ ด 99 นาทีและ 59 วินาที)
ยอมรับโดยกดปุ่ ม [Mode]
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ในการเริ่ มนับถอยหลัง:
1.
2.
3.

ในโหมด TIME ให้เลือกหน้าจอตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
เริ่ ม หยุด และรี สตาร์ทโดยกดปุ่ ม [Start Stop]
กดปุ่ ม [+] ค้างไว้เพื่อรี เซ็ตตัวตั้งเวลา

คุณกําลังเดินเขาอยู่ ในตอนเช้า คุณตื่นขึ้นมา ออกมาจากเต๊นท์ของคุณ และเริ่ มทําอาหารเช้าที่กองไฟที่แคมป์ ของคุณ ตอนนี้ คุณต้องการต้มไข่ 8 นาที คุณตั้ง
เวลาตัวตั้งเวลานับถอยหลังของคุณไปที่ 8 นาที และใส่ ไข่ลงในหม้อแล้วรอให้น้ าํ เดือด เมื่อนํ้าเดือด คุณก็เริ่ มกดให้ตวั ตั้งเวลานับถอยหลังทํางาน เมื่อนับถอย
หลังครบ 8 นาที ก็จะส่ งเสี ยงเตือนคุณ ยอดเยีย่ ม! คุณได้ไข่ตม้ นาน 8 นาทีที่สุกกําลังดีเลย

6.4. การตั้งปลุก
คุณสามารถใช้ Suunto Essential ของคุณเป็ นนาฬิกาปลุกได้
เพื่อเข้าใช้งานนาฬิกาปลุกและการตั้งปลุก:
1.
2.
3.
4.
5.

จาก MENU เลือก TIME-DATE
เลือก ALARM
เปิ ดหรื อปิ ดการปลุกโดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]
ยอมรับโดยกดปุ่ ม [Mode]
กดปุ่ ม [+] และ [- Light] เพื่อตั้งชัว่ โมงและนาที

หลังจากเปิ ดการปลุก สัญลักษณ์ปลุก

จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

เมื่อการปลุกส่ งเสี ยงเตือน คุณสามารถเลือกเลื่อนการปลุกหรื อปิ ดการปลุกก็ได้
ถ้าคุณเลือก YES หรื อไม่ทาํ อะไรเลย การปลุกจะหยุดและเริ่ มส่ งเสี ยงเตือนใหม่ทุก ๆ 5 นาที จนกว่าคุณจะหยุดการปลุก คุณสามารถเลื่อนการปลุกได้ถึง 12
ครั้งในเวลารวมทั้งหมด 1 ชัว่ โมง ถ้าคุณเลือก NO การปลุกจะหยุดและเริ่ มปลุกใหม่ในเวลาเดียวกันในวันถัดไป

24h

5min

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิ ดทํางานการเลื่อนการปลุกไว้ คุณสามารถปิ ดทํางานการเลื่อนการปลุกได้ ในโหมด TIME โดยกดปุ่ ม [View] ค้ างไว้
คุณต้องการตื่นนอนในตอนเช้าตรู่ ของวันพรุ่ งนี้ คุณตั้งนาฬิกาปลุกบน ของคุณเป็ นเวลา 6:30 น. ก่อนที่คุณจะเข้านอน นาฬิกาปลุกปลุกคุณที่เวลา 6:30 น. ใน
ตอนเช้าของวันถัดไป แต่คุณอยากนอนต่ออีกสัก 5 นาที คุณเลือก YesYes เมื่ออุปกรณ์ถามคุณว่าต้องการเลื่อนการปลุกหรื อไม่ หลักงจากนั้นอีก 5 นาที
นาฬิกาปลุกก็ปลุกคุณอีกครั้ง ครั้งนี้ คุณตื่นนอนและเตรี ยมตัวสําหรับการเดินทางของคุณ เวลาแค่ 5 นาทีช่างสร้างความแตกต่างได้จริ ง ๆ!
หมายเหตุ: เครื่ องหมายกริ่ งจะกะพริ บบนหน้ าจอ ขณะที่การเลื่อนการปลุกเปิ ดทํางานอยู่ เมื่อปิ ดทํางานการเลื่อนการปลุกแล้ ว เครื่ องหมายการปลุกก็
จะหยุดกระพริ บ
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7. การใช้โหมดความสูง-ความกดอากาศ
ในโหมด ALTI & BARO คุณสามารถดูความสู งปั จจุบนั ความกดอากาศ หรื อความลึกในการดําผิวนํ้าได้ โดยคุณสามารถเลือกโพรไฟล์ได้ 4 แบบ:
AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER และ DEPTH METER (ดูใน 7.2.2. การตั้งค่ าโพรไฟล์ ) คุณสามารถเข้าใช้งานหน้าจอต่าง ๆ ได้ตามโพร
ไฟล์ที่เปิ ดทํางาน เมื่อคุณอยูใ่ นโหมด ALTI & BARO

7.1. การทํางานของ Alti & Baro
ในการอ่านค่า ALTI & BARO ที่ถกู ต้อง สิ่ งสําคัญคือคุณต้องทราบวิธีการคํานวณความสูงและความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลของ Suunto Essential
Suunto Essential วัดค่าความกดอากาศอย่างต่อเนื่อง จากผลการตรวจวัดนี้และค่าอ้างอิง ระบบจะคํานวณความสูงของพื้นที่หรื อความกดอากาศระดับนํ้าทะเล
ข้ อควรระวัง: อย่ าให้ มีฝนหรื
ุ่ อทรายอยู่ในบริ เวณเซ็นเซอร์ อย่ าสอดวัตถุใด ๆ เข้ าในช่ องเปิ ดของเซ็นเซอร์

7.1.1. การอ่านค่าที่ถูกต้อง
ถ้าคุณต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งที่คุณต้องทราบความกดอากาศ คุณต้องป้ อนค่าอ้างอิงความสูงสําหรับพื้นที่ของคุณ คุณสามารถหาค่าดังกล่าวได้จากแผนที่
ภูมิประเทศ Suunto Essential ของคุณจะสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องจากนี้
อ่านค่าความสูงที่ถกู ต้อง โดยคุณต้องป้ อนค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล คุณสามารถดูค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งของคุณได้จากคอลัมน์พยากรณ์อากาศของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นหรื อเว็บไซต์ของบริ การพยากรณ์อากาศในท้องถิ่น
ค่าความกดอากาศสัมบูรณ์จะมีการวัดอย่างต่อเนื่อง ค่ าความกดอากาศ + ค่ าอ้ างอิงความสู ง = ความกดอากาศที่ระดับนํา้ ทะเล
* ค่าความกดอากาศ + ค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล = ความสู ง *
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่จะส่ งผลต่อการอ่านค่าความสูงของพื้นที่ หากสภาพอากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อย แนะนําให้รีเซ็ตค่าอ้างอิงความสู ง
ในปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ แนะนําให้ทาํ ก่อนเริ่ มการเดินทางเมื่อทราบค่าอ้างอิงที่ถกู ต้อง ถ้าสภาพอากาศในท้องถิ่นคงที่ คุณไม่จาํ เป็ นต้องรี เซ็ตค่าอ้างอิง

7.1.2. การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง

โพรไฟล์ altimeterAltimeter + ยืนนิ่ง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
หากโพรไฟล์ ALTIMETER เปิ ดทํางานเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องโดยที่อุปกรณ์อยูใ่ นตําแหน่งคงที่และสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์จะแจ้งค่าความ
สูงที่ไม่ถกู ต้อง

โพรไฟล์ altimeterAltimeter + เคลื่อนที่ที่ความสู ง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
หากโพรไฟล์ ALTIMETER เปิ ดทํางานและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยูบ่ ่อย ๆ ขณะปี นขึ้นหรื อลงจากที่สูง อุปกรณ์จะแจ้งค่าไม่ถูกต้อง

โพรไฟล์ BarometerBarometer + เคลื่อนที่ที่ความสู ง
หากโพรไฟล์ BAROMETER เปิ ดทํางานอย่างต่อเนื่องขณะปี ขึ้นหรื อลงจากที่สูง อุปกรณ์จะคิดว่าคุณยืนนิ่งและตีความหมายระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลง
เป็ นการเปลี่ยนความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล ทําให้ค่าความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลไม่ถกู ต้อง
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คุณอยูร่ ะหว่างปี นเขาเป็ นวันที่สอง คุณพบว่าตนเองลืมสลับฟังก์ชนั่ จากโพรไฟล์ BarometerBarometer (มาตรวัดความกดอากาศ) เป็ น altimeterAltimeter
(มาตรวัดความสูง) ขณะเริ่ มเคลื่อนไหวในตอนเช้า คุณทราบว่าค่าความสูงในปั จจุบนั จาก ไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงเดินเขาไปยังตําแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดตามที่
แสดงอยูใ่ นแผนที่ภมู ิประเทศของคุณ ซึ่งมีขอ้ มูลค่าอ้างอิงความสูงอยู่ คุณแก้ไขค่าอ้างอิงความสูงบน ของคุณให้ถกู ต้อง ค่าความสูงของคุณจึงถูกต้องอีกครั้ง

7.2. การตั้งค่าโพรไฟล์และค่าอ้างอิง
7.2.1. เทียบเคียงโพรไฟล์กบั กิจกรรม
โพรไฟล์ ALTIMETER (มาตรวัดความสูง) ควรเลือกไว้ขณะทํากิจกรรมภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนระดับความสูงของพื้นที่ (เช่น การปี นเขาหรื อพื้นที่ที่เป็ น
เนิน) คุณควรเลือกโพรไฟล์ BAROMETER (วัดความกดอากาศ) หากกิจกรรมกลางแจ้งของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความสูง (เช่น การเล่น
เซิร์ฟ การแล่นเรื อ) ในการอ่านค่าที่ถกู ต้อง คุณต้องจับคู่โพรไฟล์กบั กิจกรรม โดยคุณสามารถให้ Suunto Essential เลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้น
ให้กบั คุณ หรื อคุณจะเลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดเองก็ได้

7.2.2. การตั้งค่าโพรไฟล์
ในการตั้งค่าโพรไฟล์:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก ALTI-BARO
เลือก PROFILE
เลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าโพรไฟล์ได้ในโหมด ALTI & BARO โดยกดปุ่ ม [View] ค้างไว้

7.2.3. การตั้งค่าอ้างอิง
ในการตั้งค่าอ้างอิง:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก ALTI-BARO
เลือก REFERENCE จากนั้นเลือกระหว่าง ALTIMETER และ SEA LEVEL
ตั้งค่าอ้างอิงที่คุณทราบ โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

คุณกําลังเดินเขาอยูแ่ ละตัดสิ นใจนัง่ พักเมื่อคุณเห็นเครื่ องหมายพร้อมค่าความสู งปัจจุบนั คุณตรวจสอบการอ่านค่าความสูงของ ของคุณ และพบว่าตัวเลขทั้ง
สองค่าแตกต่างกันเล็กน้อย คุณตั้งค่าอ้างอิงความสู งบน ของคุณเพื่อให้ตรงกับเครื่ องหมาย

7.3. การใช้ตวั แสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศ
ตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศจะแสดงอยูต่ รงด้านบนของจอแสดงบน โดยจะปรากฏขึ้นมาเมื่ออยูใ่ นโหมด TIME และ ALTI & BARO เพื่อให้
ข้อมูลอ้างอิงกับคุณในการตรวจสอบสภาพอากาศที่กาํ ลังจะมาถึง ส่ วนแจ้งเทรนด์สภาพอากาศประกอบไปด้วยเส้นสองเส้นประกอบกันเป็ นลูกศร แต่ละเส้น
แทนระยะเวลา 3 ชัว่ โมง เส้นด้านขวาแสดงช่วงเวลา 3 ชัว่ โมงล่าสุ ด เส้นด้านซ้ายแสดงช่วงเวลา 3 ชัว่ โมงก่อนหน้าช่วงเวลา 3 ชัว่ โมงล่าสุ ด ดังนั้นเส้นจะ
สามารถบ่งชี้ได้ 9 แบบแตกต่างกันเพื่อแสดงแนวโน้มความกดอากาศ

สถานการณ์ 3-6 ชั่วโมงทีแ่ ล้ ว

สถานการณ์ 3 ชั่วโมงล่ าสุ ด
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ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชัว่ โมง)

ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชัว่ โมง)

ยังคงที่

สูงขึ้นอย่างมาก (>2 hPa/3 ชัว่ โมง)

สู งขึ้นอย่างมาก (>2 hPa/3 ชัว่ โมง)

ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชัว่ โมง)

เคล็ดลับ: ถ้ าตัวแสดงสถานะแนวโน้ มสภาพอากาศแสดงว่ าความกดอากาศสูงขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง มีโอกาสสูงมากว่ าอากาศกําลังจะสดใส ถ้ าตัวแสดง
สถานะแนวโน้ มสภาพอากาศแสดงว่ าความกดอากาศตกลงอย่ างต่ อเนื่อง มีโอกาสสูงมากว่ าฝนกําลังจะตก

7.4. การเปิ ดทํางาน การเตือนพายุ
การเตือนพายุจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อความดันบรรยากาศตกลง 4 hPa / 0.12 inHg หรื อมากกว่าในระหว่างช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง Suunto Essential จะเปิ ดทํางาน
และกระพริ บเครื่ องหมายกระดิ่งบนหน้าจอนาน 20 วินาที การเตือนพายุจะทํางานเมื่อคุณเปิ ดทํางานโพรไฟล์ BAROMETER ในโหมด ALTI & BARO
แล้วเท่านั้น
ในการเปิ ดทํางานการเตือนพายุ:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก ALTI-BARO
เลือก STORM ALARM
เปิ ดหรื อปิ ดการแจ้งเตือนพายุโดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]
เคล็ดลับ: คุณสามารถหยุดการเตือนพายุได้ ด้วยการกดปุ่ มใด ๆ

คุณกําลังเดินเขาในป่ าทึบโดบเปิ ดทํางานการเตือนพายุของ ของคุณไว้ สภาพอากาศเลวร้ายลงในช่วง 3 ชัว่ โมงล่าสุ ด ท้องฟ้ าเริ่ มมืดลงเรื่ อย ๆ โชคดีที่ แจ้ง
เตือนคุณ เนื่องจากคุณจําเป็ นต้องหาที่พกั เพื่อหลบฝนที่กาํ ลังจะตกหนักในไม่ชา้ นี้

7.5. การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความสู ง
โพรไฟล์ ALTIMETER จะคํานวณความสู งโดยยึดค่าอ้างอิงเป็ นหลัก ค่าอ้างอิงอาาจเป็ นความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลหรื อค่าอ้างอิงความสูงที่จุดก่อนหน้า
นี้กไ็ ด้ ขณะโพรไฟล์ ALTIMETER เปิ ดทํางาน ข้อความ ALTI จะมีเส้นใต้อยูด่ ว้ ยที่จอแสดงผล
ขณะใช้โพรไฟล์ ALTIMETER คุณจะสามารถสื บค้นรายการต่อไปนี้ผา่ นปุ่ ม [View]
•
•
•
•

ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงความสู งไว้ในรายการบันทึก
มาตรวัดความต่างของความสูง: วัดความต่างของความสู งจากจุดที่ต้ งั ไว้
อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบนั
ว่าง: ไม่มีขอ้ มูลเพิ่มเติม

7.5.1. การใช้มาตรวัดความต่างของความสูง
มาตรวัดความต่างของความสูงจะแสดงความแตกต่างของความสูงระว่างจุดที่ต้ งั ไว้กบั ตําแหน่งปัจจุบนั ของคุณ คุณลักษณะนี้เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับ
การปี นเขา เข่น เมื่อคุณต้องการติดตามความก้าวหน้าของคุณในการปี นขึ้นที่สูง
ในการใช้มาตรวัดความต่างของความสูงตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ
1.
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2.
3.

เริ่ ม หยุด และรี สตาร์ทโดยกดปุ่ ม [Start Stop]
กดปุ่ ม [+] ค้างไว้เพื่อรี เซ็ต

คุณกําลังจะเริ่ มการปี นภูเขาสูง 3, 280 ฟุต (1,000 ม.) คุณต้องการตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณขณะที่คุณปี นขึ้นที่สูง ดังนั้น คุณจึงเปิ ดทํางานมาตรวัดความ
ต่างของความสูงบน ของคุณ คุณเริ่ มปี นเขา ตรวจสอบความสูงของคุณเป็ นระยะ ๆ เพื่อดูวา่ คุณอยูห่ ่างจากจุดตรวจสอบจุดถัดไปอีกเท่าไร เมื่อถึง ณ จุดหนึ่ง
คุณก็เริ่ มเหนื่อย คุณตรวจสอบความสูงของคุณ และดูวา่ ยังเหลือระยะทางที่ตอ้ งปี นขึ้นไปอีกไกลไหม บางทีคุณอาจต้องการเปลี่ยนจุดตรวจสอบจุดถัดไปของ
คุณใหม่

7.5.2. การบันทึกรายการบันทึก
ตัวบันทึกประวัติจะจัดเก็บการเคลื่อนที่ในแนวสู งทั้งหมดของคุณระหว่างเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ด หากคุณทํากิจกรรมที่ระดับความสูงเปลี่ยนแปลงไป คุณ
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับความสู งและดูขอ้ มูลที่เก็บไว้ในภายหลัง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทําเครื่ องหมาย (รอบ) ความสู งไว้ เพื่อที่คุณจะได้สามารถดูระยะเวลาและความสูงในการเคลื่อนที่ลง/เคลื่อนที่ข้ ึนระหว่างการทํา
เครื่ องหมายครั้งก่อนและการทําเครื่ องหมายในปั จจุบนั ด้วย เครื่ องหมายที่คุณทําไว้จะจัดเก็บไว้ในหน่วยความจํา และคุณสามารถเข้าใช้ได้ในภายหลัง
การบันทึกรายการบันทึก:
1.
2.
3.
4.

ในโหมด ALTI & BARO ให้เลือกหน้าจอตัวบันทึกประวัติ
เริ่ ม หยุด และรี สตาร์ทโดยกดปุ่ ม [Start Stop]
ขณะบันทึกประวัติ ให้ต้ งั รอบ โดยกดปุ่ ม [+]
กดปุ่ ม [+] ค้างไว้เพื่อรี เซ็ต (สามารถทําได้เมื่อหยุดตัวบันทึกไว้เท่านั้น)

การบันทึกประวัติส่วนต่างความสู ง: แสดงความต่างของความสูงที่วดั ได้ระหว่างจุดเริ่ มต้นรายการบันทึกและจุดสิ้ นสุ ดรายการบันทึกด้วยไอคอนต่อไปนี้:
ในหน้าจออื่น ๆ:
แสดงเมื่อความสูงของคุณอยูเ่ หนือจุดเริ่ มต้น
แสดงเมื่อความสูงของคุณอยูใ่ นระดับเดียวกับจุดเริ่ มต้น
แสดงเมื่อความสูงของคุณอยูต่ ่าํ กว่าจุดเริ่ มต้น
แสดงเมื่อคุณดูวา่ คุณเคลื่อนที่สูงขึ้นจากจุดเริ่ มต้นรายการบันทึกมากเท่าใด
แสดงเมื่อคุณดูวา่ คุณเคลื่อนที่ต่าํ ลงจากจุดเริ่ มต้นรายการบันทึกมากเท่าใด
อุปกรณ์จะจัดเก็บจุดของความสู งตามช่วงเวลาในการบันทึกที่คุณเลือก (ดูที่ 9.3. การเลือกช่ วงเวลาการบันทึก)
ในการเปลี่ยนอัตราการบันทึก:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก MEMORY
เลือก REC INTERVAL
แก้ไขอัตราการบันทึกด้วยปุ่ ม [+] และ [- Light]

หมายเหตุ: จํานวนเวลาโดยประมาณที่ คุณสามารถบันทึ กได้ จะแสดงที่ด้านล่ างของหน้ าจอ เมื่อคุณเลื่อนดูอัตราการบันทึกต่ าง ๆ ระยะเวลาในการ
บันทึ กจริ งอาจแตกต่ างออกไปเล็กน้ อย ขึน้ อยู่กับกิจกรรมที่ คุณทําในระหว่ างช่ วงเวลาที่ บันทึก
คุณสามารถสื บค้นประวัติที่บนั ทึกไว้และรายละเอียดได้จาก LOGBOOK ใน MENU (ดูใน 9.2. การดูและการล็อครายการบันทึก)
เคล็ดลับ: เมื่อคุณหยุดตัวบันทึ กประวัติ คุณสามารถเข้ าใช้ สมุดบันทึกประวัติและดูบันทึกประวัติปัจจุบันของคุณได้ ก่ อนที่คุณจะรี เซ็ตตัวบันทึกประวัติ
คุณกําลังปี นเขาอยู่ ครั้งนี้ คุณต้องการบันทึกว่า คุณได้เคลื่อนที่สูงขึ้นและเคลื่อนที่ต่าํ ลงมากน้อยเพียงใด เพื่อเปรี ยบเทียบกับตัวเลขในการเดินเขาครั้งก่อน คุณ
ตั้ง ของคุณไปที่โพรไฟล์ altimeterAltimeter แล้วเริ่ มต้นตัวบันทึกประวัติเมื่อคุณเริ่ มปี นเขา หลังจากหยุดเดินเขา คุณหยุดตัวบันทึกประวัติของคุณ แล้วรี เซ็ต
ตอนนี้ คุณก็สามารถเปรี ยบเทียบกับรายการบันทึกประวัติครั้งก่อนหน้านี้ของคุณได้แล้ว
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7.6. การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ
โพรไฟล์ BAROMETER จะแสดงค่าความกดอากาศระดับนํ้าทะเลในปัจจุบนั ค่านี้จะยึดตามค่าอ้างอิงที่ได้และวัดค่าความกดอากาศอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์จะ
แสดงการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลเป็ นกราฟฟิ กที่ตรงกลางของหน้าจอ จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลบันทึก 24 ชัว่ โมงล่าสุ ด ภายใต้ช่วงการ
บันทึกที่ 30 นาที
ขณะโพรไฟล์ BAROMETER เปิ ดทํางาน ข้อความ BARO จะมีเส้นใต้อยูด่ ว้ ยที่จอแสดงผล
ขณะใช้โพรไฟล์ BAROMETER คุณจะสามารถสื บค้นรายการต่อไปนี้ผา่ นปุ่ ม [View]
•
•
•
•
•

อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบนั
ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงความสู งไว้ในรายการบันทึก
ค่าอ้างอิงความสูง: แสดงค่าอ้างอิงความสูง
เวลา: แสดงเวลาปั จจุบนั
ว่าง: ไม่มีหน้าจอเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณสวม Suunto Essential ไว้ ที่ข้อมือ คุณจะต้ องถอดอุปกรณ์ เพื่อให้ การวัดอุณหภูมิแม่ นยําเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายจะส่ งผลต่ อการ
อ่ านค่ าเบือ้ งต้ น
คุณสามารถดูรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลเป็ นเวลา 7 วันได้ในหน่วยความจํา ALTI-BARO จาก MENU (ดูใน 9.1.
หน่ วยความจําความสูง-ความกดอากาศ)
คุณยังคงเดินเขาอยูแ่ ละคุณรู ้สึกเหนื่อยแล้ว คุณตัดสิ นใจจะงีบสักครู่ และคุณได้ปักเต๊นท์ของคุณ เนื่องจากค่าความสูงของคุณจะคงที่อยูส่ กั ครู่ หนึ่ง คุณจึงเปิ ด
ทํางานโพรไฟล์ BarometerBarometer เมื่อคุณตื่นขึ้นมา คุณจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลเพื่อจับตามองสภาพ
อากาศได้

7.6.1. การบันทึกประวัติ
ขณะบันทึกประวัติในโพรไฟล์ ALTIMETER คุณสามารถสลับไปที่โพรไฟล์ BAROMETER เช่น ในขณะที่พกั ระหว่างการปี นเขา
ตัวบันทึกประวัติจะยังคงบันทึกประวัติต่อไป แต่จะไม่บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ เมื่อเปิ ดทํางานโพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ อุปกรณ์จะ
สันนิษฐานว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวในแนวสูง ดังนั้น จึงไม่บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงของความสูง ดังนั้น รายการบันทึกความสูงจะเป็ นเส้นราบในระหว่างช่วง
เวลานี้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตวั บันทึกรายการบันทึก ดูที่ 7.5.2. การบันทึ กรายการบันทึก
คุณสามารถเริ่ มต้น หยุด และรี เซ็ตการวัดความสู งได้ในขณะที่อยูใ่ นโพรไฟล์ BAROMETER
คุณกําลังบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสู งของคุณในระหว่างการเดินเขา และตัดสิ นใจว่าจะนัง่ พักนานสักหน่อย คุณสลับไปที่โพรไฟล์
BarometerBarometer เนื่องจากอุปกรณ์ยงั คงบันทึกความสูงต่อไป แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความสูงเกิดขึ้น คุณจึงไปที่หน้าจอตัวบันทึกประวัติในโพร
ไฟล์ BarometerBarometer และหยุดการบันทึกความสู ง

7.7. การใช้โปรไฟล์อตั โนมัติ
โปรไฟล์ AUTOMATIC (อัตโนมัติ) สลับระหว่าง ALTIMETER (มาตรวัดความสู ง) และโปรไฟล์ BAROMETER (มาตรวัดความกดอากาศ) ตามการ
เคลื่อนไหวของคุณ ขณะที่โปรไฟล์ AUTOMATIC (อัตโนมัติ) เปิ ดทํางานอยู่ [ไอคอนอัตโนมัติ] จะปรากฏขึ้นที่ดา้ นขวาบนของหน้าจอ คุณสามารถดู
โปรไฟล์ ALTIMETER (มาตรวัดความสู ง) หรื อ BAROMETER (มาตรวัดความกดอากาศ) ได้ดว้ ย [View] (ดู) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าใช้โปรไฟล์แบบใดอยู่
เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่สูงขึ้น 5 เมตรภายในเวลา 3 นาที โปรไฟล์ ALTIMETER (มาตรวัดความสูง) จะเปิ ดใช้งาน เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นเป็ นเวลา 12
นาที โปรไฟล์ BAROMETER (มาตรวัดความกดอากาศ) จะเปิ ดใช้งาน
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หมายเหตุ: คุณไม่ ควรเปิ ดใช้ งานโปรไฟล์ AUTOMATIC (อัตโนมัติ) ตลอดเวลา กิจกรรมบางอย่ างต้ องเปิ ดใช้ งานโปรไฟล์ BAROMETER (มาตรวัด
ความกดอากาศ) อย่ างต่ อเนื่อง แม้ ว่าคุณจะกําลังเคลื่อนไหวอยู่กต็ าม (เช่ น การเล่ นเซิ ร์ฟ) หรื อพูดอีกอย่ างหนึ่งคือคุณต้ องเลือกโปรไฟล์ ที่เหมาะสมด้ วยตัวเอง
ในบางสถานการณ์

7.8. การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความลึก
ใช้โพรไฟล์ DEPTH METER ขณะดําผิวนํ้า อุปกรณ์จะแสดงความลึกปัจจุบนั ของคุณ ความลึกสุ ดที่คุณไปถึงขณะที่ดาํ ผิวนํ้า ความลึกสุ ดของอุปกรณ์คือ
32.8 ฟุต (10 ม.) ขณะที่โพรไฟล์ DEPTH METER เปิ ดทํางานอยู่ จะมีไอคอนรู ปคลื่นปรากฏขึ้นที่ดา้ นบนซ้ายของหน้าจอ
ขณะใช้โพรไฟล์ DEPTH METER คุณจะสามารถสื บค้นรายการต่อไปนี้ผา่ นปุ่ ม [View]
•
•
•

ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการดําผิวนํ้าของคุณ
อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบนั
เวลา: แสดงเวลาปั จจุบนั

7.8.1. การบันทึกรายการบันทึกในโพรไฟล์มาตรวัดความลึก
ตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ DEPTH METER จะทํางานคล้ายกันกับตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ ALTIMETER แต่แทนที่จะบันทึกความสูง ก็จะบันทึก
ความลึกของการดําผิวนํ้าของคุณแทน
การบันทึกประวัติในโพรไฟล์ DEPTH METER:
1.
2.
3.

ในโหมด ALTI & BARO ให้เลือกหน้าจอตัวบันทึกประวัติ
เริ่ ม หยุด และรี สตาร์ทโดยกดปุ่ ม [Start Stop] เริ่ มการดําผิวนํ้า
เมื่อคุณกลับมาที่พ้นื ผิวนํ้า ให้รีเซ็ตโดยกดปุ่ ม [+] ค้างไว้
ข้ อควรระวัง: ห้ ามกดปุ่ มใด ๆ ขณะที่อยู่ใต้ นา้ํ

หมายเหตุ: คุณต้ องรี เซ็ตตัวบันทึ กประวัติของคุณในโพรไฟล์ ALTIMETER ก่ อนที่จะใช้ งานตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ DEPTH METER มิ
ฉะนั้น ความลึกสูงสุดของคุณจะยังคงเท่ ากับความสูงปั จจุบันเหนือระดับพืน้ ผิวนํา้
เคล็ดลับ: เมื่อคุณหยุดตัวบันทึ กประวัติของคุณ ก่ อนที่ จะรี เซ็ตตัวบันทึ กประวัติ คุณสามารถเข้ าใช้ งานสมุดบันทึกประวัติและบันทึกประวัติของคุณได้ !
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8. การใช้โหมดเข็มทิศ
โหมด COMPASS (เข็มทิศ) จะช่วยให้คุณปรับทิศทางตัวเองให้สมั พันธ์กบั ทิศเหนือแม่เหล็ก คุณจะเข้าดูมุมมองต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่ ม [View] (ดู) ในโหมด
COMPASS (เข็มทิศ)
•
•
•

เวลา: แสดงเวลาปั จจุบนั
ทิศทั้งสี่ : แสดงทิศที่คุณมุ่งหน้าไปตามทิศทั้งสี่
การติดตามทิศทางแบริ่ ง: แสดงทิศทางระหว่างทิศที่คุณมุ่งหน้าไปและทิศทางแบริ่ งที่กาํ หนดไว้

เข็มทิศจะสลับไปเป็ นโหมดประหยัดพลังงานเองหลังจากหนึ่งนาที เปิ ดใช้งานอีกครั้งด้วยปุ่ ม [Start Stop] (เปิ ด/ปิ ด)

8.1. การอ่านค่าอย่างถูกต้อง
โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่ออยูใ่ นโหมดเข็มทิศเพื่อให้อ่านค่าเข็มทิศได้อย่างถูกต้อง เข็มทิศ
•
•
•
•

ปรับเทียบเข็มทิศอย่างถูกต้องเมื่ออุปกรณ์แสดงข้อความแจ้ง (ดูที่ 8.1.1. การปรั บเที ยบเข็มทิศ)
ตั้งค่าความลาดเอียงให้ถูกต้อง
ปรับอุปกรณ์ให้อยูใ่ นแนวราบ
เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากโลหะ (เช่น เครื่ องประดับ) และสนามแม่เหล็ก (เช่น สายไฟฟ้ า)

8.1.1. การปรับเทียบเข็มทิศ
คุณต้องปรับเทียบอุปกรณ์อย่างระมัดระวังในระหว่างการใช้งานในครั้งแรก และในขณะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์จะแสดงข้อความให้คุณปรับเทียบ
อุปกรณ์ทุกครั้ง ถ้าจําเป็ น
เพื่อปรับเทียบเข็มทิศ:
1.
2.

รักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นแนวระดับ อย่าให้เอนเอียงไปในทิศทางใด
ค่อย ๆ หมุนอุปกรณ์ตามเข็มนาฬิกา (ประมาณ 15 วินาทีต่อรอบ) จนกว่าเข็มทิศจะเปิ ดทํางาน

หมายเหตุ: ถ้ าคุณสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนในเข็มทิ ศ คุณสามารถปรั บเทียบใหม่ ได้ โดยรั กษาอุปกรณ์ ให้ อยู่ในแนวระดับ แล้ วค่ อย ๆ หมุนอุปกรณ์
ตามเข็มนาฬิกา 5-10 ครั้ งระหว่ างที่อยู่ในโหมดเข็มทิ ศ
เคล็ดลับ: ปรั บเทียบเข็มทิศใหม่ ก่อนที่ ใช้ งานทุกครั้ งเพื่อให้ ได้ ความแม่ นยํามากที่ สุดเท่ าที่จะเป็ นได้
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8.1.2. การตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก
แผนที่แบบกระดาษจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริ งเสมอ อย่างไรก็ตาม เข็มทิศจะชี้ไปที่ทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งเป็ นบริ เวณเหนือพื้นผิวโลกที่อยูภ่ ายใต้แรงดึงดูดของ
สนามแม่เหล็กของโลก
เนื่องจากทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือที่แท้จริ งไม่ได้เป็ นสถานที่เดียวกัน โปรดตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กบนเข็มทิศของคุณ มุมในระหว่างทิศเหนือแม่
เหล็กและทิศเหนือจริ งคือมุมเอียงของแนวแม่เหล็ก

ค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กจะปรากฏในแผนที่เกือบทุกชนิด ตําแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กจะเปลี่ยนไปทุกปี ดังนั้น คุณจึงสามารถหาค่าความลาดเอียงที่
แม่นยําที่สุดและเป็ นปัจจุบนั ที่สุดได้จากอินเทอร์เน็ต (เช่น National Geophysical Data Center ของสหรัฐอเมริ กา)
แต่แผนที่สาํ หรับกีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศก็วาดโดยใช้ทิศเหนือแม่เหล็ก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณใช้แผนที่สาํ หรับการเดินเท้าโดยใช้แผนที่
และเข็มทิศ คุณต้องหมุนมุมเอียงของแนวแม่เหล็กที่ถูกต้องด้วยการตั้งค่ามุมเอียงไปที่ 0 องศา
เพื่อตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก:
1.
2.
3.

จาก MENU เลือก COMPASS
ปิ ดค่าความลาดเอียง หรื อเลือก W (ตะวันตก) หรื อ E (ตะวันออก)
กําหนดค่าความลาดเอียงโดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light]

8.2. การใช้เข็มทิศ
ขณะคุณอยูใ่ นโหมด COMPASS คุณจะเห็นส่ วนที่เคลื่อนที่สองส่ วนที่ขอบด้านนอกของหน้าจอ ทั้งสองส่ วนนี้จะชี้ไปทางทิศเหนือ เส้นที่เวลา 12 นาฬิกาจะ
แสดงการมุ่งหน้าไปของคุณ และทํางานเป็ นลูกศรบอกทิศทางบนเข็มทิศ ค่าตัวเลขของทางที่คุณมุ่งหน้าไปจะแสดงที่ตรงกลางของหน้าจอ
ในโหมด COMPASS คุณสามารถเข้าใช้หน้าจอต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่ ม [View] (หน้าจอ):
•
•
•

เวลา: แสดงเวลาปัจจุบนั
จุดแสดงทิศ: แสดงทิศที่คุณมุ่งหน้าไปตามทิศทางสี่ ทิศ
ทิศทางที่แน่นอน: แสดงทิศทางระหว่างทิศที่คุณมุ่งหน้าไปและทิศทางที่แน่นอนที่ต้ งั ไว้

เข็มทิศจะสลับไปที่โหมดประหยัดพลังงานเองหลังจากไม่มีการกดปุ่ มใด ๆ เป็ นเวลาหนึ่งนาที เปิ ดใช้งานใหม่ดว้ ยปุ่ ม [Start Stop]
คุณสามารถใช้เข็มทิศได้สองวิธี : คุณสามารถใช้ร่องรับฝาครอบหรื อฟังก์ชนั่ การติดตามทิศทางที่แน่นอน

8.2.1. การใช้การติดตามทิศทางที่แน่นอน
ในการติดตามทิศทางที่แน่นอน คุณสามารถล็อคการติดตามทิศทางที่แน่นอน (ทิศทาง) ไว้ แล้วเข็มทิศบน Suunto Essential ของคุณจะนําทางคุณไปตาม
ทิศทางนั้น
ในการใช้การติดตามทิศทางที่แน่นอน:
1.

ชี้ลูกศรแสดงทิศทางของเข็มทิศไปในทิศทางที่คุณต้องการเดินทางไป แล้วกดปุ่ ม [Start Stop] อุปกรณ์จะล็อคทิศทางที่แน่นอนไว้ ทิศทางที่คุณมุ่งหน้า
ไปจะแสดงที่ตรงกลางของหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของคุณ
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2.

ลูกศรในแถวด้านบนของหน้าจอจะชี้ไปในทิศทางที่คุณต้องการจะไป เพื่อให้คุณเดินทางไปตามทิศทางที่คุณต้องการได้ สัญลักษณ์ เป็ นการยืนยันว่า
คุณได้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ: กดปุ่ ม [- Light] ค้ างไว้ เพื่อเปิ ดทํางานไฟพืน้ หลัง

คุณกําลังปี นเขาอยูแ่ ละคุณเพิ่งปี นเขาที่สูงชันมาก เมื่อมองลงไปที่หมู่บา้ นเบื้องล่าง คุณเห็นเคบินอยูบ่ นเนินเขาอีกลูกหนึ่ง คุณตัดสิ นใจจะเดินเขาไปที่เคบิน
นั้นโดยผ่านหมู่บา้ น คุณชี้ลูกศรแสดงทิศทางของเข็มทิศ ของคุณไปทางเคบินแล้วล็อคทิศทางที่แน่นอนไว้ เมื่อมาถึงบริ เวณหุบเขา ลูกศรที่แถวบนสุ ดของ
จอแสดงผลจะแสดงตําแหน่งที่คุณต้องไป เนื่องจากเข็มทิศทํางานได้เพียง 40 วินาทีต่อครั้งเพื่อเป็ นการประหยัดแบตเตอรี่ ในตอนนี้คุณต้องรี สตาร์ทเข็มทิศ
ใหม่เพื่อตรวจสอบทิศทางที่คุณจะมุ่งไป จับตามองอุปกรณ์ไว้ แล้วคุณจะไปถึงที่หมายได้ในอีกไม่ชา้
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9. การใช้หน่วยความจํา
9.1. หน่วยความจําความสู ง-ความกดอากาศ
ALTI-BARO จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสู งหรื อความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลสําหรับ 7 วันล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์จะจัดเก็บข้อมูลไว้ตาม
โพรไฟล์ที่เปิ ดทํางานอยูใ่ นขณะที่ทาํ การบันทึก อุปกรณ์จะจัดเก็บบันทึกทุก ๆ 30 นาที
ในการดูการบันทึกสําหรับ 7 วันล่าสุ ด:
1.
2.

จาก MEMORY เลือก ALTI-BARO
ใช้ปุ่ม [+] and [- Light] เพื่อเรี ยกดูชุดข้อมูลต่าง ๆ

คุณกําลังตั้งแคมป์ อยูบ่ นภูเขา คุณต้องการพยากรณ์อากาศของวันพรุ่ งนี้ ดังนั้น คุณจึงสลับ ของคุณไปที่โพรไฟล์ BarometerBarometer สําหรับคืนนั้น ในตอน
เช้า คุณตรวจสอบหน่วยความจํา alti-baroalti-baro และสังเกตุวา่ ความกดอากาศคงที่ตลอดทั้งคืน คุณจึงคาดว่าความกดอากาศจะคงที่ในวันนี้ดว้ ยเช่นกัน

9.2. การดูและการล็อครายการบันทึก
บันทึกประวัติที่บนั ทึกไว้โดยตัวบันทึกในโพรไฟล์ ALTIMETER, BAROMETER หรื อ DEPTH METER จะถูกจัดเก็บไว้ใน LOGBOOK คุณสามารถ
จัดเก็บรายการบันทึกได้สูงสุ ด 10 รายการ บันทึกประวัติใหม่จะแทนที่รายการบันทึกเก่าใน LOGBOOK บันทึกประวัติได้โดยล็อคข้อมูลไว้ จะปรากฏขึ้น
เมื่อมีการล็อคบันทึกประวัติไว้ โดยสามารถล็อคได้สูงสุ ด 9 รายการ
เมื่อเข้าใช้ LOGBOOK คุณจะเห็นข้อมูลจํานวนของบันทึกประวัติที่ไม่ได้ลอ็ คอยู่ คุณสามารถเลือกได้วา่ จะดูหรื อล็อครายการบันทึกเหล่านั้น
เมื่อคุณดูรายการบันทึก อุปกรณ์จะแสดงรายการของรายการบันทึกพร้อมวันที่และเวลา คุณสามารถเลื่อนดูแล้วเข้ารายการบันทึกแต่ละรายการได้เพื่อดูขอ้ มูล
สรุ ปและรายการของรายการบันทึกนั้น

9.2.1. การดูบนั ทึกประวัติ
เมื่อคุณดูสรุ ปบันทึกประวัติ อุปกรณ์จะแสดง
•
•
•
•

กราฟสรุ ป เวลาที่บนั ทึก และจุดสูงสุ ด
การเคลื่อนที่ต่าํ ลงทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนที่ต่าํ ลง, ความเร็ วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ต่าํ ลง
การเคลื่อนที่สูงขึ้นทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนที่สูงขึ้น, ความเร็ วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่สูงขึ้น
เวลาที่แยกมาตรวัดความสูง (ระยะเวลาของรายการบันทึกทั้งหมดตั้งแต่เริ่ มต้น) และเวลาในแต่ละรอบ (ระยะเวลาตั้งแต่เวลาของรอบล่าสุ ด)

เมื่อคุณดูรายละเอียดของรายการบันทึก อุปกรณ์จะแสดง
•
•
•

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของความสู ง
เวลาในการบันทึก
ความสู ง/ความลึก ณ เวลาที่บนั ทึก

ในการดูรายการบันทึก:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จาก MEMORY เลือก LOGBOOK
เลือกรายการบันทึกจากรายการ
เลือก VIEW
สลับระหว่างชุดข้อมูลสรุ ปบันทึกประวัติดว้ ยปุ่ ม [+] และ [- Light]
ดูรายละเอียดของบันทึกประวัติ โดยกดปุ่ ม [Mode]
เพิ่มและลดความเร็ วในการเลื่อนดูและเปลี่ยนทิศทาง โดยกดปุ่ ม [+] และ [- Light] หยุดโดยกดปุ่ ม [Mode]
หมายเหตุ: เมื่อเลื่อนดูกราฟ ตําแหน่ งปั จจุบันของคุณจะอยู่ที่ตรงกลางของกราฟ
หมายเหตุ: เฉพาะรายการบันทึ กของมาตรวัดความสูงเท่ านั้นที่มีสรุ ป
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9.2.2. การล็อคและการปลดล็อครายการบันทึก
ในการล็อคหรื อการปลดล็อครายการบันทึก:
1.
2.
3.
4.

จาก MEMORY เลือก LOGBOOK
เลือกรายการบันทึกจากรายการ
เลือก LOCK / UNLOCK
ล็อค/ปลดล็อคบันทึกประวัติ โดยกดปุ่ ม [Mode] หรื อ ยกเลิก โดยกดปุ่ ม [View] )

9.3. การเลือกช่วงเวลาการบันทึก
คุณสามารถกําหนดช่วงการบันทึกใน REC INTERVAL จาก MENU
คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการบันทึกได้หา้ ช่วงเวลา:
•
•
•
•
•

1 วินาที
5 วินาที
10 วินาที
30 วินาที
60 วินาที

เมื่อเลื่อนดูช่วงเวลาต่าง ๆ เวลาในการบันทึกที่คุณสามารถใช้ได้จะแสดงขึ้นมาที่ตรงด้านล่างของหน้าจอ
ในการเลือกช่วงเวลาการบันทึก:
1.
2.

จาก MEMORY เลือก REC INTERVAL
เลือกช่วงการบันทึกผ่านปุ่ ม [+] และ [- Light]

เคล็ดลับ: คุณควรบันทึกกิจกรรมที่ ใช้ เวลาสั้นที่ สุดซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงความสูงเร็ วที่สุดด้ วยช่ วงเวลาการบันทึกที่เร็ วขึน้ (เช่ น การเล่ นสกีลงเขา) และ
ในทํานองเดียวกัน คุณควรบันทึ กกิจกรรมที่ใช้ เวลานานที่ สุดซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงความสู งช้ าที่สุดด้ วยช่ วงเวลาการบันทึกที่ช้าลง (เช่ น การเดินเขา)
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10. การดูแลและให้บริ การ
10.1. คําแนะนําในการใช้งาน
ใช้งาน Suunto Essential ด้วยความระมัดระวัง ส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางภายในอาจได้รับความเสี ยหายหากทําอุปกรณ์ตกหรื อใช้งานไม่ถูกต้อง
อย่าพยายามเปิ ดหรื อซ่อม Suunto Essential ด้วยตัวเอง หากพบปัญหากับอุปกรณ์ กรุ ณาติดต่อศูนย์บริ การ Suunto ที่ใกล้บา้ นที่สุด
เคล็ดลับ: อย่ าลืมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ไว้ ที่ www.suunto.com/support เพื่อรั บบริ การที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริ มแท้ของ Suunto เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการรับประกันความเสี ยหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้

สายหนัง
สายหนังสําหรับ Suunto Essential ผลิตจากหนังแท้คุณภาพสู ง ประสิ ทธิภาพและอายุการใช้งานของสายรัดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ
วัสดุที่ใช้
การใช้งานยังมีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิภาพและอายุการใช้งานของสายหนัง ไม่ต่างจากเข็มขัด กระเป๋ าเงินและเครื่ องหนังอื่น ๆ การโดนนํ้าจืด นํ้าเค็มและ
เหงื่ออาจทําให้เกิดการเปลี่ยนสี และกลิ่นที่สาย รวมทั้งทําให้อายุการใช้งานสั้นลง
หากคุณต้องการว่ายนํ้า ดําผิวนํ้าหรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งออกกําลังมากขณะสวมใส่ Suunto Essential แนะนําให้ใช้สายรัดจากวัสดุสงั เคราะห์

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเป็ นประจําและเช็ด Suunto Essential ให้แห้งด้วยนํ้าเปล่าและผ้าเนื้อนุ่ม โดยเฉพาะหลังเกิดเหงื่อมากหรื อหลังจากว่ายนํ้า ระวังอย่าให้สายเปี ยก

10.2. การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถูกต้ อง

หมายเหตุ: เพื่อลดความเสี่ ยงจากไฟไหม้ หรื อการถูกไฟลวก อย่ ากระแทก เจาะ หรื อทิง้ แบตเตอรี่ ลงในไฟหรื อนํา้ รี ไซเคิลหรื อทิง้ แบตเตอรี่ ใช้ แล้ วให้

หมายเหตุ: ถ้ าสปริ งของฝาปิ ดรางแบตเตอรี่ เสี ยหาย กรุ ณาส่ งอุปกรณ์ ของคุณมาที่ตัวแทนจําหน่ าย Suunto ที่ได้ รับอนุญาตเพื่อขอรั บบริ การ
หมายเหตุ: คุณต้ องใช้ อะไหล่ แบตเตอรี่ และชุดสายคาดของแท้ ถ้ ามีให้ ใช้ สาํ หรั บผลิตภัณฑ์ ของคุณ ชุดอะไหล่ มีจัดจําหน่ ายที่ร้านค้ าบนเว็บของ
Suunto และผู้จัดจําหน่ ายของ Suunto ที่ได้ รับอนุญาต การไม่ ใช้ ชุดเครื่ องมือนีแ้ ละการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่ างไม่ ระมัดระวังอาจมีผลให้ การรั บประกันเป็ น
โมฆะ
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10.3. การขอรับบริ การ
ขอรับบริ การเพิ่มเติมโดยเข้าไปที่ www.suunto.com/support ภายในจะมีขอ้ มูลการให้บริ การมากมาย รวมทั้งชุดคําถามคําตอบและวิดีโอคําแนะนําต่าง ๆ
นอกจากนี้ยงั สามารถส่ งคําถามให้แก่ Suunto โดยตรงหรื อส่ งอีเมล/ติดต่อฝ่ ายบริ การของ Suunto หากต้องการ
นอกจากนี้ยงั มีวดิ ีโอแนะนําจัดไว้ให้ทาง Suunto YouTube ที่ www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto
แนะนําให้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.suunto.com/support/ เพื่อให้ได้รับบริ การที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับคุณจาก Suunto
การขอรับบริ การจาก Suunto:
1.
2.
3.
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เข้าไปที่ Suunto.com (www.suunto.com/support) เพื่อดูวา่ มีคาํ ตอบสําหรับข้อสงสัยของคุณหรื อไม่
หากคุณไม่พบคําตอบสําหรับข้อสงสัยของตนเอง ให้ส่งอีเมลคําถามไปที่ support@suunto.com
ติดต่อ Suunto ดูหมายเลขติดต่อล่าสุ ดในหน้าสุ ดท้ายของคู่มือหรื อตรวจสอบได้จาก www.suunto.com/support โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าของ
Suunto จะให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หากจําเป็ น
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11. รายละเอียดทางเทคนิค
11.1. ไอคอน

ไอคอนต่อไปนี้จะมีแสดงอยูใ่ น Suunto Essential:
การปลุก
โหมดความสูง-ความกดอากาศ
โพรไฟล์อตั โนมัติ
กลับ/ย้อนกลับ
แบตเตอรี่ ต่าํ
ตัวแสดงสถานะปุ่ ม
การล็อคปุ่ ม
แนวเข็มทิศ
โหมดเข็มทิศ
โพรไฟล์มาตรวัดความลึก
ลง/ลดลง
ไปข้างหน้า/ยอมรับ
ออกด่วน
โหมด time
ขึ้น/เพิ่มขึ้น
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ตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศ

11.2. ข้อมูลด้านเทคนิค
ทัว่ ไป
•
•
•
•
•
•

อุณหภูมิขณะทํางาน -20°C … +60 ℃ / -4°F … +60.00℃
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา -30 °C … +60 ℃ / -30.00℃ … +60.00℃
การกันนํ้า: 30 ม. / 100 ฟุต
เลนส์: คริ สตัลแซฟไฟร์
แบตเตอรี่ แบบผูใ้ ช้เปลี่ยนเองได้ CR2032
อายุแบตเตอรี่ : ประมาณ 1 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ

เครื่ องวัดความสู ง (Altimeter)
•
•

แสดงระยะ: -500 ม. … 9000 ม. / -1640 ฟุต … 32760 ฟุต
ความละเอียดการแสดงผล: 1 ม./3 ฟุต

มาตรวัดความกดอากาศ
•
•

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

มาตรวัดความลึก
•
•

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

เข็มทิศ
•

ความละเอียด 1°

11.3. การรับประกัน
Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรื อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ศูนย์บริ การ”) จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
แต่ผเู ้ ดียวในการแก้ไขข้อบกพร่ องจากวัสดุหรื อฝี มือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรื อ ข) เปลี่ยน หรื อ ค) คืนเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงื่อนไขของการรับประกันแบบจํากัดนี้ การรับประกันแบบจํากัดนี้จะมีอายุการใช้งานเฉพาะและมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซ้ือ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่น
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันเริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีก ระยะเวลาการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์คือสอง (2) ปี เว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
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ระยะเวลาการรับประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ มคือหนึ่ง (1) ปี รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่ องส่ งสัญญาณ เครื่ องชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่
สายรัด กําไลและสายยาง

การยกเว้นและข้อจํากัด
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไม่ครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ก) การสึ กหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรื อการเปลี่ยนแปลงของสี และ/หรื อวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่โลหะ ข) ความเสี ยหายที่เกิดจากการจับ
ถือที่รุนแรงหรื อ ค) ข้อบกพร่ องหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้หรื อการใช้งานตามที่แนะนําไว้ การดูแลที่ไม่
เหมาะสม ความประมาทและอุบตั ิเหตุเช่น หล่นหรื อกระแทก
สื่ อสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
ข้อบกพร่ องหรื อข้อบกพร่ องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กบั สิ นค้า อุปกรณ์เสริ ม ซอฟต์แวร์และ/หรื อบริ การใด ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรื อจัดหาโดย Suunto
แบตเตอรี่ แบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกันว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์จะราบรื่ นหรื อปราศจากข้อผิดพลาด หรื อว่าผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ มจะทํางานร่ วมกับ
ฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การโดยบุคคลที่สามได้
การรับประกันอย่างจํากัดนี้จะไม่บงั คับใช้ในกรณี ที่สินค้าหรื ออุปกรณ์เสริ มมีลกั ษณะดังนี้
1.
2.
3.
4.

มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กาํ หนดให้ใช้
ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรื อซ่อมแซมโดยศูนย์บริ การที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลขเครื่ องได้ถกู ลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรื อทําให้อ่านไม่รู้เรื่ องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ Suunto หรื อ
สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะครี มกันแดดและสารไล่ยงุ

การเข้าถึงบริ การการรับประกันของ Suunto
คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อการเข้าถึงบริ การการรับประกันของ Suunto สําหรับคําแนะนําวิธีการขอรับบริ การตามการรับประกัน ไปที่
www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านค้า Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรื อโทรติดต่อ Suunto Contact Center

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
เพื่อการชดเชยสูงสุ ดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจํากัดนี้เป็ นการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหายแต่เพียงผูเ้ ดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัย
ของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรื อโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายพิเศษ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจ จากการลงโทษหรื อที่เป็ นผลสื บเนื่อง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการสูญเสี ยของผลประโยชน์ การสู ญเสี ยการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่ วนอํานวยความสะดวกต่างๆหรื ออุปกรณ์
ทดแทนใดๆ การอ้างสิ ทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นผลมาจากการใช้หรื อการซื้ ออุปกรณ์ที่หรื อเกิดขึ้นจากการละเมิดการ
รับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทําการละเมิดหรื อทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู ้ถึงความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายดังกล่าว Suunto จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริ การตามการรับประกัน

11.4. CE
Suunto Oy ขอประกาศในที่นี่วา่ อุปกรณ์น้ ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ Directive 1999/5/EC

11.5. การแจ้งเรื่ องสิ ทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุม้ ครองโดยการบังคับใช้ของสิ ทธิบตั รสหรัฐอเมริ กาหมายเลข 11/152,076 และโดยสิ ทธิบตั รหรื อการบังคับใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศอื่น ๆ การบังคับใช้ของสิ ทธิบตั รอื่น ๆ กําลังอยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบ

11.6. เครื่ องหมายการค้า
Suunto Essential โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์
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11.7. ลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ © Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Suunto Oy และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู ้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของผลิตภัณฑ์ Suunto เนื้อหาจะไม่ถูกนํามาใช้หรื อเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรื อการสื่ อสาร การเปิ ดเผยหรื อการทําซํ้าที่
ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Suunto Oy แม้วา่ เราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีความครอบคลุมและความถูก
ต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดของเอกสารฉบับนี้เวอร์ชนั ล่าสุ ดได้ที่ www.suunto.com.
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