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1. ความปลอดภัย
ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย
คําเตือน: ที่ใช้ ในการเชื่ อมต่ อกับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจส่ งผลให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: ที่ ใช้ ในการเชื่ อมต่ อกับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่จะทําให้ เกิดความเสี ยหายให้ กับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ถูกนํามาใช้ เพื่อเน้ นข้ อมูลที่ สาํ คัญ
เคล็ดลับ: ถูกนํามาใช้ สาํ หรั บเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ คุณสมบัติและหน้ าที่ของอุปกรณ์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองผิวหนังขึน้ เมื่อผลิตภัณฑ์ ที่สัมผัสกับผิวหนังแม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะสอดคล้ องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ให้ หยุดใช้ งานทันทีและรี บปรึ กษาแพทย์
คําเตือน: ใช้ เพื่อกิจกรรมสุนทนาการเท่ านั้น
คําเตือน: อย่ าเชื่ อมัน่ ในจี พีเอสหรื ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ทั้งหมด ใช้ แผนที่ และวัสดุสาํ รองเสมอเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ยากันแมลงกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายต่ อพืน้ ผิว
ข้ อควรระวัง: อย่ าทิ ง้ ผลิตภัณฑ์ ไป แต่ ให้ ปฏิบัติเหมือนเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
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2. เริ่ มต้น
การเริ่ มต้นใช้งาน Suunto Kailash ของคุณเป็ นครั้งแรกนั้นรวดเร็ วและง่าย เวลา วันที่และสถานที่จะมีการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหากนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS
1.

ปลุกนาฬิกาได้โดยการกดปุ่ ม 7R ค้างจนไฟหน้าจอติด
~2s

2.

เลือกภาษาด้วยปุ่ ม 7R หรื อปุ่ มล่างและยืนยันด้วยปุ่ มกลาง

Language



English

3.
4.
5.

ดําเนินการต่อกับการตั้งค่าหน่วยวัดและรู ปแบบเวลา
รอจนนาฬิกาจับสัญญาณดาวเทียมได้และอัปเดตเวลา วันที่และตําแหน่งที่ต้ งั ถ้านาฬิกาไม่ได้รับสัญญาณจีพีเอส ทําการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
ทางเลือก: จับคู่กบั สมาร์ทโฟนของคุณ ดูที่ 3.17.1. การจับคู่กับแอป Suunto 7R

2.1. การปรับการตั้งค่า
คุณสามารถปรับการตั้งค่าทั้งหมดของนาฬิกาจากเมนูตวั เลือก
เพื่อปรับการตั้งค่า:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนขึ้นและลงผ่านเมนูดว้ ยปุ่ ม 7R และปุ่ มล่าง
เข้าสู่การตั้งค่าโดยการกดปุ่ มกลาง โดยขึ้นอยูก่ บั เมนูที่คุณอาจจําเป็ นต้องเลื่อนผ่านการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มกลาง
ปรับค่าการตั้งค่าด้วยปุ่ ม 7R และปุ่ มล่าง
ยืนยันค่าที่ต้ งั ใหม่โดยการกดปุ่ มกลาง
ออกโดยการกดปุ่ มกลางค้าง

ALTITUDE
GENERAL
TIME & DATE
LOCATION
CONNECTIV...



2.2. แสดงผลและมุมมอง
Suunto Kailash มีการแสดงผลสามแบบ: Adventure Timeline™ การนําทางและสมุดบันทึก 7R เปลี่ยนระหว่างเวลาและการนําทางโดยการกดปุ่ มกลาง
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19:36
Tue 4.2.

2.4

km

19:36

ป้ อนสมุดบันทึกe 7R ด้วยการกดปุ่ ม 7R ขณะอยูใ่ นหน้าจอแสดงเวลา กดปุ่ มตรงกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนกลับเป็ นหน้าจอแสดวงเวลา

28

Countries
visited

14308
Kilometers
travelled

65

Travel days
this year

การแสดงผลเวลาที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในแถวด้านล่างซึ่ งคุณสามารถเลื่อนดูได้ดว้ ยปุ่ มล่าง

19:36
Tue 4.2.

19:36
9288

steps

07:19
07:26

2.3. ตําแหน่งบ้าน
Suunto Kailash ใช้ตาํ แหน่งบ้านสําหรับค่าสถิติ 7R พอๆ กับการรักษาเวลาของท้องถิ่นคุณให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
เราขอแนะนําการตั้งค่าตําแหน่งที่ต้ งั บ้านของคุณทันทีที่คุณเริ่ มใช้นาฬิกา หากคุณไม่ได้กาํ หนดตําแหน่งที่ต้ งั บ้านของคุณ คุณจะไม่ได้รับชุดค่าสถิติในสมุด
บันทึก 7R ที่สมบูรณ์ (ดูที่ 2.1. การปรั บการตั้งค่ า)
เพื่อตั้งค่าตําแหน่งบ้านของคุณ:
1.
2.
3.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
กดปุ่ มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง LOCATION (ตําแหน่ง) และเลือกด้วยปุ่ มกลาง
กดปุ่ มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง Set home location (กําหนดตําแหน่งบ้าน) และเลือกด้วยปุ่ มกลาง

12

13
12:36
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3. คุณลักษณะ
3.1. สมุดบันทึก 7R
กดปุ่ ม 7R เพื่อดูสถิติการผจญภัยล่าสุ ดของคุณ สรุ ปสถิติจะรวมข้อมูลต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

เมืองที่ไปมา: ต้องมีจาํ นวนก้าว 1,000 ก้าวในเมืองเดียวกัน จึงจะถือว่าเป็ นเมืองที่ไปมาแล้ว
ประเทศที่ไปมา: ต้องมีจาํ นวนก้าว 1,000 ก้าว จึงจะถือว่าว่าเป็ นประเทศที่ไปมาแล้ว
เวลารวมในเมืองปัจจุบนั
วันเดินทางสําหรับปี *: เฉพาะวันเต็มวันที่เดินทางเป็ นระยะทางมากกว่า 75 กม. (47 ไมล์) จากตําแหน่งบ้าน
ระยะทางเดินทางรวม*: รวมระยะทางที่เดินทาง ไม่รวมการเดินทางภายในระยะ 75 กิโลเมตร (47 ไมล์) จากตําแหน่งบ้าน
ระยะทางที่ไกลที่สุดจากบ้าน*
จํานวนก้าวเฉลียต่อวัน: ค่าเฉลี่ย 30 วันซึ่ งคํานวณโดยใช้วนั ที่มีการเดินมากกว่า 1,000 ก้าว

* ต้องกําหนดตําแหน่งบ้านไว้ก่อน โปรดดู 2.3. ตําแหน่ งบ้ าน
เรี ยกดูสถิติโดยใช้ปุ่ม 7R หรื อปุ่ มล่าง

28

Countries
visited

14308
Kilometers
travelled

65

Travel days
this year

นอกจากจํานวนประเทศและเมืองที่เคยไปมาแล้ว คุณยังดูชื่อสถานที่ที่เคยไปมาแล้วได้ดว้ ย
1.
2.
3.

ขณะอยูใ่ นมุมมองประเทศหรื อเมืองที่ไปมาแล้ว กดปุ่ ม 7R ค้างเพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อ
เลื่อนรายการโดยกดปุ่ ม 7R และปุ่ มล่าง
กดปุ่ มกลางเพื่อออกจากรายการ

หมายเหตุ: Suunto Kailash ใช้ ฐานข้ อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames ภายใต้ การอนุญาต Creative Commons Attribution 3.0 ฐานข้ อมูลใน Suunto Kailash
ประกอบด้ วยสถานที่ที่ได้ รับความนิยมกว่ า 6,000 แห่ งทั่วโลก เกณฑ์ การคัดเลือกจะแตกต่ างกันในแต่ ละประเทศและใช้ ขนาดทางภูมิศาสตร์ และประชากร
ของแต่ ละประเทศในการพิจารณา

3.2. นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้หนึ่งครั้งต่◌่อวัน เมื่อคุณตั้งปลุก การปลุกจะปรากฏบนการแสดงเวลา

19:36
Tue 4.2.

เพื่อตั้งเวลาปลุก:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
กดปุ่ มกลางเพื่อเข้าสู่ Time & date (เวลาและวันที่)
กดปุ่ มกลางค้างเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการปลุก
เปิ ดการปลุกและยืนยัน
ตั้งเวลาชัว่ โมงและนาที และยืนยัน
ออกโดยการกดปุ่ มกลางค้าง
7
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3.3. แบตเตอรี่
เมื่อระดับแบตเตอรี่ เหลือ 10% คุณจะได้รับป๊ อปอัพแจ้งให้ทราบว่าถึงระดับตํ่า
เมื่อระดับแบตเตอรี่ ลดลงตํ่ามาก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทาํ การชาร์จ
ณ จุดนี้ที่ไอคอนแบตเตอรี่ ที่ดา้ นล่างของมุมมองเวลาจะเริ่ มกระพริ บ คุณลักษณะการนําทางและการเชื่อมต่อจะถูกปิ ดโดยอัตโนมัติจนกว่านาฬิกาจะได้รับการ
ชาร์จ
การชาร์จนาฬิกาทําได้โดยต่อสายให้กบั นาฬิกาและเสี ยบปลาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรื อแท่นชาร์จ

19:36
Tue 4.2.

ระยะเวลาในการชาร์จครั้งหนึ่งขึ้นอยูก่ บั วิธีการที่ Suunto Kailash ถูกนํามาใช้และในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่าํ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง
ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
หมายเหตุ: ในกรณี ที่มีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ มีข้อบกพร่ อง การรั บประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยน
แบตเตอรี่ เป็ นเวลาหนึ่งปี หรื อการชาร์ จสูงสุด 300 ครั้ งแล้ วแต่ ว่าจะถึงส่ วนไหนก่ อน

3.4. ไฟพื้นหลัง
Suunto Kailash มีแสงสองแบบ: แสงไฟตามปกติและแสงไฟที่สว่างเป็ นพิเศษซึ่ งใช้เป็ นไฟฉายได้ (โปรดดู 3.11. ไฟฉาย)
ปุ่ มค้างจนไฟติดเพื่อเปิ ดใช้งานแสงไฟพื้นหลัง
แสงไฟพื้นหลังจะมีสามโหมดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตวั เลือก ในส่ วน GENERAL (ทัว่ ไป) » แสดงผล (จอแสดงผล) » โหมดไฟพืน้ หลัง (โหมดไฟ
พื้นหลัง)
•
•
•
•

Night (กลางคืน): กดปุ่ มใดก็ได้เพื่อเปิ ดไฟใช้งานเป็ นเวลา 8 วินาที
ปกติ (ปกติ) (ค่าเริ่ มต้น): กดปุ่ มใดก็ได้คา้ งไว้เพื่อเปิ ดไฟพื้นหลังเป็ นเวลา 8 วินาที
สลับ (สลับ): กดปุ่ มค้างเพื่อเปิ ดไฟพื้นหลังและติดค้างอยูจ่ นกว่าจะกดปุ่ มล่างอีกครั้ง
Off (ปิ ด): ไม่มีไฟพื้นหลัง

ระดับความสว่างของไฟพื้นหลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตวั เลือก ในส่ วน GENERAL (ทัว่ ไป) » แสดงผล (จอแสดงผล) » Backlight brightness
(ความสว่างของไฟพื้นหลัง)

3.5. เข็มทิศ
Suunto Kailash มีเข็มทิศดิจิตอลที่ทาํ ให้คุณสามารถใช้สาํ หรับการค้นหาโดยใช้แผนที่และเข็มทิศได้ท้ งั บนบกหรื อในทะเล เข็มทิศจะมีการชดเชยความเอียง
เพื่อให้เข็มชี้ไปทางทิศเหนือแม้วา่ คุณจะไม่ได้ถือนาฬิกาอยูใ่ นระนาบก็ตาม
มุมมองเข็มทิศจะถูกปิ ดเป็ นค่าเริ่ มต้น แต่คุณสามารถปิ ดมุมมองเข็มทิศได้ หากต้องการในเมนูตวั เลือก ภายใต้LOCATION (ตําแหน่ง) » เข็มทิศ (เข็มทิศ)
เมื่อเปิ ดใช้งานคุณจะสามารถเข้าถึงเข็มทิศได้จากมุมมองการนําทาง โดยการกดปุ่ มล่างหนึ่งหรื อสองครั้ง ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีจุดสนใจกี่จุดที่คุณได้บนั ทึกไว้
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การปรับเทียบเข็มทิศจะให้มนั่ ใจในความถูกต้อง คุณจําเป็ นต้องปรับเทียบเข็มทิศ เมื่อคุณใช้เข็มทิศครั้งแรกหรื อหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อปรับเทียบเข็ม
ทิศ ให้หมุนแขนของคุณให้เป็ นรุ ปเลข 8

คุณสามารถปรับเทียบเข็มทิศได้ตลอดเวลา ในขณะที่อยูท่ ี่จอแสดงผลการนําทางโดยการกดปุ่ มล่างค้าง

3.6. ตัวจับเวลานับถอยหลัง
คุณสามารถเริ่ มต้นตัวจับเวลานับถอยหลังได้ในเมนูตวั เลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » นับถอยหลัง (นับถอยหลัง) เมื่อคุณตั้งเวลานับถอย
หลัง นาฬิกาจะแสดงเวลาที่กาํ หนดและแถบการนับถอยหลัง

0:05'00
12:36

เพื่อเปิ ดใช้งานตัวจับเวลานับถอยหลัง:
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
กดปุ่ มกลางเพื่อเข้าสู่ TIME & DATE (เวลาและวันที่)
เลื่อนไปยัง นับถอยหลัง (นับถอยหลัง) และกดปุ่ มกลาง
ตั้งเวลาชัว่ โมงและนาที และยืนยัน
ออกโดยการกดปุ่ มกลางค้าง

เริ่ มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R เมื่อตัวจับเวลากําลังเดินอยู่ คุณสามารถข้ามไปยังนาทีถดั ไปได้ (ทําให้วนิ าทีเป็ นศูนย์) โดยการกดปุ่ มล่าง
คุณสามารถรี เซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R ค้าง
เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่ มล่าง

3.7. จอภาพสี
จอแสดงผลจะมีพ้ืนหลังสี ดาํ เป็ นค่าเริ่ มต้น คุณสามารถสลับสี เป็ นสี ที่อ่อนกว่าได้ดว้ ยการสลับสี จอภาพ คุณสามารถทําได้ในเมนูตวั เลือกภายใต้ GENERAL
(ทัว่ ไป) » แสดงผล (แสดงผล) » Invert display (Invert แสดงผล)

3.8. คอนทราสต์ของจอภาพ
ค่าเริ่ มต้นของคอนทราสต์จอภาพจะเป็ น 50% คุณสามารถปรับค่าระหว่าง 0% และ 100% ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » แสดงผล (แสดงผล) » Display
contrast (แสดงผลคอนทราสต์)

3.9. สํารวจด้วยโหมดกิจกรรม
Suunto Kailash ตรวจสอบตําแหน่งที่ต้ งั ทุก 10 นาทีเพื่ออัปเดตเวลา ตําแหน่ง และสถิติ 7R ของคุณ ในการใช้งานแบบวันต่อวันตามปกติ ช่วงระยะนี้จะให้ราย
ละเอียดการเดินทางที่ดีขณะที่ใช้แบตเตอรี่ อย่างเต็มที่
9
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อาจมีบางโอกาสที่คุณต้องการรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การออกไปข้างนอกช่วงคํ่าคืนในเมืองใหม่หรื อการเดินป่ าในอุทยานแห่งชาติทอ้ งถิ่น
โหมดกิจกรรมจะใช้ GPS และ GLONASS กําลังสู งในช่วงเวลาตายตัวทุกหนึ่งวินาที เพื่อให้คุณได้เส้นทางที่แม่นยํามากขึ้นเพื่อการนําทางผ่านสวนสาธารณะ
และถนนในเมือง และเพิ่มความแม่นยําของสถิติ 7R
หมายเหตุ: GLONASS จะใช้ เฉพาะในโหมดกิจกรรมเท่ านั้น การติดตามแบบธรรมดาสําหรั บสถิติ 7R จะใช้ GPS
หากต้องการเปิ ดใช้งานโหมดสํารวจ เพียงแค่กดปุ่ ม 7R ค้างไว้
เมื่ออยูใ่ นโหมดกิจกรรม หน้าจอจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
•
•
•

แถวบน: จับเวลา
แถวกลาง: ระยะทาง
แถวล่าง: ความเร็ ว จังหวะก้าว ค่าเฉลี่ยจังหวะก้าว เวลา ความสู ง ระดับแบตเตอรี่

00’00.0
dst

0.00km

spd __ kmh

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองแถวล่างได้โดยกดปุ่ มล่าง กดปุ่ มกลางเพื่อนําทางไปยังสถานที่ที่ระบุ (โปรดดู 3.10. ค้ นหากลับ)
คุณสามารถหยุดชัว่ คราวและใช้โหมดกิจกรรมต่อได้โดยกดปุ่ ม 7R หากต้องการปิ ดโหมดกิจกรรม ให้กดปุ่ ม 7R ค้างไว้ คุณสามารถบันทึกในโหมดกิจกรรม
ได้ประมาณเจ็ดชัว่ โมงถ้าแบตเตอรี่ เต็ม
โหมดกิจกรรมจะปิ ดโดยอัตโนมัติในกรณี ต่อไปนี้
•
•

ไม่พบสัญญาณ GPS เป็ นเวลา 30 นาที
ระดับแบตเตอรี่ ลดตํ่ากว่า 10%

เมื่อโหมดกิจกรรมหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ นาฬิกาจะแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ Resuming normal GPS (ใช้ GPS ต่อได้ตามปกติ)
นอกจากนี้ ยังปิ ดโหมดกิจกรรมได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่ ม 7R ค้างไว้ เราขอแนะนําให้ปิดโหมดกิจกรรมเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ ในกรณี ที่คุณกําลังจะไปอยูใ่ น
สถานที่แห่งหนึ่งสักพัก เช่น แวะปิ กนิกขณะเดินป่ า

บันทึก
ทุกครั้งที่ใช้โหมดกิจกรรม นาฬิกาจะเก็บบันทึกไว้ในสมุดบันทึก นอกจากเวลาและวันที่แล้ว บันทึกแต่ละรายการจะแสดงระยะทาง ระยะเวลา ความเร็ วเฉลี่ย
ความเร็ วสูงสุ ด และจํานวนก้าวเฉลี่ยด้วย
วิธีเข้าไปยังบันทึกกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
ใช้ปุ่มล่างเลื่อนลงไปที่ ACTIVITY LOGS (บันทึกกิจกรรม) แล้วกดปุ่ มกลาง
ใช้ปุ่มบนและล่างเลื่อนดูรายการบันทึก แล้วเลือกบันทึกด้วยปุ่ มกลาง
ออกจากบันทึกโดยกดปุ่ มกลางค้างไว้

ระบบจัดเก็บบันทึกในสมุดบันทึกได้ถึง 100 รายการ เมื่อสมุดบันทึกเต็ม ระบบจะเขียนทับรายการบันทึกที่เก่าที่สุดก่อน

3.10. ค้นหากลับ
กดปุ่ มกลางเพื่อที่จะนําคุณไปยังมุมมองการนําทางที่มีการค้นหากลับ การค้นหากลับจะบอกทิศทางและระยะทางให้คุณไปยังจุดสนใจหรื อตําแหน่งบ้านของ
คุณ
การค้นหากลับจะใช้ท้ งั จีพีเอสและเข็มทิศดิจิตอล ถ้าคุณไม่ได้ใช้เข็มทิศก่อน คุณจะต้องปรับเทียบเข็มทิศก่อนที่มุมมองการนําทางจะปรากฏขึ้น
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คุณสามารถนําทางกลับไปยังบ้านของคุณ (หากมีการกําหนดตําแหน่งบ้านแล้ว ดูที่ 2.3. ตําแหน่ งบ้ าน) หรื อจุดสนใจที่คุณกําหนดโดยขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งใน
ปัจจุบนั ของคุณ
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กดปุ่ มล่างเพื่อที่จะเปลี่ยนจุดสนใจหรื อเพื่อดูมุมมองเข็มทิศ
จุดสนใจ (POI)
Suunto Kailashสามารถจัดเก็บจุดสนใจ (POI) ได้สองจุด หนึ่งเป็ นตําแหน่งที่ต้ งั บ้านของคุณและที่อื่นจะเป็ นจุดที่น่าสนใจที่คุณสามารถบันทึกได้ตลอดเวลา
โดยใช้ตาํ แหน่งปัจจุบนั ของคุณ
เพื่อบันทึกจุดสนใจเช่น โรงแรมในเมืองที่คุณกําลังจะไปเป็ นเป็ นครั้งแรก:
1.
2.
3.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็ นหน้าจอนําทาง
เมื่อคุณอยูท่ ี่สถานที่ที่คุณต้องการทําเครื่ องหมายเป็ นจุดสนใจของคุณ กดปุ่ ม 7R
รอจนนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS และยืนยันตําแหน่งที่จะถูกบันทึกไว้

เวลาที่คุณบันทึกจุดสนใจไว้จะแสดงถัดจากไอคอนจุดสนใจในหน้าจอการนําทาง

3.11. ไฟฉาย
นอกจากจะไฟตามปกติ Suunto Kailash ยังมีแสงไฟที่สว่างเป็ นพิเศษที่คุณสามารถใช้เป็ นไฟฉายได้
เพื่อเปิ ดใช้งานไฟฉาย ให้ปุ่มกดล่างค้างไว้ 2-3 วินาทีจนความสว่างเพิ่มขึ้นและไอคอนรู ปไฟฉายปรากฏ

ไฟฉายจะสว่างอยูป่ ระมาณ 4 นาที เพื่อปิ ด ให้กดปุ่ มล่างอีกครั้ง

3.12. GPS
Suunto Kailash จะใช้ประโยชน์จากระบบการนําทาง GPS ผ่านดาวเทียม
ตามค่าเริ่ มต้น GPS จะเปิ ดและจะใช้สาํ หรับคุณสมบัติที่สาํ คัญหลายอย่างของ Suunto Kailash เช่น อัปเดตเวลาและสถานที่และสมุดบันทึก 7R แต่คุณสามารถ
ปิ ดจีพีเอสได้ หากต้องการในเมนูตวั เลือก ภายใต้LOCATION (ตําแหน่ง) » GPS (GPS)
การรับสัญญาณจีพีเอสจะแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญโดยขึ้นอยูก่ บั ที่คุณอยูใ่ นโลกและสภาพแวดล้อมของคุณขณะนั้น
สัญญาณที่ดีที่สุดอาจรับได้ในพื้นที่เปิ ดโล่งที่เห็นท้องฟ้ าได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม อาคาร พุม่ ไม้ทึบหรื อสภาพอากาศที่มีเมฆมาก จะลดคุณภาพการรับสัญญาณจีพีเอส สัญญาณจากดาวเทียมโคจรอ่อน จะไม่สามารถทะลุส่ิ ง
ก่อสร้างที่เป็ นของแข็งหรื อนํ้าได้ ดังนั้นในขณะที่คุณอยูใ่ นบ้าน สํานักงานหรื ออาคารอื่นๆ การรับสัญญาณ GPS ในนาฬิกาของคุณมักจะไม่ทาํ งาน
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3.13. ไอคอน
Suunto Kailash ใช้ไอคอนต่อไปนี้
ไอคอน

คําอธิบาย
นาฬิกาปลุกรายวัน
ระดับการชาร์จแบตเตอรี่
กิจกรรมบลูทูธ
ตัวชี้วดั ปุ่ มกด
โครโนกราฟ
ลง/ลดลง
ไฟฉาย
ความแรงของสัญญาณ GPS
สายเรี ยกเข้า
ข้อความ/การแจ้งเตือน
สายที่ไม่ได้รับ
ถัดไป/ยืนยัน
หยุดชัว่ คราว/หยุด
จุดที่น่าสนใจ
การตั้งค่า
การเตือนภัยพายุ
พระอาทิตย์ข้ ึน
พระอาทิตย์ตก
ขึ้น/เพิ่ม
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3.14. การอัปเดตซอฟต์แวร์ดว้ ย SuuntoLink
คุณสามารถอัปเดต Suunto Kailash ได้โดยใช้สาย USB และ PC หรื อ Mac เราขอแนะนําให้อปั เดตซอฟต์แวร์ทนั ที่ที่มีอปั เดตให้บริ การ การอัปเดตจะนําการ
ปรับปรุ งสําคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อคุณ
ก่อนการอัปเดตเฟิ ร์มแวร์ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิ้ลมีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Kailash ของคุณ:
1.
2.
3.

ติดตั้ง SuuntoLink หากคุณยังไม่ได้ดาํ เนินการ ไปที่ suunto.com/support เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เชื่อมต่อ Suunto Kailash ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
ถ้ามีการอัปเดตใหม่ ระบบจะแจ้งให้คุณอัปเดตนาฬิกาของคุณ รอให้อปั เดตเสร็ จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดสายเคเบิ้ล USB

3.15. ตัวนับจํานวนก้าว
ตัวนับจํานวนก้าวจะมีให้ในมุมมองของหน้าจอการแสดงเวลา แสดงจํานวนก้าวที่คุณเดินไปทั้งหมดจนถึงเวลาในวันนั้น
คุณสามารถเปิ ด/ปิ ดมุมมองตัวนับจํานวนก้าวได้จากเมนูตวั เลือก ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Views (มุมมอง) » จํานวนก้ าว (ก้าว)
นอกจากนั้น Suunto Kailash ยังคํานวณจํานวนก้าวเฉลี่ยต่อวันของคุณในช่วง 30 วันและแสดงค่าเฉลี่ยในสมุดบันทึก 7R ของคุณ (ดูที่ 3.1. สมุดบันทึก 7R)
การคํานวณจะรวมถึงวันที่คุณมีจาํ นวนก้าวรวมมากกว่า 1,000 ก้าว
หมายเหตุ: การนับจํานวนก้ าวจะขึน้ อยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณที่วดั จาดเซนเวอร์ ของนาฬิกา ค่ าที่ได้ จะเป็ นประมาณการและไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการรั กษาทางการแพทย์ ใดๆ โดยจะมีไว้ เพื่อสนับสนุนคุณให้ มีชีวิตที่แอ็คทีฟและมีสุขภาพดี

3.16. นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถเปิ ดใช้งานนาฬิกาจับเวลาในเมนูตวั เลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » นาฬิ กาจับเวลา (นาฬิกาจับเวลา) หลังจากที่คุณเปิ ดใช้งาน
นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาจะปรากฏขึ้น

00'00.0
12:36

เริ่ มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R
คุณสามารถรี เซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ ม 7R ค้าง
เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่ มล่าง

3.17. แอป Suunto 7R App
จับคู่ Suunto Kailash ของคุณกับ Suunto 7R App tเพื่อบการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณการปรับแต่งการตั้งค่านาฬิกา เช่นเดียวกับการแชร์การผจญภัยของ
คุณ

3.17.1. การจับคู่กบั แอป Suunto 7R
ถ้าคุณยังไม่ได้จบั คู่นาฬิกากับ Suunto 7R App นาฬิกาจะให้คุณทําการจับคู่ในครั้งแรกเมื่อคุณเข้าไปที่การตั้งค่า CONNECTIVITY (การเชื่อมต่อ)
เพื่อจับคู่นาฬิกากับแอป:
1.
2.
3.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Suunto 7R App บนอุปกรณ์ Apple ที่เข้ากันได้จาก iTunes App Store
เปิ ดแอปและเปิ ด บลูทูธ หากยังไม่ได้เปิ ดใช้งาน ปล่อยให้แอปทํางานในเบื้องหน้าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
ที่นาฬิกาของคุณ กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
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4.
5.
6.

เลื่อนไปที่ CONNECTIVITY (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่ มล่างและเลือกด้วยปุ่ มกลาง
เลือก Yes (ใช่) ไปที่คาํ ถาม Pair MobileApp? (จับคู่กบั แอปมือถือหรื อไม่)
ป้ อนรหัสที่แสดงอยูบ่ นหน้าจอนาฬิกาของคุณลงในช่องการจับคู่บนอุปกรณ์มือถือและแตะ Pair (จับคู่)

3.17.2. บลูทูธ
บลูทูธ จะเปิ ดอยูโ่ ดยเป็ นค่าหลักใน Suunto Kailash จะทํางานโดยอัตโนมัติในการส่ งและรับข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณได้จบั คู่นาฬิกาของคุณ
กับ Suunto 7R App
แต่ ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้แอป หรื อไม่ตอ้ งการเปิ ด บลูทูธ เอาไว้ คุณสามารถปิ ดได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่า บลูทูธ ให้มองเห็นเฉพาะโทรศัพท์และนาฬิกาของ
คุณที่จบั คู่ไว้แล้วเท่านั้น.
เพื่อเปิ ด/ปิ ดการใช้งาน บลูทูธ:
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ CONNECTIVITY (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่ มล่างและเลือกด้วยปุ่ มกลาง
เลื่อนไปที่ Bluetooth (บลูทูธ) ด้วยปุ่ มล่างและเลือกด้วยปุ่ มกลาง
เปิ ด/ปิ ดด้วยปุ่ ม 7R หรื อปุ่ มล่างและยืนยันด้วยปุ่ มกลาง
กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อออก

3.17.3. การแจ้งเตือน
หากคุณมีการจับคู่ Suunto Kailash ของคุณกับ Suunto 7R App คุณจะสามารถรับการแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้า ข้อความ และข้อความพุชบนนาฬิกา

+358504418…

Peter

Incoming call

Tomorrow,
skiing in Aspen?

การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติจะหายไปเมื่อคุณดูในสมาร์ทโฟนของคุณ
เพื่อเปิ ด/ปิ ดการใช้งานการแจ้งเตือน:
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ CONNECTIVITY (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่ มล่างและเลือกด้วยปุ่ มกลาง
เลื่อนไปที่ การแจ้ งเตือน (การแจ้งเตือน) ด้วยปุ่ มล่างและเลือกด้วยปุ่ มกลาง
สลับการเปิ ดหรื อปิ ดด้วยปุ่ ม 7R หรื อปุ่ มล่างและยืนยันด้วยปุ่ มกลาง
กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อออก

3.18. เวลา
คุณสามารถใช้ Suunto Kailash ในการติดตามเวลาที่ต่างกันสามแบบ: เวลาท้องถิ่นเวลาบ้านและเวลาโลก
เวลาท้องถิ่นคือเวลาในตําแหน่งที่ต้ งั ปั จจุบนั ของคุณ ดูที่ 3.18.1. เวลาท้ องถิ่น
เวลาบ้านเป็ นเวลาของที่อยูอ่ าศัยหลักของคุณ ซึ่ งคุณสามารถกําหนดด้วยการตั้งค่าที่ต้ งั บ้าน ดูที่ 3.18.2. เวลาบ้ าน
เวลาโลกเป็ นเวลาของสถานที่ที่คุณเลือก เช่น สํานักงานแห่งที่สองหรื อสถานที่พกั ผ่อนในวันหยุดที่คุณชื่นชอบ ดูที่ 3.18.3. เวลาโลก

3.18.1. เวลาท้องถิ่น
เวลาท้องถิ่นหรื อเวลาหลักคือเวลาในตําแหน่งที่ต้ งั ปั จจุบนั ของคุณ โดยจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่เวลานาน GPS และเวลา
ออมแสงเปิ ดใช้อยู่ ถ้าคุณตั้งค่าเวลาท้องถิ่นด้วยตนเอง ก็จะยังคงมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติเว้นแต่ตอนที่คุณปิ ดเวลา GPS (ดูที่ 3.18.7. เวลา GPS)
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คุณสามารถเปลี่ยนเวลาท้องถิ่นได้ดว้ ยตนเองในเมนูตวั เลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » Time & date (เวลาและวันที่)

3.18.2. เวลาบ้าน
เวลาบ้านเป็ นเวลาที่าสอง เวลาตัวเลือกที่คุณสามารถติดตามได้เมื่อคุณตั้งค่าตําแหน่งที่ต้ งั บ้านของคุณ (ดูที่ 2.3. ตําแหน่ งบ้ าน) เวลาโอมจะเป็ นปัจจุบนั โดยขึ้น
อยูก่ บั เวลา GPS และเวลาออมแสง
เวลาบ้านจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอแสดงเวลาเมื่อเวลาบ้านของคุณแตกต่างจากเวลาหลักของคุณ ตัวอย่างเช่นขณะที่คุณกําลังเดินทาง กดปุ่ มล่างเพื่อเปลี่ยน
มุมมองและดูเวลาบ้านของคุณ

12

13
12:36

3.18.3. เวลาโลก
เวลาโลกเป็ นตัวเลือกการตั้งค่าเวลาที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตามเวลาที่สาํ นักงานสาขาต่างประเทศ ที่อาจเป็ นเมืองใหญ่ ทัว่ โลก
เพื่อตั้งค่าเวลาโลก:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ มกลางค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
กดปุ่ มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง TIME & DATE (เวลาและวันที่) และเลือกด้วยปุ่ มกลาง
กดปุ่ มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง World time (เวลาโลก) และเลือกด้วยปุ่ มกลาง
ตั้งค่า World time (เวลาโลก) เป็ น เปิ ด (เปิ ด) ด้วยปุ่ ม 7R
เลื่อนไปมาด้วยปุ่ มล่างผ่านรายชื่อทวีปและเลือก ทวีป (ทวีป) ด้วยปุ่ มกลาง
ทําซํ้ากับ ประเทศ (ประเทศ) แล้ว เมือง (เมือง)

New York
12

13
12:36

3.18.4. ดูเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติมจะแสดงที่ดา้ นล่างของการแสดงเวลาหลัก วนผ่านมุมมองต่างๆ ได้โดยกดปุ่ มล่าง มุมมองเริ่ มต้นเป็ นแสดงแบตเตอรี่ ความสูง พระอาทิตย์ข้ ึน/
พระอาทิตย์ตก จํานวนก้าวที่เดิน วินาทีและวันที่

19:36
Tue 4.2.

19:36
9288

steps

07:19
07:26

มุมมองเหล่านี้เป็ นตัวเลือกและสามารถปิ ดได้หากต้องการในเมนูตวั ลเ◌ื GENERAL (ทัว่ ไป) » Views (มุมมอง)

3.18.5. พระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตก
เวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกจะขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ จะมีมุมมองในการแสดงผลในหน้าจอบอกเวลาและสามารถเปิ ด/ปิ ดได้ในเมนูตวั
เลือก ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Views (มุมมอง)
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3.18.6. วันที่
วันที่ในการแสดงเวลาจะขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ คุณสามารถเปิ ด/ปิ ดมุมมองนี้ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Views (มุมมอง)
วันที่มีการอัปเดตโดยอัตโนมัติหากเวลาจีพีเอสเปิ ดอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ดว้ ยตนเองในเมนูตวั เลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » Time
& date (เวลาและวันที่)

3.18.7. เวลา GPS
เวลา GPS สามารถนํามาใช้เพื่อให้เวลาของคุณเป็ นปั จจุบนั เมื่อคุณเดินทางไปยังโซนเวลาใหม่ นาฬิกาจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติและอัปเดตเวลาของคุณตาม
นั้น
เวลา GPS จะเปิ ดอยูใ่ นค่าเริ่ มต้น คุณสามารถปิ ดได้ในเมนูตวั เลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » Time & date (เวลาและวันที่)

3.18.8. เวลาออมแสง (DST)
ถ้าคุณใช้เวลา GPS (ดูที่ 3.18.7. เวลา GPS) คุณยังสามารถปรับเวลาในการออมแสง (DST) ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า DST มีสามตัวเลือก:
•
•
•

อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) - ปรับเวลาอัตโนมัติตามตําแหน่งจีพีเอส
Winter time (เวลาฤดูหนาว) - ใช้เวลาในฤดูหนาวเสมอ (ไม่มีเวลาออมแสง)
Summer time (เวลาฤดูร้อน) - ใช้เวลาในฤดูร้อนเสมอ

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเวลาออมแสงได้ ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » Time & date (เวลาและวันที่) โปรดทราบว่าการตั้งค่าจะเห็นได้
เฉพาะในกรณี ที่เวลาจีพีเอสเปิ ดอยู่

3.19. โทนเสี ยงและการสัน่
การส่ งเสี ยงเตือนและการสัน่ เตือนจะใช้สาํ หรับการแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์สาํ คัญอื่นๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกันได้จากเเมนูตวั เลือกภาย
ใต้GENERAL (ทัว่ ไป) » Tones & Vibra (โทนเสี ยงและการสัน่ )
สําหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•
•

เปิ ดทั้งหมด (เปิ ดทั้งหมด): กิจกรรมทั้งหมดจะกระตุน้ ให้ส่งเสี ยง/การสัน่
ปิ ดทั้งหมด (ปิ ดทั้งหมด): ไม่มีกิจกรรมใดที่จะกระตุน้ ให้ส่งเสี ยง/การสัน่
ปุ่ มปิ ด (ปุ่ มปิ ด): เหตุการณ์ท้ งั หมดที่นอกเหนือจากกดปุ่ มจะกระตุน้ ให้ส่งเสี ยง/การสัน่

3.20. หน่วยวัด
หน่วยวัดจะแสดงผลในระบบเมตริ กและระบบอังกฤษ หน่วยวัดสามารถเปลี่ยนได้ใรนเมนูตวั เลือกภายใต้GENERAL (ทัว่ ไป) » Formats (รู ปแบบ) » ระบบ
หน่ วยวัด (หน่วยการวัด)

3.21. ตัวชี้วดั สภาพอากาศ
Suunto Kailash มีตวั ชี้วดั สภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและการเตือนภัยพายุ
ตัวชี้วดั สภาพอากาศจะแสดงเป็ นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ ว

19:36

ตัวชี้วดั สภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็ นรู ปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชัว่ โมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2
hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชัว่ โมงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น
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ความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ความดันทรงตัวคงที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชัว่ โมงที่ผา่ นมา

เตือนภัยพายุ
การลดลงอย่างมีนยั สําคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกาํ ลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อมีการใช้งานสัญญาณเตือนภัยพายุ Suunto
Kailash จะส่ งเสี ยงเตือนและกะพริ บสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรื อมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
เมื่อเสี ยงสัญญาณเตือนพายุดงั ขึ้น ให้กดปุ่ มใดๆ เพื่อปิ ดเสี ยง หากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ สัญญาณจะดังซํ้าอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยงั คงอยูบ่ น
จอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)
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4. การช่วยเหลือและการสนับสนุน (Care and support)
4.1. แนวทางการใช้งาน
จับถืออุปกรณ์ดว้ ยความระมัดระวัง - อย่าให้ถกู กระแทกหรื อทําตก
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จาํ เป็ นต้องนํานาฬิกาเข้ารับการบริ การใดๆ ควรล้างด้วยนํ้าจืด สบู่อ่อนเป็ นประจําและทําความสะอาดตัวเรื อนอย่างระมัดระวังด้วย
ผ้านุ่มชื้นๆ หรื อผ้าชามัวร์
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริ มของ Suunto เท่านั้น - ความเสี ยหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยูใ่ นการรับประกัน

4.2. การกันนํ้า
Suunto Kailash กันนํ้าลึก 100 เมตร (330 ฟุต) ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กบั การดํานํ้าลึกที่เกิดขึ้นจริ งและมีการทดสอบแรงกดดันในนํ้าที่ใช้ในการทดสอบการกัน
นํ้าของ Suunto ซึ่ งหมายความว่าคุณสามารถใช้นาฬิกาสําหรับว่ายนํ้าและดํานํ้าตื้น แต่ไม่ควรนํามาใช้ในรู ปแบบของการดํานํ้าลึก
หมายเหตุ: การกันนํา้ จะไม่ เทียบเท่ ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันนํา้ หมายถึงความต้ านทานต่ อความหนาแน่ นคงที่ของอากาศ/นํา้
จากการอาบนํา้ ฝั กบัว การอาบนํา้ การว่ ายนํา้ การดํานํา้ ในสระว่ ายนํา้ และดํานํา้ ตืน้
เพื่อให้รักษาสถานะการกันนํ้า ขอแนะนําให้:
•
•
•
•
•
•
•

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้
ติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของ Suunto ตัวแทนจําหน่ายหรื อร้านค้าปลีกสําหรับการซ่อมแซมใดๆ
รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให้◌่ปราษจากสิ่ งสกปรกและทราย
อย่าเปิ ดฝาเครื่ องด้วยตัวเอง
หลีกเลี่ยงการทําให้อุปกรณ์สมั ผัสการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าและอากาศอย่างรวดเร็ ว
หากถูกนํ้าเค็มให้ลา้ งออกด้วยนํ้าจืดทันที
อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกหรื อทําตก

4.3. การขอรับบริ การ
หากต้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติม โปรดไปที่ www.suunto.com/support ซึ่ งมีเอกสารประกอบการช่วยเหลือมากมาย ตลอดจนส่ วนถามตอบและวีดีโอสอน
การใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถโพสต์คาํ ถามโดยตรงถึง Suunto หรื ออีเมลหรื อโทรติดต่อฝ่ ายบริ การของ Suunto ได้
นอกจากนี้ยงั มีวดิ ีโอสาธิตมากมายในช่อง Suunto YouTube ที่ www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto
เพื่อรับการบริ การจาก Suunto:
1.
2.
3.
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ลงทะเบียนที่ www.suunto.com/register
ไปยังเว็บไซต์ Suunto.com (www.suunto.com/support) เพื่อดูวา่ คําถามที่คุณมีได้มีการถาม/ตอบไปแล้วหรื อยัง
ไปที่ CONTACT SUUNTO(Contact Suunto) เพื่อส่ งคําถามหรื อโทรหาเราที่หมายเลขใดก็ได้ในรายการหมายเลขสนับสนุน หรื อส่ งอีเมลถึง
support@suunto.com กรุ ณาใส่ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรี ยล และอธิบายรายละเอียดของปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าของ Suunto จะให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หากจําเป็ น

Suunto Kailash

5. อ้างอิง
5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ทัว่ ไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุณหภูมิในการทํางาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F
อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ : 0° C ถึง +35° C /-5° F ถึง +95° F
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F
นํ้าหนัก: 71 ก.
ระยะกันนํ้า 100 ม. (328 ฟุต)
กระจก: คริ สตัลแซฟไฟร์
ขอบหน้าปัด: ไททาเนียม Gr5 (เกรดสําหรับยานอวกาศ)
พลังงาน: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : ~ 4-10 วัน ขึ้นอยูก่ บั สภาพการใช้งาน

เครื่ องรับส่ งวิทยุ
•
•
•
•

ใช้ได้กบั อุปกรณ์ BluetoothⓇ Smart
ความถี่ในการสื่ อสาร: 2402-2480 MHz
กําลังส่ งสู งสุ ด: <0 dBm (เหนี่ยวนํา)
ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

เครื่ องวัดความสู ง
•
•

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

เข็มทิศ
•

ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)

GPS
•
•
•

เทคโนโลยี: SiRF star V
ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

ผูผ้ ลิต
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND
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5.2. การปฏิบตั ิตามกฎ
5.2.1. CE
Suunto Oy ขอประกาศในที่นี่วา่ อุปกรณ์น้ ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ Directive 1999/5/EC

5.2.2. ความสอดคล้องกับ FCC
อุปกรณ์น้ ีสอดคล้องกับกฎ FCC ส่ วนที่ 15 การทํางานต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์น้ ีจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย และ
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการดําเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการทดสอบเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน FCC และสําหรับใช้งานในบ้านพักหรื อสํานักงาน
การเปลี่ยนแปลงหรื อการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Suunto จะทําให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์น้ ีภายใต้กฎระเบียบของ FCC เป็ นโมฆะ
หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ ีได้รับการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของอุปกรณ์ดิจิทลั Class B ตามกฎของ FCC ส่ วนที่ 15 ข้อจํากัดเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้การป้ องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็ นอันตรายเมื่ออุปกรณ์มีการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้าง ใช้งานและสามารถแผ่พลังงาน
คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ก็อาจจะทําให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่ อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ
ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์น้ ีก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อเครื่ องรับวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจ
สอบได้โดยการเปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ ซึ่ งผูใ้ ช้จะสามารถลองแก้ไขการรบกวนได้เองจากมาตรการหนึ่งอย่างหรื อมากกว่า ต่อไปนี้:
•
•
•
•

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

5.2.3. IC
อุปกรณ์น้ ีสอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทํางานต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์น้ ีไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทํางานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ดว้ ย

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. เครื่ องหมายการค้า
Suunto Kailash โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์

5.4. คําประกาศเรื่ องสิ ทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองโดยอยูร่ ะหว่างดําเนินการยืน่ ขอจดสิ ทธิบตั รและสิ ทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: FI 20155573, US 7,271,774, US
13/794,468, US 14/195,670.
ได้ยนื่ ขอจดสิ ทธิบตั รเพิ่มเติมแล้ว

5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดของ
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
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และเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่
ซื้อสิ นค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิ ทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฏหมายที่บงั คับใช้แห่งชาติ
สําหรับจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดเริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีก
มีระยะเวลาการรับประกันสอง (2) ปี สําหรับผลิตภัณฑ์ และเครื่ องส่ งสัญญาณ Dive ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ระยะเวลาการรับประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ มคือหนึ่ง (1) ปี รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่ องส่ งสัญญาณ เครื่ องชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่
สายรัด กําไลและสายยาง
สําหรับนาฬิกา Suunto Spartan ที่ซ้ือในปี 2016 ระยะเวลาการรับประกันได้ขยายไปถึงสาม (3) ปี
ระยะเวลาการรับประกันคือห้า (5) ปี สําหรับความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์วดั ความลึก (ความดัน) บน Suunto Dive Computers

การยกเว้นและข้อจํากัด
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่ครอบคลุม:
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
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณี ของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ ม:
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 นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ www.suunto.com/register
เพื่อรับบริ การการรับประกันระหว่างประเทศทัว่ โลก 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 กัดเฉพาะการสู ญเสี 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
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5.6. Copyright
© Suunto Oy 9/2015 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 ห้ามนําเนื้อหามาใช้หรื อเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรื อการสื่ อสาร การเปิ ดเผย หรื อการทําซํ้าที่ไม่
ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Suunto Oy แม้วา่ เราจะดูแลข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้มีความครอบคลุมและถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับ
ประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยแจ้งหรื อโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลด
เอกสารนี้ฉบับล่าสุ ดใน www.suunto.com

22

Suunto Kailash

ดัชนี
GLONASS....................................................................................... 9
GPS................................................................................................ 10
การจับคู่.......................................................................................... 13
การชาร์จแบตเตอรี่ ........................................................................... 8
การเชื่อมต่อ............................................................................. 13 , 14
การตั้งค่า........................................................................................... 5
การปรับเทียบเข็มทิศ........................................................................ 8
การสัน่ ............................................................................................ 16
การให้บริ การ................................................................................. 18
การออมแสง................................................................................... 16
คอนทราสต์...................................................................................... 9
จอภาพ.............................................................................................. 9
จุดสนใจ......................................................................................... 10
ซอฟต์แวร์...................................................................................... 13
ดู................................................................................................ 5 , 15
ตัวจับเวลา........................................................................................ 9
ตําแหต่ง.......................................................................................... 11

เตือนภัยพายุ................................................................................... 16
โทนเสี ยง........................................................................................ 16
แนวโน้มสภาพอากาศ.................................................................... 16
ไฟฉาย.............................................................................................. 8
เวลา................................................................................... 14 , 15, 16
เวลา GPS........................................................................................ 16
เวลาท้องถิ่น.................................................................................... 14
เวลาโลก เวลาบ้าน.......................................................................... 14
เวลาออมแสง.................................................................................. 16
เวอร์ชนั .......................................................................................... 13
สถิติ 7R............................................................................................ 7
สภาพอากาศ................................................................................... 16
สมุดบันทึก....................................................................................... 7
สลับ................................................................................................. 9
หน้าจอ............................................................................................. 5
โหมดกิจกรรม.................................................................................. 9

23

SUUNTO CUSTOMER SUPPORT
1.

www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

2. AUSTRALIA (24/7)
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA (24/7)
中国 (CHINA)
中国香港 (CHINA - Hong Kong)
DENMARK (EN, SV)
FINLAND
FRANCE
GERMANY
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JAPAN
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NEW ZEALAND (24/7)
POLAND
PORTUGAL (EN, ES)
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SWITZERLAND
UK (24/7)
USA (24/7)
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