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1. ความปลอดภัย
ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย
คําเตือน: - ใช้ กับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจส่ งผลให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: - ใช้ กับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่จะทําให้ เกิดความเสี ยหายให้ กับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: - ใช้ เพื่อเน้ นข้ อมูลที่สาํ คัญ
เคล็ดลับ: - ใช้ สาํ หรั บเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ คุณสมบัติและหน้ าที่ ของอุปกรณ์
ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย
คําเตือน: เก็บสาย USB ให้ ห่างจากอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่ นเครื่ องกระตุ้นหั วใจ คีย์การ์ ด บัตรเครดิตและสิ่ งอื่นที่คล้ ายกัน ช่ องต่ ออุปกรณ์ สาย USB
จะมีแม่ เหล็กกําลังสู งซึ่ งอาจรบกวนการทํางานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทางการแพทย์ หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสิ่ งอื่นที่ จัดเก็บข้ อมูลด้ วยแม่ เหล็ก
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองต่ อผิวหนังได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ให้ หยุดใช้ งานและรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกายเสมอ การออกกําลังกายที่หักโหมเกินไปอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้
คําเตือน: ใช้ เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่ านั้น
คําเตือน: อย่ าเชื่ อถือ GPS หรื ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ทั้งหมด ใช้ แผนที่และวัสดุสาํ รองอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคุณเสมอ
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตัวทําละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ ผิวสัมผัสเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ สารกําจัดแมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ ผิวสัมผัสเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: อย่ าทิ ง้ อุปกรณ์ แต่ ให้ ถือเป็ นขยะอิเล็กโทรนิกส์ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ข้ อควรระวัง: ห้ ามกระแทกหรื อทําอุปกรณ์ หล่ นเพราะอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายได้
หมายเหตุ: Suunto ใช้ เซ็นเซอร์ และอัลกอริ ทึ่มขัน้ สู งในการสร้ างตัวชี ว้ ดั ซึ่ งช่ วยคุณในการทํากิจกรรมและการผจญภัย เรามุ่งมัน่ ให้ เกิดความแม่ นยํา
มากที่ สุด อย่ างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของเราเก็บบันทึกไว้ อาจไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ เสมอไปและตัวชี ว้ ดั ที่ได้ อาจไม่ แม่ นยําเสมอไป แคลอรี่
อัตราการเต้ นของหั วใจ สถานที่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจําช็อต สั ญญาณความเครี ยดทางร่ างกาย และตัวชี ว้ ดั อื่นๆ อาจไม่ ตรงกับความจริ งเสมอ
ไป ผลิตภัณฑ์ และบริ การ Suunto มีไว้ เพื่อการใช้ งานเชิ งนันทนาการเท่ านั้นและไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์ ทางการแพทย์ ใดๆ
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2. เริ่ มต้นใช้งาน
เริ่ มใช้ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ครั้งแรกได้ง่ายและรวดเร็ ว
1.
2.

กดปุ่ มบนค้างไว้เพื่อปลุกนาฬิกา
แตะหน้าจอเพื่อเริ่ มใช้ตวั ช่วยในการตั้งค่า

3.

เลือกภาษาโดยปั ดขึ้นหรื อลง แล้วแตะภาษา

4.

ทําตามตัวช่วยในการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าเริ่ มต้นให้เสร็ จ ปั ดขึ้นหรื อลงเพื่อเลือกค่า แตะหน้าจอหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อยอมรับค่าและไปยังขั้นตอนถัดไป

หลังจากทําตามตัวช่วยแล้ว ให้ชาร์จนาฬิกาด้วยสาย USB ที่ให้มาจนกระทัง่ แบตเตอรี่ เต็ม
คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง SuuntoLink ลงคอมพิวเตอร์หรื อเครื่ อง Mac เพื่อรับซอฟต์แวร์อปั เดตสําหรับนาฬิกา เราขอแนะนําให้อปั เดตนาฬิกาเมื่อมี
ซอฟต์แวร์ใหม่ที่ใช้งานได้
ให้ ดี

หมายเหตุ: SuuntoLink ยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ GPS ของนาฬิกาได้ ด้วย โปรดเชื่ อมต่ อนาฬิกากับ SuuntoLInk อยู่เสมอเพื่อปรั บสัญญาณการติดตาม GPS

2.1. SuuntoLink
ดาวน์โหลดและติดตั้ง SuuntoLink บน PC หรื อ Mac เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์นาฬิกาของคุณ
เราขอแนะนําให้อปั เดตนาฬิกาเมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ที่ใช้งานได้ คุณจะได้รับแจ้งผ่าน SuuntoLink และแอป Suunto หากมีการอัปเดตที่ใช้ได้
ไปที่ www.suunto.com/SuuntoLink สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีอปั เดตซอฟต์แวร์นาฬิกา
1.
2.
3.

ใช้สาย USB ที่มากับนาฬิกาเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์
เริ่ ม SuuntoLink หากยังไม่ได้ใช้อยู่
คลิกปุ่ มอัปเดตใน SuuntoLink

2.2. การอัปเดตซอฟต์แวร์
การอัปเดตซอฟต์แวร์สาํ หรับนาฬิกาจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ และการปรับปรุ งที่สาํ คัญ เราขอแนะนําให้อปั เดตนาฬิกาของคุณทันทีที่เป็ นไปได้
หากมีการอัปเดต คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป SuuntoLink และ Suunto (เมื่อคุณเชื่อมต่อนาฬิกา)
วิธีอปั เดตซอฟต์แวร์นาฬิกา
1.
2.
3.
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เสี ยบสาย USB ที่มากับนาฬิกาเข้ากับคอมพิวเตอร์
เริ่ มเปิ ด SuuntoLink หากยังไม่ได้ใช้งาน
คลิกปุ่ มอัปเดตใน SuuntoLink
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2.3. แอป Suunto
ด้วยแอป Suunto คุณสามารถเสริ มประสบการณ์ในการใช้งาน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ของคุณได้ จับคู่นาฬิกาของคุณกับแอปบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อซิงค์กิจกรรมรับการแจ้งเตือนทางมือถือ ปรับแต่งนาฬิกา รับข้อมูลเชิงลึกด้านการออกกําลังกาย และอื่นๆ
เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มรู ปภาพและสร้ างภาพยนตร์ Relive ของเซสชันการออกกําลังกายของคุณได้ ด้ วยการออกกําลังกายใดๆ ที่จัดเก็บไว้ ในแอป
Suunto
หมายเหตุ: คุณไม่ สามารถจับคู่ได้ หากเปิ ดโหมดเครื่ องบินอยู่ โปรดปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อนการจับคู่
วิธีจบั คู่นาฬิกากับแอป Suunto:
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจดูวา่ บลูทูธของนาฬิกาเปิ ดอยู่ จากใต้เมนูการตั้งค่า ไปที่ การเชื่อมต่ อ » ค้ นพบ แล้วเปิ ดใช้งาน หากปิ ดไว้
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานเข้ากันได้จาก iTunes App Store, Google Play หรื อร้านค้าแอปที่ได้รับความนิยมหลาก
หลายในประเทศจีน
เริ่ มต้นแอป Suunto และเปิ ดบลูทูธ หากยังไม่ได้เปิ ดใช้งาน
แตะไอคอนนาฬิกาที่ดา้ นซ้ายบนของหน้าจอแอป จากนั้นแตะ PAIR เพื่อจับคู่นาฬิกา
ตรวจสอบการจับคู่โดยพิมพ์รหัสที่แสดงในแอปบนนาฬิกา

บริ การ

หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอย่ างอาจต้ องอาศัยการเชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ตผ่ าน Wi-Fi หรื อเครื อข่ ายมือถือ อาจมีค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตที่เรี ยกเก็บจากผู้ให้

2.4. หน้าจอสัมผัสและปุ่ ม
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีหน้าจอสัมผัสและปุ่ ม 3 ปุ่ มที่ใช้เพื่อแสดงภาพและคุณลักษณะได้
ปัดและแตะ
•
•
•
•
•
•
•

ปัดขึ้นหรื อลงเพื่อเลื่อนไปมาในจอแสดงผลและเมนู
ปัดขวาและซ้ายเพื่อย้อนกลับและไปข้างหน้าในจอแสดงผล
ปัดซ้ายหรื อขวาเพื่อดูการแสดงผลและรายละเอียดเพิม่ เติม
แตะเพื่อเลือกรายการ
แตะหน้าจอเพื่อดูขอ้ มูลสํารอง
แตะค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูตวั เลือกในบริ บท
แตะสองครั้งเพื่อกลับไปแสดงเวลาจากจอแสดงผลอื่น

ปุ่ มบน
•

กดเพื่อเลื่อนขึ้นดูมุมมองและเมนู

ปุ่ มกลาง
•
•
•
•

กดเพื่อเลือกรายการ
กดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
กดค้างไว้เพื่อกลับไปที่เมนูการตั้งค่า
กดค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูตวั เลือกในบริ บท

ปุ่ มล่ าง
•

กดเพื่อเลื่อนลงดูมุมมองและเมนู

ขณะบันทึกการออกกําลังกาย
ปุ่ มบน
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•
•

กดเพื่อหยุดชัว่ คราวหรื อบันทึกต่อ
กดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนกิจกรรม

ปุ่ มกลาง
•
•

กดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
กดค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูตวั เลือกในบริ บท

ปุ่ มล่ าง
•
•

กดเพื่อกํากับรอบ
กดค้างไว้เพื่อล็อกและปลดล็อกปุ่ ม

2.5. อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลจากข้อมือเป็ นวิธีตรวจอัตราการเต้นของหัวใจได้ง่ายและสะดวก ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับการวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัยต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•

ต้องสวมใส่ นาฬิกาให้สมั ผัสกับผิวโดยตรง ต้องไม่มีผา้ คัน่ ระหว่างเซ็นเซอร์และผิว ไม่วา่ จะบางแค่ไหนก็ตาม
อาจต้องสวมนาฬิกาที่แขนโดยให้สูงกว่าบริ เวณที่สวมใส่ นาฬิกาตามปกติ เซ็นเซอร์จะอ่านการไหลเวียนโลหิ ตผ่านเนื้อเยือ่ ยิง่ มีเนื้อเยือ่ ให้อ่านได้มาก
เท่าใด ก็จะยิง่ ให้ผลดีข้ ึนเท่านั้น
การเคลื่อนไหวของแขนและการเกร็ งกล้ามเนื้อ เช่น การจับไม้เทนนิส อาจเปลี่ยนความแม่นยําในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้
เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจอยูใ่ นระดับตํ่า เซ็นเซอร์อาจไม่สามารถอ่านค่าได้น่ิง การอบอุ่นร่ างกายสักเล็กน้อยเพียงไม่กี่นาทีก่อนเริ่ มการบันทึกอาจช่วย
ได้
ผิวคลํ้าและรอยสักอาจปิ ดกั้นแสงและทําให้การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ออปติคอลขาดความน่าเชื่อถือ
เซ็นเซอร์ออปติคอลอาจไม่สามารถอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ถูกต้องในระหว่างว่ายนํ้า
ขอแนะนําให้ใช้เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่หน้าอกซึ่งใช้ร่วมกันได้ เช่น Suunto Smart Sensor เพื่อให้เซ็นเซอร์วดั ค่าได้ถูกต้องมากขึ้นและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจได้เร็ วขึ้น

คําเตือน: คุณสมบัติอัตราการเต้ นของหั วใจแบบออปติคอลอาจไม่ แม่ นยําสําหรั บผู้ใช้ ทุกคนในทุกกิจกรรม อัตราการเต้ นของหั วใจแบบออปติคอลอาจ
ได้ รับผลกระทบจากสรี ระและสี ผิวที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ ละบุคคล อัตราการเต้ นของหั วใจที่แท้ จริ งของคุณอาจจะสูงหรื อตํา่ กว่ าการอ่ านค่ าจากเซ็นเซอร์ ออ
ปติคอล
คําเตือน: ใช้ ในกิจกรรมสั นทนาการเท่ านั้น คุณลักษณะอัตราการเต้ นของหั วใจแบบออปติคอลไม่ ได้ มีไว้ สาํ หรั บการใช้ งานทางการแพทย์
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ เสมอก่ อนเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่หักโหมเกินไปอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองต่ อผิวหนังได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ให้ หยุดใช้ งานและรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที

2.6. ไอคอน
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ใช้ไอคอนต่อไปนี้
โหมดใช้งานบนเครื่ องบิน
ความสูง
ความแตกต่างของความสู ง
การไต่ข้ ึน
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ย้อนกลับ ย้อนกลับในเมนู
ล็อกปุ่ ม
จังหวะ
ปรับเทียบ (เข็มทิศ)
แคลอรี่
ตําแหน่งปั จจุบนั (การนําทาง)
การชาร์จ
การไต่ลง
ระยะทาง
ระยะเวลา
EPOC
VO2 โดยประมาณ
การออกกําลังกาย
ความล้มเหลว
ครบกําหนดเวลา
การรับค่า GPS
ทิศที่มุ่งหน้าไป (การนําทาง)
อัตราการเต้นของหัวใจ
การรับสัญญาณเซนเซอร์ POD
ได้รับสัญญาณ HR จากเซนเซอร์แล้ว
สายโทรเข้า
สมุดบันทึก
แบตเตอรี่ ต่าํ
ข้อความ/การแจ้งเตือน

9

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro

สายที่ไม่ได้รับ
การนําทาง
อัตราการก้าว
ค้นหาสัญญาณ POD
การรับสัญญาณ Power POD
ผลสูงสุ ดที่ได้จากการออกกําลังกาย
เวลาฟื้ นตัว
ก้าว
นาฬิกาจับเวลา
อัตราจ้วง (ว่ายนํ้า)
สําเร็ จ
SWOLF
การซิงค์
การตั้งค่า
การออกกําลังกาย
อุณหภูมิ
การแจ้งเตือนพายุ
บารอมิเตอร์

2.7. การปรับการตั้งค่า
คุณสามารถปรับการตั้งค่านาฬิกาทั้งหมดได้โดยตรงในนาฬิกา
เพื่อปรับการตั้งค่า:
1.

ปั ดลงจนเห็นไอคอนการตั้งค่า แล้วแตะไอคอน

2.

เลื่อนดูเมนูการตั้งค่าโดยปั ดขึ้นหรื อลง หรื อกดปุ่ มบนหรื อล่าง
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3.
4.

เลือกการตั้งค่าโดยแตะชื่อการตั้งค่าหรื อกดปุ่ มกลางเมื่อการตั้งค่าไฮไลต์อยู่ ย้อนกลับไปในเมนูโดยปัดทางขวาหรื อเลือก ย้ อนกลับ (ย้อนกลับ)
สําหรับการตั้งค่าที่มีช่วงค่า เปลี่ยนค่าได้โดยปั ดขึ้นหรื อลงหรื อกดปุ่ มบนหรื อล่าง

5.

สําหรับการตั้งค่าที่มีเพียงสองค่า เช่น เปิ ดหรื อปิ ด เปลี่ยนค่าได้โดยแตะการตั้งค่าหรื อกดปุ่ มกลาง

เคล็ดลับ: นอกจากนีค้ ุณยังสามารถเข้ าถึงการตั้งค่ าทั่วไปจากหน้ าปั ด โดยแตะและกดนิว้ บนหน้ าจอค้ างไว้ เพื่อเปิ ดเมนูในบริ บท
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3. คุณลักษณะ
3.1. การติดตามกิจกรรม
นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทาํ ตลอดทั้งวัน ซึ่ งถือเป็ นปัจจัยสําคัญ ไม่วา่ จะแค่ตอ้ งการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรื อกําลังฝึ กซ้อมเพื่อการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม
การทําร่ างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกําลังกายเป็ นเรื่ องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทํากิจกรรมเบาๆ เมื่อฝึ กซ้อมอย่างหนัก
ตัวนับกิจกรรมจะรี เซ็ตทุกๆ วันเวลาเที่ยงคืน ในวันสุ ดท้ายของสัปดาห์ (วันอาทิตย์) นาฬิกาจะแสดงข้อมูลสรุ ปกิจกรรมของคุณโดยแสดงค่าเฉลี่ยสําหรับ
จํานวนรวมในแต่ละสัปดาห์และแต่ละวัน
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างจากจอหน้าปัดเพื่อดูจาํ นวนก้าวที่ทาํ ได้ท้ งั หมด

นาฬิกาจะนับจํานวนก้าวโดยใช้มิเตอร์วดั ความเร็ ว การนับจํานวนก้าวจะสะสมต่อไปเรื่ อยๆ ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันในขณะบันทึกช่วงการออกกําลังกายและ
กิจกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะไม่นบั ก้าวในการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายนํ้าและปั่นจักรยาน
นอกจากจํานวนก้าวแล้ว คุณสามารถแตะหน้าจอเพื่อดูปริ มาณแคลอรี โดยประมาณของแต่ละวัน

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือจํานวนแคลอรี่ ที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณในระหว่างวัน คุณจะเห็นปริ มาณแคลอรี ท้ งั หมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง
ยอดรวมจะแสดงทั้งแคลอรี จากการออกกําลังกายและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูขอ้ มูลด้านล่าง)
วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้ าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้ าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าส่ วนตัวได้ (โปรด
ดูขอ้ มูลด้านล่าง)
นอกจากนี้ยงั ดูจาํ นวนก้าวในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมาได้โดยปั ดไปทางซ้าย ปั ดซ้ายหรื อกดปุ่ มตรงกลางอีกครั้งเพื่อดูการเผาผลาญแคลอรี่

ปัดขึ้นเพื่อดูกิจกรรมในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมาแทนการดูกราฟ

เป้ าหมายกิจกรรม
คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้ าหมายประจําวันได้ท้ งั จํานวนก้าวและปริ มาณแคลอรี ขณะอยูใ่ นหน้าจอกิจกรรม ให้แตะหน้าจอหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเปิ ดการ
ตั้งค่าเป้ าหมายกิจกรรม

ขณะตั้งจํานวนก้าวเป้ าหมาย คุณสามารถกําหนดจํานวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้
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แคลอรี่ ท้ งั หมดที่คุณเผาผลาญต่อวันจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสองอย่าง ได้แก่ อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และกิจกรรมทางกาย

ค่า BMR คือปริ มาณแคลอรี ที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กาํ ลังพัก ซึ่งเป็ นปริ มาณแคลอรี ที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทํางานบางอย่างได้ เช่น
กะพริ บตาหรื อทําให้หวั ใจเต้น ปริ มาณแคลอรี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะส่ วนตัวของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ
เมื่อตั้งปริ มาณแคลอรี เป้ าหมายแล้ว คุณต้องกําหนดปริ มาณแคลอรี ที่ตอ้ งการเผาผลาญ นอกเหนือจากค่า BMR หรื อที่เรี ยกว่าแคลอรี จากกิจกรรมทางร่ างกาย
วงแหวนในหน้าจอแสดงความคืบหน้าในการทํากิจกรรม โดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณแคลอรี ที่เผาผลาญในระหว่างวันเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

3.1.1. HR แบบทันที
การแสดงผลอัตราการเต้นหัวใจทันที (HR) แสดงภาพรวมแบบย่อของอัตราการเต้นหัวใจของคุณ
กดปุ่ มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอแสดงผล HR

ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อออกจากหน้าจอนั้นและกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกาตามปกติ

3.1.2. HR ประจําวัน
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชัว่ โมง ซึ่งข้อมูลนี้เป็ นประโยชน์โดยบ่งบอกการฟื้ นตัวของคุณหลังจากออก
กําลังกายอย่างหนัก เป็ นต้น
หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชัว่ โมง กราฟจะแสดงโดยใช้ขอ้ มูลอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที
นอกจากนี้ เมื่อปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่าง คุณจะเห็นอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ รายชัว่ โมงและอัตราการเต้นของหัวใจตํ่าสุ ดในช่วง 12 ชัว่ โมงโดยเฉลี่ย
อัตราการเต้นของหัวใจตํ่าสุ ดในช่วง 12 ชัว่ โมงที่ผา่ นมาเป็ นตัวบ่งชี้การฟื้ นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้ นสภาพจากการออกกําลังกายครั้งล่าสุ ด
ได้ไม่เต็มที่

หากคุณบันทึกการออกกําลังกาย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและการเผาผลาญแคลอรี จากการออก
กําลังกายของคุณ โปรดทราบว่ากราฟและอัตราการเผาผลาญพลังงานมาจากค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณขึ้นสูงสุ ดที่ 200 ครั้งต่อนาทีขณะออก
กําลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุ ด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุ ด
คุณต้องเปิ ดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน เปิ ดหรื อปิ ดคุณลักษณะนี้ได้จากการตั้งค่าใน
กิจกรรม หากคุณอยูใ่ นหน้าจออัตราการเต้นหัวใจรายวัน ก็จะเข้าสู่การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่ มกลางค้างไว้
หลังจากเปิ ดคุณลักษณะ HR ประจําวันแล้ว นาฬิกาจะเปิ ดเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็ นประจําเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ
คุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่ เล็กน้อย
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เมื่อเปิ ดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน
วิธีดู HR ประจําวัน
1.
2.
3.

กดปุ่ มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอแสดงผล HR
ปัดซ้ายเพื่อเข้าสู่ หน้าจอ HR ประจําวัน
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อดูการเผาผลาญแคลอรี่

3.2. โหมดเครื่ องบิน
เปิ ดโหมดเครื่ องบินเมื่อต้องปิ ดการส่ งสัญญาณไร้สาย คุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ดโหมดเครื่ องบินได้จากการตั้งค่าในส่ วน การเชื่อมต่ อ (การเชื่อมต่อ)

หมายเหตุ: ในการจับคู่ทุกอย่ างกับอุปกรณ์ ของคุณ คุณต้ องปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อน ถ้ าคุณเปิ ดไว้

3.3. มาตรวัดความสู ง
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ใช้ความกดดันของบรรยากาศในการวัดระดับความสูง คุณต้องกําหนดจุดอ้างอิงความสูงเพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้อง ซึ่ง
อาจใช้ค่าระดับความสู งปัจจุบนั ได้ หากคุณทราบค่าที่แน่นอน หรื อใช้ FusedAlti (ดู 3.3.1. FusedAlti) ในการกําหนดจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัติ
กําหนดจุดอ้างอิงจากการตั้งค่าในส่ วน กลางแจ้ ง (กลางแจ้ง)

3.3.1. FusedAlti
FusedAltiTM ให้การอ่านความสูงที่มีการรวมกันของจีพีเอสและความสูงจากบรรยากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดชัว่ คราวและชดเชยในการ
อ่านค่าความสูงสุ ดท้าย
หมายเหตุ: ในการตั้งค่ าเริ่ มต้ น ความสูงจะถูกวัดด้ วย FusedAlti ระหว่ างการออกกําลังกายที่ใช้ GPS และระหว่ างการนําทาง เมื่อปิ ด GPS ความสูงจะ
ถูกวัดด้ วยเซ็นเซอร์ ความกดอากาศ

3.4. หยุดชัว่ คราวอัตโนมัติ
การหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติจะหยุดบันทึกการออกกําลังกายเมื่อคุณเคลื่อนไหวช้ากว่า 2 กม./ชม. (1.2 ไมล์ต่อชม.) เมื่อความเร็ วเพิม่ ขึ้นมากกว่า 3 กม/ชม (1.9
ไมล์ต่อชัว่ โมง) ระบบจะบันทึกต่อโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเปิ ด/ปิ ดโหมดหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติสาํ หรับการตั้งค่าโหมดกีฬาแต่ละโหมดในนาฬิกาก่อนที่คุณจะเริ่ มบันทึกการออกกําลังกาย
หากเปิ ดการหยุดชัว่ คราวอัตโนมัติไว้ในระหว่างการบันทึก จะมีขอ้ ความป๊ อปอัพแจ้งให้ทราบเมื่อมีการหยุดบันทึกชัว่ คราวโดยอัตโนมัติ

แตะข้อความป็ อบอัปต่อเพื่อดูและสลับระยะทางปั จจุบนั เวลา ระดับแบตเตอรี่ และ HR
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คุณอาจปล่อยให้เครื่ องบันทึกต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่ มเคลื่อนไหวอีกครั้ง หรื อกลับมาจากหน้าจอป็ อพอัพด้วยตัวเองได้โดยกดปุ่ มบน

3.5. ไฟหน้าจอ
ไฟหน้าจอมี 2 โหมด คือโหมดอัตโนมัติและโหมดสลับ ไฟหน้าจอในโหมดอัตโนมัติจะติดเมื่อแตะหน้าจอสัมผัสหรื อกดปุ่ มใดก็ตาม
หมายเหตุ: หากนาฬิกาไม่ ได้ ใช้ งานเป็ นเวลา 60 วินาที ขึน้ ไป ไฟพืน้ หลังจะเปิ ดใช้ งานได้ โดยการกดปุ่ มเท่ านั้น
คุณสามารถเปิ ดไฟหน้าจอในโหมดสลับได้โดยใช้สองนิ้วแตะ ไฟหน้าจอจะติดค้างอยูจ่ นกว่าจะใช้สองนิ้วแตะอีกครั้ง
ไฟหน้าจอจะอยูใ่ นโหมดอัตโนมัติโดยค่าเริ่ มต้น คุณสามารถเปลี่ยนโหมดไฟหน้าจอและความสว่างของแสงไฟได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » ไฟ
หน้ าจอ (ไฟหน้าจอ)
หมายเหตุ: ความสว่ างของแสงไฟจะมีผลต่ ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ยิ่งแสงไฟสว่ างมากเท่ าใด แบตเตอรี่ กจ็ ะยิ่งหมดเร็ วขึน้ เท่ านั้น

ไฟสแตนด์บาย
เมื่อไม่ได้ใช้งานนาฬิกาโดยไม่ได้แตะหน้าจอหรื อกดปุ่ ม นาฬิกาจะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านไปหนึ่งนาที จอภาพจะเปิ ดอยู่ แต่หน้าจออาจอ่านได้
ยากในสภาพแสงน้อย
คุณสามารถใช้แสงไฟสแตนด์บายได้เพื่อให้สามารถอ่านหน้าจอได้ในสภาพแสงน้อย นี่คือแสงไฟหน้าจอความสว่างตํ่าที่เปิ ดไว้ตลอดเวลา
คุณสามารถสลับใช้ไฟหน้าจอสแตนด์บายหรื อปิ ดได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » ไฟหน้ าจอ (ไฟหน้าจอ) » สแตนด์ บาย (สแตนด์บาย)
แม้วา่ ความสว่างของไฟสแตนด์บายจะอยูใ่ นระดับตํ่ามาก แต่กท็ าํ ให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้นอ้ ยลงในภาพรวมเนื่องจากเปิ ดไว้ตลอดเวลา

3.6. ปุ่ มและล็อกหน้าจอ
ในขณะบันทึกการออกกําลังกาย คุณสามารถล็อกปุ่ มได้โดยกดปุ่ มขวาล่าง เมื่อล็อกแล้ว คุณจะใช้ปุ่มไม่ได้อีก (สร้างรอบ หยุดชัว่ คราวหรื อจบการออกกําลัง
กาย ฯลฯ ) แต่จะเลื่อนมุมมองการแสดงผลได้ และเปิ ดไฟพื้นหลังโดยการกดปุ่ มได้ถา้ เปิ ดไฟพื้นหลังไว้ในโหมดอัตโนมัติ
หากต้องการปลดล็อกทุกอย่าง ให้กดปุ่ มขวาล่างอีกครั้ง
เมื่อคุณไม่ได้บนั ทึกการออกกําลังกาย หน้าจอจะล็อกและหรี่ แสงลงหลังจากไม่มีกิจกรรมเป็ นเวลาหนึ่งนาที กดปุ่ มใดก็ได้เพื่อเปิ ดใช้หน้าจออีกครั้ง
หน้าจอจะเข้าสู่ โหมดสลีป (ว่างเปล่า) หลังจากไม่มีการใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอจะเปิ ดอีกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหว

3.7. การเชื่อมต่อบลูทูธ
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ใช้เทคโนโลยีบลูทูธเพื่อส่ งและรับข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณจับคู่นาฬิกากับแอพ Suunto เป็ นเทคโนโลยี
เดียวกันที่ใช้เมื่อจับคู่ POD กับเซ็นเซอร์
หากคุณไม่ตอ้ งการให้นาฬิกาปรากฏให้เครื่ องสแกนบลูทูธเห็น ให้เปิ ดหรื อปิ ดการตั้งค่าการค้นพบได้จากการตั้งค่าในส่ วน การเชื่อมต่ อ » ค้ นพบ

บลูทูธยังสามารถปิ ดได้โดยการเปิ ดโหมดใช้งานบนเครื่ องบิน โปรดดู 3.2. โหมดเครื่ องบิน
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3.8. เซนเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่หน้าอก
คุณสามารถใช้เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจที่ใช้กบั BluetoothⓇ Smart ได้ เช่น Suunto Smart Sensor กับ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro เพื่อดู
ข้อมูลความเข้มข้นในการออกกําลังกายได้อย่างแม่นยํา
เมื่อใช้ Suunto Smart Sensor คุณสามารถใช้หน่วยความจําอัตราการเต้นของหัวใจได้ดว้ ย ฟังก์ชนั เซ็นเซอร์หน่วยความจําจะบัฟเฟอร์ขอ้ มูล หากการเชื่อมต่อ
กับนาฬิกาสะดุดลง เช่น ขณะว่ายนํ้า (ส่ งข้อมูลใต้น้ าํ ไม่ได้)
นอกจากนี้ ยังวางนาฬิกาทิ้งไว้ได้หลังจากเริ่ มการบันทึกแล้ว โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน Suunto Smart Sensor
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน Suunto Smart Sensor หรื อเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้ BluetoothⓇ Smart ได้
และดูวธิ ีจบั คู่เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจกับนาฬิกาได้ใน 3.25. การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์

3.9. เข็มทิศ
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีเข็มทิศดิจิทลั ที่ช่วยให้คุณปรับทิศทางตัวเองที่สมั พันธ์กบั ทิศเหนือแม่เหล็กได้ เข็มทิศที่ชดเชยการเอียง จะช่วยให้คุณ
อ่านค่าได้ถกู ต้องแม้วา่ เข็มทิศจะไม่อยูใ่ นระนาบแนวนอน
คุณสามารถเข้าใช้เข็มทิศจากตัวเปิ ดโปรแกรมได้ในส่ วน การนําทาง (การนําทาง) » เข็มทิศ (เข็มทิศ)
การแสดงผลเข็มทิศ จะมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
•
•
•
•

ลูกศรที่ช้ ีไปทางทิศเหนือแม่เหล็ก
ทิศทางการมุ่งหน้า
ทิศที่มุ่งหน้าไปเป็ นองศา
เวลา (เวลาท้องถิ่น) หรื อระดับแบตเตอรี่ แตะบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนมุมมอง

หากต้องการออกจากเข็มทิศ ให้ปัดขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้
ขณะอยูใ่ นหน้าจอเข็มทิศ คุณสามารถปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ หรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดรายการทางลัด ทางลัดจะทําให้คุณเข้าถึงการนําทางอย่างรวดเร็ ว
เช่น การตรวจสอบพิกดั ตําแหน่งปั จจุบนั หรื อการเลือกเส้นทางอื่นเพื่อนําทาง

ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อออกจากรายการทางลัด

3.9.1. การปรับเทียบเข็มทิศ
หากเข็มทิศยังไม่ได้ปรับเทียบ ระบบจะแจ้งให้คุณปรับเทียบเข็มทิศเมื่อเข้าสู่ การแสดงผลเข็มทิศ

หากคุณต้องการปรับเทียบเข็มทิศใหม่คุณสามารถเริ่ มการปรับเทียบอีกครั้งได้จากการตั้งค่าภายใต้ การนําทาง » การตั้งค่ าการนําทาง » ปรับเทียบเข็มทิศ
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3.9.2. การตั้งค่าเดคลิเนชัน่
ต้องมีการตั้งค่า เดคลิเนชัน่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านค่าเข็มทิศที่ถกู ต้อง
แผนที่กระดาษจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริ ง แต่เข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็ก - ภูมิภาคบนโลกที่มีแรงสนามแม่เหล็กของโลกดึงดูดอยู่ เนื่องจากทิศเหนือแม่
เหล็กและทิศเหนือจริ งไม่อยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันคุณต้องตั้งค่าการเบี่ยงเบนบนเข็มทิศของคุณ มุมระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริ งคือค่าการเบี่ยง
เบนของคุณ
ค่าเดคลิเนชัน่ จะแสดงไว้ในทุกๆ แผนที่ ตําแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงทุกปี ดังนั้นค่าการปฏิเสธที่ถกู ต้องและเป็ นปัจจุบนั ที่สุดสามารถพบได้
จากเว็บไซต์เช่น www.magnetic-declination.com)
แต่ แผนที่โอเรี ยนเทียริ่ งจะวาดขึ้นตามความสัมพันธ์กบั ทิสเหนือแม่เหล็ก หากกําลังใช้แผนที่โอเรี ยนเทียริ่ ง คุณต้องปิ ดการแก้ไขค่าเดคลิเนชัน่ โดยโดยตั้งค่า
มุมนี้เป็ น 0 องศา
คุณสามารถตั้งค่าการปฏิเสธได้จากการตั้งค่าภายใต้ การนําทาง » การตั้งค่ าการนําทาง » การเบี่ยงเบน

3.10. ข้อมูลอุปกรณ์
คุณสามารถดูรายละเอียดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของนาฬิกาได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » เกีย่ วกับ (เกี่ยวกับ)

3.11. ธีมหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนธีมโดยใช้ธีมสว่างและธีมมืดเพื่อให้อ่านหน้าปัดนาฬิกาได้สะดวกในระหว่างออกกําลังกายหรื อนําทางได้
เมื่อใช้ธีมแบบสว่าง พื้นหลังของหน้าจอจะสว่างและตัวเลขมีสีเข้ม
ส่ วนธีมแบบมืด ภาพที่เห็นจะกลับกัน โดยพื้นหลังจะมีสีเข้มและตัวเลขจะสว่าง
ธีมเป็ นการตั้งค่าที่มีผลกับทั้งระบบ ซึ่ งเปลี่ยนในนาฬิกาได้ไม่วา่ จะใช้โหมดกีฬาแบบใดาการนําทาง
วิธีเปลี่ยนธีมหน้าจอในโหมดกีฬา
1.
2.
3.
4.

ไปที่โหมดกีฬาโหมดใดก็ได้ แล้วปั ดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลื่อนไปยัง ชุดรู ปแบบ (ธีม) แล้วกดปุ่ มกลาง
สลับระหว่าง สว่าง และ มืด โดยปั ดขึ้นหรื อลงหรื อกดปุ่ มบนและล่าง แล้วยอมรับด้วยปุ่ มกลาง
เลื่อนขึ้นเพื่อออกจากตัวเลือกโหมดกีฬา และเริ่ ม (หรื อออกจาก) โหมดกีฬา

3.12. โหมดห้ามรบกวน
โหมดห้ามรบกวนคือการตั้งค่าที่ปิดเสี ยงและการสัน่ สะเทือนทั้งหมดและหรี่ หน้าจอ ทําให้เป็ นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากเมื่อใส่ นาฬิกาในโรงละครหรื อ
สภาพแวดล้อมที่คุณต้องการให้นาฬิกาทํางานตามปกติแต่เงียบ
วิธีเปิ ด/ปิ ดโหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb)
1.
2.
3.

กดปุ่ มตรงกลางหน้าปั ดนาฬิกาเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
ปั ดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนลงไปยังโหมดห้ามรบกวน
แตะหน้าจอหรื อกดปุ่ มตรงกลางเพื่อยืนยันตัวเลือก

หากคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ นาฬิกาจะส่ งเสี ยงเตือนตามปกติและปิ ดโหมดห้ามรบกวน เว้นแต่วา่ คุณจะเลื่อนปลุก
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3.13. ความรู ้สึก
หากคุณมีการออกกําลังอย่างสมํ่าเสมอ การติดตามว่าคุณรู ้สึกอย่างไรหลังการออกกําลังแต่ละครั้งเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญของสภาพร่ างกายโดยรวมของคุณ โค้ช
หรื อผูฝ้ ึ กสอนส่ วนตัวยังสามารถใช้แนวโน้มของความรู ้สึกของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าได้เมื่อเวลาผ่านไป
มีระดับความรู ้สึกห้าแบบให้เลือก:
•
•
•
•
•

แย่
เฉลีย่
ดี
ดีมาก
ยอดเยีย่ ม

สิ่ งที่ตวั เลือกเหล่านี้หมายถึงจะขึ้นอยูก่ บั คุณ (และโค้ชของคุณ) ที่จะตัดสิ นใจ สิ่ งสําคัญคือคุณจะต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการออกกําลังแต่ละครั้ง คุณสามารถบันทึกความรู ้สึกของคุณในนาฬิกาโดยตรงหลังจากหยุดการบันทึกโดยการตอบคําถาม ‘เป็ นอย่ างไรบ้ าง?’

คุณสามารถข้ามการตอบคําถามได้โดยกดปุ่ มตรงกลาง

3.14. Find back
หากคุณใช้ GPS ในการบันทึกกิจกรรม Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro จะบันทึกจุดเริ่ มต้นของการออกกําลังกายไว้โดยอัตโนมัติ ด้วย Find back
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro จะช่วยให้คุณกลับสู่ จุดเริ่ มต้นได้โดยตรง
วิธีเริ่ มใช้งาน Find back:
1.
2.
3.
4.

เริ่ มการออกกําลังกายด้วย GPS
ปั ดไปทางซ้ายหรื อกดปุ่ มตรงกลางจนกว่าจะถึงหน้าจอการนําทาง
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
เลื่อนลงไปที่ Find back และแตะจอหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อเลือก

การนําทางจะแสดงเป็ นจอแสดงผลสุ ดท้ายในโหมดกีฬาที่เลือก

วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบนั ของคุณ:
1.
2.
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3.

ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนผ่านรายการ

ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อออกจากมุมมองรายละเอียด

3.15. FusedSpeed
FusedSpeedTM เป็ นการผสาน GPS และการอ่านความเร็ วจากเซ็นเซอร์ที่ขอ้ มือเพื่อวัดความเร็ วในการวิง่ อย่างแม่นยํามากขึ้น มีการกรองสัญญาณ GPS โดย
ขึ้นอยูก่ บั การเร่ งความเร็ วที่ขอ้ มือ ทําให้อุปกรณ์สามารถอ่านความเร็ วการวิง่ คงที่ได้แม่นยําขึ้นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็ วที่รวดเร็ วขึ้น

FusedSpeed จะให้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อคุณต้องการอ่านความเร็ วตอบโต้สูงในระหว่างออกกําลังกาย เช่น เมื่อวิง่ บนพื้นที่ขรุ ขระหรื อในระหว่างวิง่ ช้าสลับ
เร็ ว เช่น หากสัญญาณ GPS หลุดชัว่ คราว Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro จะสามารถแสดงผลการอ่านความเร็ วได้อย่างแม่นยําต่อไปโดยใช้ตวั วัด
ความเร่ งที่ปรับเทียบด้วย GPS

เคล็ดลับ: เพื่อให้ ได้ ค่าที่ถกู ต้ องที่ สุดจาก FusedSpeed แนะนําให้ เหลือบดูที่นาฬิกาอย่ างเร็ ว หากคุณถือนาฬิกาไว้ ตรงหน้ าโดยไม่ ขยับ จะลดความ
แม่ นยําของค่ าที่ อ่าน
FusedSpeed จะเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติในระหว่างวิง่ และกิจกรรมประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น โอเรี ยนเทียริ่ ง ฟลอร์บอลและฟุตบอล
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3.16. GLONASS
GLONASS (Global Navigation Satellite System) เป็ นระบบระบุตาํ แหน่งทางเลือกสําหรับ GPS เมื่อเปิ ดใช้งาน GLONASS นาฬิกาของคุณอาจบันทึกการ
ติดตามที่แม่นยํากว่าในบางเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเมืองที่มีอาคารสูง GLONASS สามารถปรับแก้ความแม่นยําในการติดตามได้ ในพื้นที่อื่น ๆ โดย
ปกติแล้วจะดีที่สุดหากปิ ดการใช้งาน GLONASS เมื่อใช้งาน GLONASS นาฬิกาของคุณจะสิ้ นเปลืองพลังงานมากขึ้น
วิธีเปิ ด/ปิ ด GLONASS:
1.
2.
3.

เลือกโหมดกีฬาที่ใช้ GPS
เปิ ดเมนูตวั เลือกและเลื่อนลงจนกว่าจะถึง GLONASS
กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดการตั้งค่า
หมายเหตุ: การตั้งค่ า GLONASS เป็ นการตั้งค่ าส่ วนกลาง เมื่อเปิ ดใช้ งาน GLONASS จะเปิ ดใช้ งานสําหรั บโหมดกีฬาทั้งหมดที่มี GPS

3.17. ความแม่นยําของ GPS และการประหยัดพลังงาน
ช่วงกําหนดสัญญาณ GPS จะกําหนดความแม่นยําในการติดตามของคุณ ยิง่ ช่วงสั้นมาก ความแม่นยํายิง่ มีมาก ช่วงกําหนดสัญญาณ GPS แต่ละจุดจะบันทึกไว้
ในบันทึกของคุณ เมื่อมีการบันทึกการออกกําลังกาย
นอกจากนี้ ช่วงกําหนดสัญญาณ GPS ยังมีผลโดยตรงต่อการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ของนาฬิกาได้โดยลดความแม่นยําของ
GPS ลง
ตัวเลือกที่มีความแม่นยําของ GPS มีดงั นี้
•
•
•

Best (ดีที่สุด): กําหนดสัญญาณ ~1 วินาทีเมื่อใช้พลังงานเต็มที่
Good (ดี): กําหนดสัญญาณ ~ 1 วินาทีเมื่อใช้พลังงานตํ่า
OK (OK): กําหนดสัญญาณ ~60 วินาทีเมื่อใช้พลังงานเต็มที่

เมื่อตั้งค่าไว้ที่ Best (ดีที่สุด) นาฬิกาจะใช้ GPS โดยใช้พลังงานเต็มที่ตลอดเวลา เมื่อใช้โหมดเต็มกําลัง GPS จะสามารถกรองสัญญาณรบกวนและรับช่วง
กําหนดสัญญาณที่ดีที่สุดได้ ซึ่ งช่วยให้ติดตามได้แม่นยําที่สุด แต่ใช้แบตเตอรี่ มากที่สุดด้วย
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ Good (ดี) คุณจะได้รับช่วงกําหนดสัญญาณ GPS ทุกวินาที แต่ความแม่นยําจะลดลงเพราะ GPS ไม่ได้อยูใ่ นโหมดเต็มกําลังตลอดเวลา ใน
ระหว่างช่วงกําหนดสัญญาณแต่ละช่วง GPS จะเข้าสู่โหมดพลังงานตํ่าเป็ นเวลาสั้นๆ ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

ซึ่ งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แต่ GPS จะมีเวลาในการค้นหาช่วงกําหนดสัญญาณและกรองสัญญาณรบกวนออกไปได้นอ้ ยลง ดังนั้น การติดตามจึง
ไม่แม่นยําเหมือนเวลาที่ต้ งั Best (ดีที่สุด)
เมื่อเลือกตกลง ช่วงกําหนดสัญญาณ GPS จะลดลงไปเป็ นหนึ่งครั้งในทุกๆ นาที ซึ่งจะเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ได้มาก แต่ความแม่นยําในการติดตามจะ
น้อยลง
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เมื่อใดที่คุณนําทางตามเส้นทางหรื อจุดสนใจ ความแม่นยําของ GPS จะตั้งค่าไว้เป็ น Best (ดีที่สุด) โดยอัตโนมัติ

3.18. โซนเข้มข้น
การใช้โซนความเข้มข้นให้แนวทางในการสร้างร่ างกายให้แข็งแรง โซนความเข้มข้นแต่ละโซนจะเน้นที่ร่างกายของคุณในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
ส่ งผลต่อสมรรถนะทางกายที่ต่างกัน โดยจะมี 5 โซน คือ 1 (ตํ่าสุ ด) ถึง 5 (สูงสุ ด) ซึ่งกําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด (HR สูงสุ ด)
จังหวะการก้าวหรื อกําลังที่ใช้
ขอแนะนําให้ออกกําลังกายโดยคํานึงถึงระดับความเข้มข้นและทําความเข้าใจว่าความเข้มข้นแต่ละระดับจะให้ความรู ้สึกอย่างไร ไม่วา่ คุณจะวางแผนการออก
กําลังกายแบบใด อย่าลืมอบอุ่นร่ างกายก่อนออกกําลังกายเสมอ
โซนความเข้มข้น 5 แบบที่ใช้ใน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีดงั นี้
โซน 1: เบา
การออกกําลังกายในโซน 1 จะค่อนข้างเบาต่อร่ างกาย เมื่อพูดถึงการสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย ความเข้มข้นตํ่านี้สาํ คัญมากต่อการฟื้ นสภาพและเพิ่ม
ความแข็งแรงของร่ างกายขั้นพื้นฐาน เมื่อคุณเพิ่งเริ่ มการออกกําลังกายหรื อหลังจากหยุดพักไปนาน การออกกําลังกายประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นการเดิน การขึ้น
บันได การขี่จกั รยานไปทํางานโดยมากจะอยูใ่ นโซนความเข้มข้นนี้
โซน 2: ปานกลาง
การออกกําลังกายในโซนที่ 2 จะเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การออกกําลังกายที่ความเข้มข้นระดับนี้ทาํ ได้ง่าย แต่หากทําเป็ นเวลา
นาน อาจให้ผลดีมาก การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอส่ วนใหญ่ควรจะอยูใ่ นโซนนี้ การเพิ่มความแข็งแรงของร่ างกายขั้นพื้นฐานเป็ นการสร้างรากฐานสําหรับ
การออกกําลังกายแบบอื่นๆ และเตรี ยมระบบในร่ างกายให้พร้อมรับกิจกรรมที่ใช้พลังมากยิง่ ขึ้น การออกกําลังกายเป็ นเวลานานในโซนนี้จะใช้พลังงานมาก
โดยเฉพาะจากไขมันในร่ างกาย
โซน 3: หนัก
การออกกําลังกายในโซนที่ 3 จะเริ่ มใช้พลังงานมากและรู ้สึกเหมือนว่าทําได้ยาก โดยช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็ วและทุ่นแรงได้มากขึ้น ในโซนนี้ ร่ างกายจะ
เริ่ มสร้างกรดแลคติก แต่กาํ จัดออกได้หมด คุณควรออกกําลังกายในระดับความเข้มข้นนี้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เนื่องจากร่ างกายจะตึงเครี ยดมาก
โซน 4: หนักมาก
การออกกําลังกายในโซนที่ 4 ช่วยเตรี ยมระบบในร่ างกายให้พร้อมสําหรับการแข่งขันและการใช้ความเร็ วสูง การออกกําลังกายในโซนนี้ทาํ ได้ท้ งั แบบใช้
ความเร็ วคงที่หรื อการออกกําลังกายเป็ นช่วง (การออกกําลังกายเป็ นระยะสั้นๆ สลับหยุดพัก) การออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ของร่ างกายได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ แต่หากทําบ่อยหรื อหนักเกินไปอาจเป็ นการใช้งานร่ างกายเกินขนาด ซึ่งอาจทําให้ตอ้ งหยุดพักจากการออกกําลังกาย
เป็ นเวลานาน
โซน 5: สู งสุ ด
เมื่ออัตราการเต้นหัวใจระหว่างการออกกําลังกายสู งถึงโซนที่ 5 การออกกลํางจะให้ความรู ้สึกหนักมากที่สุด ร่ างกายจะสร้างกรดแลคติคได้เร็ วเกินกว่าจะ
กําจัดออก และคุณจะต้องหยุดพักหลังจากทําได้ไม่กี่นาที นักกีฬาจะใส่ การออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงสุ ดนี้ไว้ในโปรแกรมการฝึ กซ้อมโดยใช้การ
ควบคุมอย่างเข้มงวด ส่ วนผูท้ ี่นิยมการออกกําลังกายไม่จาํ เป็ นต้องทําในระดับนี้เลย

3.18.1. โซนอัตราการเต้นของหัวใจ
โซนอัตราการเต้นของหัวใจกําหนดเป็ นช่วงเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด (HR สูงสุ ด)
คุณจะคํานวณ HR สู งสุ ดได้ตามค่าเริ่ มต้น โดยใช้สมการมาตรฐานต่อไปนี้ 220 - อายุของคุณ ถ้าทราบค่า HR สูงสุ ดที่แน่นอน ควรปรับค่าเริ่ มต้นให้เหมาะสม
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Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซน HR ที่เป็ นค่าเริ่ มต้นและค่าเฉพาะกิจกรรม คุณสามารถใช้โซนค่าเริ่ มต้นสําหรับกิจกรรมทั้งหมดได้ แต่ใช้โซน
HR เฉพาะสําหรับกิจกรรมการวิง่ และขี่จกั รยานได้เพื่อการออกกําลังกายที่สูงขึ้นอีกขั้น
ตั้งค่ า HR สู งสุ ด
ตั้งค่า HR สูงสุ ดจากการตั้งค่าใน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนค่ าเริ่มต้ น
1.
2.

แตะค่า HR สูงสุ ด (ค่าสูงสุ ด ครั้งต่อนาที) หรื อกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก HR สูงสุ ดค่าใหม่โดยปั ดขึ้นหรื อลง หรื อ กดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.
4.

แตะรายการที่เลือกหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซน HR
หมายเหตุ: นอกจากนีย้ งั ตั้งค่ า HR สู งสุดได้ จากการตั้งค่ าในส่ วน ทัว่ ไป » ส่ วนบุคคล

ตั้งโซน HR เริ่มต้ น
ตั้งค่าโซน HR เริ่ มต้นจากการตั้งค่าใน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนค่ าเริ่มต้ น
1.
2.

เลื่อนขึ้น/ลงหรื อกดปุ่ มตรงกลางเมื่อมีการไฮไลต์โซน HR ที่ตอ้ งการเปลี่ยน
เลือก HR สู งสุ ดค่าใหม่โดยปั ดขึ้นหรื อลงหรื อ กดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.
4.

แตะรายการที่เลือกหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ถ้าต้องการออกจากมุมมองโซน HR ให้ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลาง
หมายเหตุ: การเลือก รี เซ็ต ในมุมมองโซน HR จะเป็ นการรี เซ็ตโซน HR ไปเป็ นค่ าเริ่ มต้ น

ขวา
ตั้งค่าโซน HR เฉพาะกิจกรรมที่กาํ หนดเองจากการตั้งค่าภายใต้ การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนขั้นสู ง
1.
2.
3.
4.

แตะกิจกรรม (การวิง่ หรื อขี่จกั รยาน) ที่ตอ้ งการแก้ไข หรื อกดปุ่ มกลางเมื่อมีการไฮไลต์กิจกรรม
กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดโซน HR
เลื่อนขึ้น/ลงหรื อกดปุ่ มตรงกลางเมื่อมีการไฮไลต์โซน HR ที่ตอ้ งการเปลี่ยน
เลือก HR ค่าใหม่โดยปั ดขึ้นหรื อลงหรื อกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.
4.

แตะรายการที่เลือกหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซน HR

3.18.1.1. การใช้ โซน HR ขณะออกกําลังกาย
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ขณะบันทึกการออกกําลังกาย (โปรดดู 3.28. การบันทึ กการออกกําลังกาย) และเลือกอัตราการเต้นของหัวใจเป็ นเป้ าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู 3.28.1.
การใช้ เป้ าหมายขณะออกกําลังกาย) มาตรวัดโซน HR 5 ส่ วนจะแสดงขึ้นบริ เวณขอบนอกของหน้าจอโหมดกีฬา (ในโหมดกีฬาทั้งหมดที่รองรับ HR) เกจวัด
จะบ่งชี้วา่ คุณออกกําลังกายอยูใ่ นโซน HR ใด โดยมีแสงสว่างขึ้นในส่ วนที่ออกกําลังกายนั้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยูใ่ นโซนใด

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ขณะออกกําลังกายนาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่ งความเร็ วขึ้นหรื อช้าลง หากอัตราการเต้นของหัวใจ
อยูน่ อกโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้

นอกจากนี้ยงั มีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสําหรับโซน HR ในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่ มต้นอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบนั ของคุณในช่อง
ตรงกลาง ระยะเวลาที่คุณอยูใ่ นโซนนั้น และความห่างระหว่างอัตราการหัวใจต่อนาทีในโซนปัจจุบนั กับโซนก่อนหน้าหรื อถัดไป สี พ้ืนหลังของแถบยังระบุ
โซน HR ที่คุณใช้ออกกําลังกายอยูด่ ว้ ย

ในสรุ ปผลการออกกําลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

3.18.2. โซนอัตราการก้าว
โซนอัตราการก้าวจะทํางานเหมือนโซน HR แต่ความเข้มข้นในการออกกําลังกายจะขึ้นอยูก่ บั การก้าวแทนอัตราการเต้นของหัวใจ โซนอัตราการก้าวจะแสดง
เป็ นค่าเมตริ กหรื อแบบอังกฤษ โดยขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าของคุณ
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซนอัตราการก้าวเริ่ มต้นห้าโซนที่คุณสามารถใช้ได้หรื อจะกําหนดเองก็ได้
มีโซน Pace สําหรับวิง่ และปั่ นจักรยาน
การกําหนดโซนอัตราการก้ าว
ตั้งโซนอัตราการก้าวสําหรับกิจกรรมเองได้จากส่ วน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนขั้นสู ง
1.
2.
3.
4.

แตะที่ การวิง่ หรื อ การขีจ่ กั รยาน หรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดหรื อกดปุ่ มล่างและเลือกโซนอัตราการก้าว
ปัดขึ้น/ลงหรื อกดปุ่ มบนหรื อล่างแล้วกดปุ่ มกลางเมื่อโซนก้าวที่คุณต้องการเปลี่ยนมีการไฮไลต์
เลือกโซนอัตราการก้าวใหม่ โดยการปัดขึ้น/ลงหรื อกดปุ่ มบนหรื อล่าง

5.
6.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกค่าโซนอัตราการก้าวใหม่
ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซนอัตราการก้าว

3.18.2.1. การใช้ โซนอัตราการก้ าวขณะออกกําลังกาย
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ขณะบันทึกการออกกําลังกาย (โปรดดู 3.28. การบันทึ กการออกกําลังกาย) และเลือกก้าวเป็ นเป้ าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู 3.28.1. การใช้ เป้ าหมาย
ขณะออกกําลังกาย) จะมีการดูมาตรวัดโซนอัตราการก้าวซึ่งแบ่งออกเป็ นห้าส่ วน ทั้งห้าส่ วนนี้จะแสดงอยูร่ อบๆ ขอบนอกของจอภาพแสดงโหมดกีฬา มาตร
วัดจะบอกว่าคุณเลือกโซนอัตราการก้าวเป็ นเป้ าหมายความเข้มข้นโดยส่ วนที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยูใ่ นโซนใด

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ขณะออกกําลังกาย นาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่ งความเร็ วขึ้นหรื อช้าลง หากอัตราการก้าวของคุณอยู่
นอกโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้

นอกจากนี้ยงั มีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสําหรับโซนอัตราการก้าวในหน้าจอเริ่ มต้นโหมดกีฬาอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนอัตราการก้าวปัจจุบนั ของคุณในช่อง
ตรงกลาง ระยะเวลาที่คุณอยูใ่ นโซนนั้น และความห่างระหว่างโซนปัจจุบนั กับโซนก่อนหน้าหรื อถัดไป แถบตรงกลางจะสว่างขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณกําลัง
ออกกําลังกายในโซนอัตราการก้าวที่ถกู ต้อง

ในสรุ ปผลการออกกําลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

3.18.3. โซนใช้กาํ ลัง
เครื่ องวัดกําลังจะวัดกําลังกายที่ตอ้ งใช้ในการทํากิจกรรมบางอย่าง ค่ากําลังกายจะอยูใ่ นหน่วยวัตต์ ประโยชน์หลักที่ได้จากเครื่ องวัดกําลังกายคือความแม่นยํา
เครื่ องวัดกําลังจะแสดงให้เห็นว่าคุณออกแรงไปหนักแค่ไหนและใช้กาํ ลังออกมามากเท่าใด นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ดูความคืบหน้าได้ง่ายด้วยการวิเคราะห์ค่า
วัตต์
โซนกําลังจะช่วยให้คุณออกกําลังกายโดยใช้ระดับกําลังกายได้ถกู ต้อง
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซนการใช้กาํ ลังห้าโซนเป็ นค่าเริ่ มต้นที่คุณสามารถใช้หรื อคุณสามารถกําหนดเองได้
โซนกําลังพร้อมใช้งานในโหมดกีฬาเริ่ มต้นทั้งหมดสําหรับการปั่นจักรยาน, การปั่ นจักรยานในร่ ม และการปั่นจักรยานเสื อภูเขา สําหรับการวิง่ ธรรมดาและ
การวิง่ บนทางธรรมชาติ คุณจําเป็ นต้องใช้โหมด “กําลัง” เฉพาะโหมดกีฬาเพื่อให้ได้โซนกําลัง หากคุณใช้โหมดกีฬาแบบกําหนดเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
โหมดของคุณใช้ POD พลังงานเพื่อให้คุณได้รับโซนกําลังด้วย
การตั้งค่ าโซนกําลังเฉพาะกิจกรรม
ตั้งค่ากิจกรรมที่กาํ หนดโซนกําลังได้เองจากส่ วน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนขั้นสู ง
1.
2.
3.
4.

24

แตะกิจกรรม (การวิง่ หรื อปั่นจักรยาน) ที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อกดปุ่ มกลางเมื่อไฮไลต์กิจกรรมแล้ว
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างและเลือกโซนกําลัง
เลื่อนขึ้น/ลงด้วยการกดปุ่ มบนหรื อล่าง แล้วเลือกโซนกําลังที่คุณต้องการแก้
เลือกโซนกําลังใหม่โดยการปัดขึ้น/ลงหรื อกดปุ่ มบนหรื อล่าง
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5.
6.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกค่ากําลังใหม่
ปัดขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างเพื่อออกจากมุมมองกําลัง

3.18.3.1. การใช้ โซนกําลังขณะออกกําลังกาย
คุณต้องมีพอ็ ดกําลังที่จบั คู่กบั นาฬิกาอยูเ่ พื่อให้ใช้โซนกําลังขณะออกกําลังกายได้ โปรดดู3.25. การจับคู่พอ็ ดกับเซ็นเซอร์
ขณะบันทึกการออกกําลังกาย (โปรดดู 3.28. การบันทึ กการออกกําลังกาย) และเลือกกําลังเป็ นเป้ าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู 3.28.1. การใช้ เป้ าหมาย
ขณะออกกําลังกาย) จะมีการดูมาตรวัดโซนกําลังซึ่ งแบ่งออกเป็ นห้าส่ วน ทั้งห้าส่ วนนี้จะแสดงอยูร่ อบๆ ขอบนอกของจอภาพแสดงโหมดกีฬา มาตรวัดจะ
บอกว่าคุณเลือกโซนกําลังเป็ นเป้ าหมายความเข้มข้นโดยส่ วนที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยูใ่ นโซนใด

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ขณะออกกําลังกายนาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่ งความเร็ วขึ้นหรื อช้าลง หากกําลังของคุณอยูน่ อก
โซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้

นอกจากนี้ ยังมีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสําหรับโซนกําลังในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่ มต้นอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนกําลังปัจจุบนั ของคุณในช่องตรงกลาง ระยะ
เวลาที่คุณอยูใ่ นโซนนั้น และความห่างระหว่างโซนปั จจุบนั กับโซนก่อนหน้าหรื อถัดไป แถบตรงกลางจะสว่างขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณกําลังออกกําลังกายใน
โซนอัตราการก้าวที่ถูกต้อง

ในสรุ ปผลการออกกําลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

3.19. การออกกําลังแบบหนักสลับเบา
การออกกําลังแบบหนักสลับเบาเป็ นการออกกําลังกายในรู ปแบบที่พบได้ทว่ั ไป ซึ่ งประกอบด้วยการออกกําลังกายที่ใช้แรงมากและน้อยโดยทําเป็ นชุดซํ้า ๆ
กัน คุณสามารถกําหนดการออกกําลังแบบหนักสลับเบาสําหรับโหมดกีฬาแต่ละโหมดในนาฬิกาได้โดยใช้ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro
เมื่อต้องกําหนดการออกกําลังแบบเว้นจังหวะ คุณต้องตั้งค่าทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้
•
•
•
•

ช่วงสลับการออกกําลัง: สลับเปิ ด/ปิ ดเพื่อเปิ ดการออกกําลังแบบหนักสลับเบา เมื่อเปิ ดการตั้งค่านี้ ระบบจะเพิ่มการออกกําลังแบบหนักสลับเบาในโหมด
กีฬาของคุณ
การทําซํ้า: จํานวนชุดการสลับและการฟื้ นตัวที่ตอ้ งการทํา
ช่วงสลับการออกกําลัง: ความยาวของช่วงการออกกําลังกายแบบหนักโดยขึ้นอยูก่ บั ระยะทางหรื อระยะเวลา
การฟื้ นตัว: เวลาพักในระหว่างสลับหนักเบาโดยขึ้นอยูก่ บั ระยะทางหรื อระยะเวลา

หากใช้ระยะทางเป็ นตัวกําหนดช่วงสลับการออกกําลัง คุณต้องอยูใ่ นโหมดกีฬาที่มีการวัดระยะทาง โดยอาจวัดจาก GPS หรื อจาก POD เท้าหรื อจักรยานได้
หมายเหตุ: หากคุณกําลังใช้ ช่วงสลับการออกกําลังอยู่ คุณจะไม่ สามารถเปิ ดใช้ งานการนําทางได้
วิธีออกกําลังแบบหนักสลับเบา:
1.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
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2.
3.

เลื่อนลงไปที่ ช่ วงเวลา (ช่วงสลับการออกกําลัง) และแตะการตั้งค่าหรื อกดปุ่ มกลาง
เปิ ดใช้ช่วงสลับการออกกําลังและปรับการตั้งค่าดังที่อธิบายไว้ขา้ งต้น

4.
5.

เลื่อนกลับไปที่มุมมองเริ่ มต้นและเริ่ มออกกําลังกายตามปกติ
ปัดไปทางซ้ายหรื อกดปุ่ มกลางจนกว่าเข้าไปยังช่วงการออกกําลังที่แสดงและกดปุ่ มบนเมื่อพร้อมที่จะเริ่ มออกกําลังกายแบบหนักสลับเบา

6.

หากต้องการหยุดการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบา ก่อนที่จะออกกําลังกายครบทุกชุด ให้กดปุ่ มกลางเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬาและปิ ด ช่ วงเวลา
(ช่วงสลับการออกกําลัง)

หมายเหตุ: ในขณะใช้ หน้ าจอช่ วงเวลา ปุ่ มกดจะทํางานตามปกติเช่ น กดปุ่ มบนเพื่อหยุดการบันทึกการออกกําลังกายกายชั่วคราว ไม่ ใช่ หยุดการออก
กําลังกายแบบหนักสลับเบเพียงอย่ างเดียว
หลังจากหยุดบันทึกการออกกําลังกายแล้ว ระบบจะปิ ดการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบในโหมดกีฬาชนิดนั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าอื่น ๆ
จะยังคงอยูเ่ พื่อให้คุณเริ่ มออกกําลังกายแบบเดียวกันเมื่อใช้โหมดกีฬานี้ในครั้งหน้าได้ง่าย

3.20. ภาษาและระบบหน่วยวัด
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » ภาษา (ภาษา)

3.21. สมุดบันทึก
คุณสามารถเข้าไปยังสมุดบันทึกได้จากตัวเปิ ดโปรแกรม หรื อปั ดไปทางขวาเมื่ออยูใ่ นจอแสดงผลความรู ้เกี่ยวกับการออกกําลังกาย

แตะรายการบันทึกที่ตอ้ งการดู แล้วเลื่อนดูบนั ทึกโดยปั ดขึ้นหรื อลง หรื อกดปุ่ มขวาบนหรื อปุ่ มขวาล่าง

หมายเหตุ: ไอคอนบันทึกจะยังคงเป็ นสี เทาจนกว่ าการออกกําลังกายจะได้ รับการซิ งค์ กับแอป Suunto
ออกจากบันทึกโดยปั ดขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้ และยังแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกลับไปยังหน้าปัดนาฬิกาได้
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3.22. ข้างขึ้นข้างแรม
นอกจากเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและตกแล้ว นาฬิกาของคุณจะติดตามข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ข้ ึนอยูก่ บั วันที่ที่ต้ งั ไว้ใน
นาฬิกา
และใช้เป็ นมุมมองในหน้าปั ดสไตล์กลางแจ้งได้ แตะหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแถวล่างจนกว่าจะเห็นไอคอนดวงจันทร์และเปอร์เซ็นต์

ข้างขึ้นข้างแรมจะแสดงเป็ นไอคอนที่มีเปอร์เซ็นต์ดงั นี้

3.23. การแจ้งเตือน
หากจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆ ในนาฬิกา เช่น สายโทรเข้าและข้อความ
เมื่อจับคู่นาฬิกากับแอป การแจ้งเตือนจะเปิ ดไว้อยูแ่ ล้วโดยค่าเริ่ มต้น ซึ่ งสามารถปิ ดได้จากเมนูการตั้งค่าในส่ วนการแจ้งเตือน
เมื่อการแจ้งเตือนมาถึง จะมีป็อบอัปปรากฏบนหน้าปั ด

หากแสดงข้อความบนหน้าจอไม่หมด ให้ปัดขึ้นเพื่อเลื่อนดูขอ้ ความทั้งหมด

ประวัติการแจ้งเตือน
หากคุณมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้อ่านหรื อสายที่ไม่ได้รับในโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถดูได้บนนาฬิกา
จากหน้าปัดนาฬิกา กดปุ่ มกลางแล้วกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนดูประวัติการแจ้งเตือน
ประวัติการแจ้งเตือนจะล้างออกไปเมื่อคุณดูขอ้ ความจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

3.24. ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro วัดความดันอากาศสัมบูรณ์โดยใช้เซ็นเซอร์วดั ความดันที่มีในตัว ระบบนี้จะคํานวณความสูงหรื อความกดอากาศที่
ระดับนํ้าทะเลโดยขึ้นอยูก่ บั การวัดและค่าอ้างอิงความสู งของคุณ
ข้ อควรระวัง: คอยดูอย่ าให้ บริ เวณรอบๆ รู เซ็นเซอร์ ความดันอากาศที่ ด้านซ้ ายของนาฬิกามีสิ่งสกปรกและทรายติดอยู่ อย่ าใส่ วตั ถุใดๆ ลงในช่ องนี ้
เนื่องจากอาจทําความเสี ยหายให้ เซ็นเซอร์ ได้
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อดูระดับความสูงและความดันบรรยากาศในปั จจุบนั

แตะเพื่อดูอุณหภูมิปัจจุบนั
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ปัดซ้ายหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อสลับกราฟแนวโน้มของเครื่ องวัดความสู งและความดันอากาศ

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอ้างอิงความสู งได้อย่างถูกต้องแล้ว (โปรดดู 3.3. มาตรวัดความสูง) คุณสามารถอ่านความสูงของตําแหน่งปัจจุบนั ได้จากแผนที่
ภูมิประเทศส่ วนใหญ่หรื อบริ การแผนที่ออนไลน์สาํ คัญๆ เช่น Google Maps
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่ งผลกระทบต่อการอ่านความสู ง หากสภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณควรรี เซ็ตค่าอ้างอิงระดับ
ความสูงอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนเริ่ มการเดินทางครั้งต่อไป
เคล็ดลับ: ขณะอยู่ในมุมมองความสู งและความดันอากาศ ให้ กดปุ่ มกลางเพื่อเข้ าไปยังการตั้งค่ าภายนอกได้ อย่ างรวดเร็ ว ซึ่ งใช้ ปรั บค่ าอ้ างอิงได้

โปรไฟล์อลั ติ-บารออัตโนมัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและระดับความสูงจะทําให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง คุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้โดย Suunto Spartan Sport Wrist HR
Baro จะสลับการตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเป็ นระดับความสู งหรื อสลับเป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนไหว
ของคุณ
หากนาฬิกาตรวจจับการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง ก็จะเปลี่ยนเป็ นการวัดระดับความสูง เมื่อดูกราฟความสูง นาฬิกาจะอัปเดตข้อมูลโดยล่าช้าไม่เกิน 10 วินาที
ถ้าคุณอยูท่ ี่ที่มีความสูงคงที่ (เคลื่อนไหวในแนวตั้งน้อยกว่า 5 เมตรภายใน 12 นาที) นาฬิกาจะแปลผลการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดว่าเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

3.25. การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์
จับคู่นาฬิกากับ Bluetooth Smart POD และเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขณะบันทึกการออกกําลังกายได้ เช่น พลังงานที่ใช้ในการขี่จกั รยาน
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro รองรับ POD และเซ็นเซอร์ในประเภทต่อไปนี้
•
•
•
•

อัตราการเต้นของหัวใจ
จักรยาน
กําลัง
เท้า
หมายเหตุ: คุณจะไม่ สามารถจับคู่ได้ หากเปิ ดโหมดเครื่ องบินอยู่ โปรดปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อนการจับคู่ ดู 3.2. โหมดเครื่ องบิน

วิธีจบั คู่ POD หรื อเซ็นเซอร์
1.
2.
3.
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ไปที่การตั้งค่านาฬิกา แล้วเลือก การเชื่อมต่ อ (การเชื่อมต่อ)
เลือก จับคู่เซ็นเซอร์ (จับคู่เซนเซอร์) เพื่อดูรายการประเภทของเซ็นเซอร์
ปัดลงเพื่อดูรายการทั้งหมด แล้วแตะประเภทของเซ็นเซอร์ที่ตอ้ งการจับคู่
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4.

ทําตามคําแนะนําในนาฬิกาเพื่อให้เสร็ จสิ้ นการจับคู่ (โปรดดูที่เซ็นเซอร์หรื อคู่มือ POD ถ้าจําเป็ น) กดปุ่ มกลางเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

หาก POD มีการตั้งค่าที่จาํ เป็ น เช่น ความยาวข้อเหวีย่ งสําหรับ power POD ข้อความจะปรากฏให้คุณป้ อนค่าในระหว่างขั้นตอนการจับคู่
เมื่อจับคู่ POD หรื อเซ็นเซอร์แล้ว นาฬิกาจะค้นหาทันทีที่คุณเลือกโหมดกีฬาที่ใช้เซ็นเซอร์ประเภทนั้นๆ
คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ท้ งั หมดที่จบั คู่ไว้ในนาฬิกา โดยไปที่การตั้งค่าในส่ วน การเชื่อมต่ อ (การเชื่อมต่อ) » อุปกรณ์ ทจี่ บั คู่ (อุปกรณ์ที่จบั คู่)
คุณสามารถลบ (เลิกจับคู่) อุปกรณ์น้ นั จากรายการนี้ได้ ถ้าต้องการ เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้ งการลบออก แล้วแตะ ลืม (ลืม)

3.25.1. การปรับเทียบ POD จักรยาน
สําหรับ POD จักรยาน คุณต้องกําหนดเส้นรอบวงของล้อในนาฬิกา เส้นรอบวงต้องเป็ นมิลลิเมตรและทําเป็ นขั้นตอนในการปรับเทียบ หากเปลี่ยนล้อ (มี
ขนาดเส้นรอบวงใหม่) ของจักรยาน คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นรอบวงล้อในนาฬิกาด้วย
วิธีเปลี่ยนวงล้อ
1.
2.
3.

ไปที่การตั้งค่า จากนั้น การเชื่อมต่ อ » อุปกรณ์ ทจี่ บั คู่
เลือก POD จักรยาน
เลือกเส้นรอบวงล้อใหม่

3.25.2. การปรับเทียบ foot POD
เมื่อจับคู่ POD ที่เท้า นาฬิกาจะใช้ GPSปรับเทียบ POD โดยอัตโนมัติ เราขอแนะนําให้ใช้การปรับเทียบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปิ ดใช้งานได้ (หากจําเป็ น)
จากการตั้งค่า POD ในส่ วน การเชื่อมต่ อ (การเชื่อมต่ อ) » อุปกรณ์ ทจี่ บั คู่ (เซ็นเซอร์ ทจี่ บั คู่)
ในการปรับเทียบครั้งแรกกับ GPS คุณควรเลือกโหมดกีฬาที่ใช้ POD ที่เท้าและกําหนดความแม่นยําของ GPS ไว้เป็ น ดีทสี่ ุ ด เริ่ มต้นการบันทึกและวิง่ ใน
จังหวะคงที่บนพื้นผิวแนวระนาบ ถ้าเป็ นไปได้อย่างน้อย 15 นาที
วิง่ ที่ความเร็ วเฉลี่ยปกติของคุณตอนเริ่ มการปรับเทียบ แล้วหยุดการบันทึกการออกกําลังกาย ครั้งต่อไปที่คุณใช้งาน POD การปรับเทียบจะพร้อม
นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ foot POD อีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ความเร็ ว GPS สามารถใช้ได้

3.25.3. การปรับเทียบ POD ไฟฟ้ า
ในส่ วน POD ไฟฟ้ า (มิเตอร์วดั กําลัง) คุณต้องเริ่ มการปรับเทียบจากตัวเลือกโหมดกีฬาในนาฬิกา
วิธีปรับเทียบ POD ไฟฟ้ า
1.
2.
3.

จับคู่พาวเวอร์ POD กับนาฬิกา หากยังไม่ได้ทาํ
เลือกโหมดกีฬาที่ใช้พาวเวอร์ POD แล้วเปิ ดโหมดตัวเลือก
เลือก ปรับเทียบ power POD และทําตามคําแนะนําที่เห็น

คุณควรปรับเทียบ POD ไฟฟ้ าเป็ นระยะ
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3.26. จุดสนใจ
จุดสนใจหรื อ POI เป็ นสถานที่พิเศษ เช่น จุดตั้งค่ายพักแรมหรื อจุดชมวิวตามเส้นทาง คุณสามารถบันทึกและนําทางไปได้ในภายหลัง คุณสามารถสร้าง POI
ในแอพ Suunto จากแผนที่และไม่จาํ เป็ นต้องอยูท่ ี่ตาํ แหน่ง POI การสร้าง POI ในนาฬิกาของคุณทําได้โดยการบันทึกตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ
POI แต่ละแห่งจะกําหนดโดย:
•
•
•
•
•
•

ชื่อ POI
ประเภท POI
วันที่และเวลาที่ส้ ี าง
ละติจูด
ลองจิจูด
ระดับความสูง

คุณสามารถบันทึก POI ได้ถึง 250 รายการในนาฬิกา

3.26.1. การเพิ่มและลบ POI
คุณสามารถเพิ่ม POIให้กบั นาฬิกาของคุณด้วยแอพ Suunto หรื อโดยการบันทึกตําแหน่งปัจจุบนั ของคุณในนาฬิกา
ถ้าคุณออกมาข้างนอกในขณะที่สวมนาฬิกาอยู่ จากนั้นเจอจุดที่ตอ้ งการบันทึกเป็ น POI ก็สามารถเพิ่มตําแหน่งลงในนาฬิกาได้โดยตรง
วิธีเพิ่ม POI ลงในนาฬิกา:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกใช้งาน
เลื่อนไปยัง การนําทาง และแตะที่ไอคอนหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนลงไปยัง ตําแหน่ งของคุณ และกดปุ่ มตรงกลาง
รอให้นาฬิกาเปิ ดใช้งาน GPS และค้นหาตําแหน่งของคุณ
เมื่อนาฬิกาแสดงละติจูดและลองจิจูดของคุณ ให้กดปุ่ มบนเพื่อบันทึกตําแหน่งของคุณเป็ น POI และเลือกประเภท POI
ตามค่าเริ่ มต้นชื่อ POI จะเหมือนกับประเภท POI (โดยมีหมายเลขกํากับตามหลัง) คุณสามารถแก้ไขชื่อได้ในภายหลังในแอr Suunto

การลบ POI
คุณสามารถลบ POI ได้โดยการลบ POI ออกจากรายการ POI ในนาฬิกาหรื อลบ POI ในแอพ Suunto
วิธีลบ POI ในนาฬิกา:
1.
2.
3.
4.
5.

ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกใช้งาน
เลื่อนไปยัง การนําทาง และแตะที่ไอคอนหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนลงไปยัง จุดสนใจ และกดปุ่ มตรงกลาง
เลื่อนไปที่ POI ที่คุณต้องการนําออกจากนาฬิกาแล้วกดปุ่ มตรงกลาง
เลื่อนไปที่ส่วนท้ายของรายละเอียดแล้วเลือก ลบ

เมื่อลบ POI ออกจากนาฬิกาแล้ว POI จะไม่ลบออกถาวร
หากต้องการลบ POI อย่างถาวรคุณต้องลบ POI ในแอr Suunto

3.26.2. การนําทางไปยังจุดสนใจ
คุณสามารถนําทางไปยังจุดสนใจใดๆ ที่อยูใ่ นรายการจุดสนใจของนาฬิกา
หมายเหตุ: เมื่อมีการนําทางไปยังจุดสนใจ นาฬิกาของคุณใช้ จะใช้ GPS เต็มที่
ในการนําทางสู่ POI:
1.
2.
30

ปั ดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกเมนู
เลื่อนไปที่ การนําทาง (การนําทาง) แล้วแตะไอคอนหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
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3.
4.
5.
6.

เลื่อนไปยัง จุดสนใจ แล้วกดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดรายการจุดสนใจ
เลือนไปยังจุดสนใจที่ตอ้ งการไป แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
กดปุ่ มขวาบนเพื่อเริ่ มนําทาง
กดปุ่ มบนอีกครั้งได้ทุกเมื่อเพื่อหยุดการนําทาง

การนําทางไปยังจุดสนใจมีสองมุมมอง:
•

มุมมอง POI พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ทิศทางและระยะทางไปยัง POI

•

มุมมองแผนที่แสดงตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณเทียบกับจุดสนใจ (POI) และเส้นทางการนําทาง (เส้นทางที่คุณเดินทาง)

ปัดไปทางซ้ายหรื อขวา หรื อกดปุ่ มกลางเพื่อสลับระหว่างมุมมอง
เคล็ดลับ: ขณะอยู่ในมุมมอง POI ให้ แตะหน้ าจอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในแถวล่ าง เช่ น ความสูงที่ต่างกันระหว่ างตําแหน่ งปั จจุบันกับ POI และเวลาการ
เดินทางโดยประมาณ (ETA) หรื อเส้ นทาง (ETE)
ในมุมมองแผนที่ จุดสนใจอื่นๆ ใกล้เคียงจะแสดงเป็ นสี เทา แตะหน้าจอเพื่อสลับระหว่างแผนที่ภาพรวมและมุมมองที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจะปรับระดับ
การซูมในมุมมองรายละเอียดได้โดยกดปุ่ มตรงกลาง แล้วซูมเข้าและออกด้วยปุ่ มบนและปุ่ มล่าง
ขณะนําทาง คุณสามารถปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ หรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดรายการทางลัด ทางลัดจะช่วยให้คุณเข้าถึงรายละเอียด POI ได้อย่างรวดเร็ ว เช่น
การบันทึกตําแหน่งปัจจุบนั การเลือก POI อื่นเพื่อนําทางไป รวมทั้งการจบการนําทาง

3.26.3. ประเภทจุดสนใจ
ประเภทจุดสนใจที่มีให้เลือกใน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีดงั นี้
จุดสนใจทัว่ ไป
ที่นอน (สัตว์ สําหรับล่าสัตว์)
เริ่ มต้น (จุดเริ่ มต้นของเส้นทางหรื อทางเดิน)
ล่าสัตว์ใหญ่ (สัตว์ สําหรับการล่าสัตว์)
นก (สัตว์ สําหรับล่าสัตว์)
อาคาร บ้าน
คาเฟ่ อาหาร ร้านอาหาร
แคมป์ พักแรม
รถ ที่จอดรถ
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ถํ้า
ผา ภูเขา เนินเขา หุบเขา
ชายฝั่ง ทะเลสาบ แม่น้ าํ นํ้า
ทางแยก
เหตุฉุกเฉิ น
สิ้ นสุ ด (จุดสิ้ นสุ ดเส้นทางหรื อทางเดิน)
ปลา จุดตกปลา
ป่ า
ภูมิสมบัติ
โฮสเทล โรงแรม ที่พกั
ข้อมูล
ทุ่งหญ้า
ยอดเขา
รอยเท้า (รอยเท้าสัตว์ สําหรับการล่าสัตว์)
ถนน
หิ นผา
รอยถู (ร่ องรอยจากสัตว์ สําหรับการล่าสัตว์)
รอยขูดขีด (ร่ องรอยจากสัตว์ สําหรับการล่าสัตว์)
การยิง (สําหรับล่าสัตว์)
มองเห็น
ล่าสัตว์เล็ก (สัตว์ สําหรับการล่าสัตว์)
เพิงล่าสัตว์ (สําหรับล่าสัตว์)
ทางเดิน
จุดพักแรม (สําหรับล่าสัตว์)
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นํ้าตก

3.27. รู ปแบบตําแหน่ง
รู ปแบบตําแหน่งเป็ นการแสดงตําแหน่ง GPS ของคุณในนาฬิกา รู ปแบบทุกแบบสัมพันธ์กบั ตําแหน่งเดียวกัน แต่แสดงออกมาต่างกัน
คุณสามารถเปลี่ยนรู ปแบบตําแหน่งได้ในการตั้งค่านาฬิกาจากส่ วน การนําทาง (การนําทาง) » รู ปแบบตําแหน่ ง (รู ปแบบตําแหน่ง)
ละติจูด/ลองจิจูดเป็ นกริ ดที่ใช้แพร่ หลายที่สุดและมี 3 รู ปแบบ ดังนี้
•
•
•

WGS84 Hd.d°
WGS84 Hd°m.m'
WGS84 Hd°m's.s

รู ปแบบตําแหน่งอื่นที่ใช้โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
•
•

UTM (Universal Transverse Mercator) แสดงตําแหน่งแนวนอนแบบสองมิติ
MGRS (Military Grid Reference System) เป็ นส่ วนขยายของ UTM และประกอบด้วยตัวกําหนดโซนกริ ด ตัวกําหนด 100,000 ตารางเมตร และตําแหน่ง
แบบตัวเลข

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro นอกจากนี้ยงั รองรับตําแหน่งท้องถิ่นในรู ปแบบต่อไปนี้ดว้ ย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BNG (อังกฤษ)
ETRS-TM35FIN (ฟิ นแลนด์)
KKJ (ฟิ นแลนด์)
IG (ไอร์แลนด์)
RT90 (สวีเดน)
SWEREF 99 TM (สวีเดน)
CH1903 (สวิตเซอร์แลนด์)
UTM NAD27 (อะแลสกา)
UTM NAD27 Conus
UTM NAD83
NZTM2000 (นิวซีแลนด์)

หมายเหตุ: รู ปแบบตําแหน่ งบางรู ปแบบไม่ สามารถใช้ ในพืน้ ที่ทางตอนเหนือ 84 องศาและทางตอนใต้ 80 องศาหรื อนอกประเทศที่มีไว้ ให้ ใช้ หากอยู่
นอกพืน้ ที่ที่ได้ รับอนุญาต พิกัดตําแหน่ งของคุณจะไม่ แสดงบนนาฬิกา

3.28. การบันทึกการออกกําลังกาย
นอกจากการเฝ้ าดูกิจกรรมตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันแล้ว คุณยังใช้นาฬิกาบันทึกการออกกําลังหรื อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดูขอ้ มูลอย่างละเอียดและติดตามความคืบ
หน้าได้
วิธีบนั ทึกการออกกําลังกาย
1.
2.
3.

สวมเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจ (สวมหรื อไม่สวมก็ได้)
ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกใช้โปรแกรม
แตะไอคอนออกกําลังกาย หรื อกดปุ่ มกลาง

4.

ปัดขึ้นหรื อลงเพื่อเลื่อนผ่านโหมดกีฬาและแตะที่ตาํ แหน่งที่คุณต้องการที่จะใช้ หรื อเลื่อนด้วยปุ่ มบนและล่าง แล้วเลือกด้วยปุ่ มกลาง
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5.

ชุดไอคอนจะปรากฏเหนือตัวบ่งชี้เริ่ มต้น โดยขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่คุณกําลังใช้กบั โหมดกีฬา (เช่น อัตราการเต้นหัวใจ หรื อ GPS ที่เชื่อมต่อแล้ว) ไอคอนลูกศร
(GPS ที่เชื่อมต่อ) จะกะพริ บเป็ นสี เทาในขณะค้นหา และเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเมื่อพบสัญญาณ ไอคอนรู ปหัวใจ (อัตราการเต้นของหัวใจ) จะกะพริ บเป็ นสี
เทาขณะค้นหา และเมื่อพบสัญญาณจะเปลี่ยนเป็ นรู ปหัวใจมีสีที่ติดอยูก่ บั สายรัด หากคุณใช้เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจหากคุณใช้เซ็นเซอร์วดั
อัตราการเต้นของหัวใจออปติคลั เซ็นเซอร์จะเปลี่ยนเป็ นหัวใจมีสีโดยไม่มีสายรัด
หากคุณใช้เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจ แต่ไอคอนเปลี่ยนเป็ นสี เขียว ให้ตรวจสอบว่ามีการจับคู่เซ็นเซอร์อตั ราการเต้นของหัวใจอยู่ โปรดดู3.25.
การจับคู่พอ็ ดกับเซ็นเซอร์ แล้วเลือกโหมดกีฬาอีกครั้ง
อาจรอให้ไอคอนแต่ละไอคอนเปลี่ยนเป็ นสี เขียวหรื อแดง หรื อเริ่ มบันทึกตามต้องการโดยกดปุ่ มกลาง

เมื่อการบันทึกเริ่ มต้นขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจที่เลือกจะถูกล็อกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการออกกําลังอย่างต่อเนื่อง
6.
7.

ในขณะบันทึก คุณสามารถสลับการแสดงผลไปมาด้วยปุ่ มกลาง หรื อใช้หน้าจอสัมผัสหากเปิ ดใช้งานอยู่
กดปุ่ มบนเพื่อหยุดบันทึกชัว่ คราว หยุดและบันทึกด้วยปุ่ มล่าง หรื อทําต่อโดยใช้ปุ่มบน

ถ้าโหมดกีฬาที่คุณเลือกมีตวั เลือก เช่น การตั้งค่าเป้ าหมายระยะเวลา คุณสามารถปรับตัวเลือกนั้นก่อนเริ่ มการบันทึก โดยปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่าง นอกจากนี้ ยัง
ปรับตัวเลือกโหมดกีฬาในขณะที่บนั ทึกได้ โดยกดปุ่ มกลางค้างไว้
เคล็ดลับ: ขณะทําการบันทึ ก คุณสามารถแตะที่ จอเพื่อดูป็อบอับที่ แสดงเวลาปั จจุบันและระดับแบตเตอรี่ ได้
ถ้าใช้โหมดมัลติสปอร์ตอยู่ ให้สลับกีฬาโดยกดปุ่ มบนค้างไว้
หลังจากที่คุณหยุดการบันทึก จะมีขอ้ ความถามว่าคุณรู ้สึกอย่างไร คุณสามารถตอบหรื อข้ามคําถามได้ (โปรดดู ความรู้ สึก) จากนั้นจะได้รับข้อมูลสรุ ป
กิจกรรมที่เลือกดูได้ดว้ ยการแตะหน้าจอหรื อกดปุ่ ม
หากคุณทําบันทึกที่ไม่ตอ้ งการเก็บไว้ สามารถลบรายการบันทึกได้โดยเลื่อนไปใต้สรุ ป แล้วแตะปุ่ มลบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกในลักษณะ
เดียวกันจากสมุดจดรายการต่างๆ

3.28.1. การใช้เป้ าหมายขณะออกกําลังกาย
สามารถกําหนดเป้ าหมายต่างๆ ได้โดยใช้ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ขณะออกกําลังกาย
หากโหมดกีฬาที่เลือกไว้มีตวั เลือกเป้ าหมาย สามารถปรับค่าเหล่านี้ก่อนเริ่ มบันทึกโดยปั ดขึ้นหรื อกดปุ่ มขวาล่าง

เพื่อการออกกําลังกายโดยมีเป้ าหมายทัว่ ไป:
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1.
2.
3.
4.
5.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
แตะ เป้าหมาย หรื อกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก ระยะเวลา หรื อ ระยะทาง
เลือกเป้ าหมาย
ปั ดขวาเพื่อกลับไปที่ตวั เลือกโหมดกีฬา

เมื่อเปิ ดเป้ าหมายทัว่ ไปแล้ว แถบแสดงเป้ าหมายจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีการแสดงข้อมูลความคืบหน้า

นอกจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณไปถึงเป้ าหมาย 50% และเมื่อบรรลุเป้ าหมายที่คุณกําหนดแล้ว
เพื่อการออกกําลังกายโดยมีเป้ าหมายเข้มข้น:
1.
2.
3.
4.
5.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
สลับเปิ ด โซนเข้ มข้ น
เลือก โซน HR โซนวางระยะ หรื อ โซนใช้ กาํ ลัง
(ตัวเลือกจะขึ้นอยูก่ บั โหมดกีฬาที่เลือกไว้และขึ้นอยูก่ บั ว่าคุณมีพอ็ ตที่จบั คู่กบั นาฬิกาอยูห่ รื อไม่)
เลือกโซนเป้ าหมาย
ปัดขวาเพื่อกลับไปที่ตวั เลือกโหมดกีฬา

3.28.2. การนําทางขณะออกกําลังกาย
คุณสามารถนําทางตามเส้นทางหรื อ POI ได้ในขณะที่กาํ ลังบันทึกการออกกําลังกาย
โหมดกีฬาที่ใช้กาํ หนดให้เปิ ด GPS ไว้เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกการนําทาง หากความแม่นยําของ GPS ในโหมดกีฬาเป็ น OK (ปานกลาง) หรื อ Good (ดี) เมื่อคุณ
เลือกเส้นทางหรื อ POI ความถูกต้องของ GPS จะเปลี่ยนเป็ น Best (ดีที่สุด)
วิธีนาํ ทางขณะออกกําลังกาย:
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างเส้นทางหรื อ POI ในแอr Suunto และซิงค์นาฬิกาของคุณ หากคุณยังไม่ได้ดาํ เนินการ
เลือกโหมดกีฬาที่ใช้ GPS จากนั้นปั ดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือก หรื อเริ่ มการบันทึกของคุณก่อน จากนั้นกดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมด
กีฬา
เลื่อนไปยัง การนําทาง และแตะการตั้งค่าหรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ปัดขึ้นและลงหรื อกดปุ่ มบนและล่างเพื่อเลือกตัวเลือกการนําทางแล้วกดปุ่ มกลาง
เลือกเส้นทางหรื อ POI ที่คุณต้องการนําทางแล้วกดปุ่ มกลาง จากนั้นกดปุ่ มบนเพื่อเริ่ มการนําทาง

หากคุณยังไม่เริ่ มบันทึกการออกกําลังกาย ขั้นตอนสุ ดท้ายจะนําคุณกลับไปยังตัวเลือกโหมดกีฬา เลื่อนขึ้นไปที่มุมมองเริ่ มต้นและเริ่ มต้นการบันทึกตามปกติ
ในขณะออกกําลังกาย ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลาง เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอการนําทางซึ่งแสดงเส้นทางหรื อจุดที่เลือกไว้ โปรดดูขอ้ มูลการนําทางเพิ่มเติม ดู
ที่ 3.26.2. การนําทางไปยังจุดสนใจ และ 3.30. เส้ นทาง
ในขณะเปิ ดหน้าจอนี้ คุณสามารถปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกการนําทาง จากตัวเลือกการนําทาง คุณสามารถทําสิ่ งต่อไปนี้ เช่น เลือกเส้นทางอื่น
หรื อ POI อื่นๆ ตรวจสอบพิกดั ที่ต้ งั ปั จจุบนั ของคุณ รวมถึงสิ้ นสุ ดการนําทางโดยเลือก เส้ นทาง

3.28.3. ตัวเลือกการประหยัดพลังงานในโหมดกีฬา
หากต้องการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ในขณะใช้โหมดกีฬากับ GPS ขอแนะนําให้ปรับความแม่นยําของ GPS (โปรดดู 3.17. ความแม่ นยําของ GPS และการ
ประหยัดพลังงาน) หากต้องการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสามารถปรับใช้ตวั เลือกการประหยัดพลังงานต่อไปนี้ได้
•
•

สี ของหน้าจอ: จอภาพจะใช้สีทุกสี ที่มีโดยค่าเริ่ มต้น เมื่อเปิ ดตัวเลือก สี ต่าํ หน้าจอจะใช้สีนอ้ ยลงซึ่งช่วยลดแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งใช้
ดับหน้าจอ: โดยปกติหน้าจอจะเปิ ดไว้ตลอดเวลาในขณะออกกําลังกาย เมื่อคุณเปิ ดการดับหน้าจอไว้ หน้าจอจะดับหลังจากผ่านไป 10 วินาทีเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่ จากนั้นกดปุ่ มใดก็ได้เพื่อเปิ ดหน้าจออีกครั้ง
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วิธีเปิ ดตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
1.
2.
3.
4.

ก่อนเริ่ มบันทึกการออกกําลังกาย ให้ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลื่อนไปที่ ประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงาน) แล้วแตะไอคอนหรื อกดปุ่ มกลาง
ปรับตัวเลือกการประหยัดพลังงานตามต้องการ จากนั้นปั ดไปทางขวาหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อออกจากตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
เลื่อนกลับไปที่มุมมองเริ่ มต้น และเริ่ มออกกําลังกายตามปกติ

หมายเหตุ: หากเปิ ดการดับหน้ าจอไว้ คุณจะยังได้ รับการแจ้ งเตือนจากมือถือ รวมทั้งเสี ยงเตือนและการสั่นเหมือนเดิม แต่ ภาพการแจ้ งเตือนต่ างๆ จะ
ไม่ แสดงขึน้ เช่ น หน้ าต่ างป๊ อปอัพการหยุดอัตโนมัติ

3.29. เวลาฟื้ นตัว
เวลาในการฟื้ นตัวคือเวลาที่ร่างกายของคุณต้องใช้ในการฟื้ นตัวหลังจากออกกําลังกาย มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง ระยะเวลานี้จะขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและความเข้มข้น
ของการออกกําลังกาย รวมทั้งความเมื่อยล้าโดยรวม
ระยะเวลาในการฟื้ นตัวจะสะสมมาจากการออกกําลังกายทุกประเภท กล่าวคือ เวลาฟื้ นตัวสะสมของคุณในการฝึ กซ้อมที่นาน แต่ระดับความเข้มข้นตํ่าจะเท่า
กันกับที่ความเข้มสูง
เวลาจะสะสมในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง ดังนั้น หากคุณฝึ กซ้อมอีกครั้งก่อนที่เวลาจะหมดลง เวลาสะสมใหม่จะเพิม่ เข้าในส่ วนที่เหลือจากการฝึ กซ้อมก่อนหน้า
หากต้องการดูเวลาการฟื้ นสภาพ ให้ปัดจนกว่าจะเห็นหน้าจอแสดงข้อมูลการออกกําลังกาย แล้วแตะหน้าจอ

เนื่องจากเวลาในการฟื้ นตัวเป็ นเพียงเวลาโดยประมาณ ชัว่ โมงสะสมจะนับถอยหลังอย่างคงที่ โดยไม่คาํ นึงถึงระดับการออกกําลังกายของคุณหรื อปัจจัยส่ วน
ตัวอื่นๆ หากคุณแข็งแรงมาก คุณอาจฟื้ นตัวเร็ วกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็ นหวัด การฟื้ นตัวของคุณอาจจะช้ากว่าที่คาดไว้

3.30. เส้นทาง
คุณสามารถใช้ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ของคุณเพื่อนําทาง วางแผนเส้นทางของคุณในแอป Suunto และโอนไปยังนาฬิกาของคุณด้วยการซิงค์
ครั้งถัดไป
วิธีนาํ ทางตามเส้นทาง:
1.
2.

ปัดลงหรื อกดปุ่ มบนเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกใช้งาน
เลื่อนไปที่ การนําทาง และแตะที่ไอคอนหรื อกดปุ่ มกลาง

3.

เลื่อนไปที่ เส้ นทาง และกดปุ่ มกลางเพื่อเปิ ดรายการเส้นทาง

4.
5.
6.

เลื่อนไปยังเส้นทางที่ตอ้ งการนําทางไปและกดปุ่ มกลาง
กดปุ่ มบนเพื่อเริ่ มการนําทาง
กดปุ่ มบนเพื่อเริ่ มการนําทาง
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แตะหน้าจอเพื่อสลับดูแผนที่ภาพรวมและมุมมองแบบละเอียด

ซูมเข้าและออกในมุมมองแบบละเอียดโดยแตะหน้าจอหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้ ปรับระดับการซูมด้วยปุ่ มบนและปุ่ มล่าง

ขณะใช้หน้าจอนําทาง คุณสามารถปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดรายการทางลัด ทางลัดช่วยให้เข้าไปยังการนําทางได้อย่างรวดเร็ ว เช่น
บันทึกตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณหรื อเลือกเส้นทางอื่นเพื่อนําทาง
นอกจากนี้ โหมดกีฬาทุกโหมดที่มี GPS จะมีตวั เลือกการเลือกเส้นทางด้วย ดูที่ 3.28.2. การนําทางขณะออกกําลังกาย

คําแนะนําในการนําทาง
ขณะที่ไปตามเส้นทาง นาฬิกาจะช่วยให้คุณอยูใ่ นเส้นทางที่ถูกต้องโดยแจ้งเตือนเพิ่มเติมเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง
เช่น ถ้าคุณออกนอกเส้นทางเกิน 100 เมตร (330 ฟุต) นาฬิกาจะแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้อง และแจ้งให้ทราบเมื่อคุณกลับเข้าเส้นทางแล้ว
เมื่อไปถึงเวย์พอ้ ยท์ของ POI บนเส้นทาง คุณจะได้เห็นการแจ้งเตือนป๊ อปอัพที่บอกระยะทางและเวลาโดยประมาณระหว่างทาง (ETE) ไปยังจุดเวย์พอ้ ยท์ถดั
ไปหรื อ POI
หมายเหตุ: ถ้ าคุณไปยังเส้ นทางที่ ตัดกลับมาที่ เดิม เช่ น เส้ นทางรู ปเลข 8 และเลีย้ วผิดตอนผ่ านทางแยก นาฬิกาจะถือว่ าคุณตั้งใจเดินทางไปยังเส้ นทาง
อื่น นาฬิกาแสดงเวย์ พ้อยท์ ตามทิ ศทางของเส้ นทางใหม่ ในปั จจุบัน ขอให้ จับตาดูเส้ นทางไว้ เพื่อเดินทางไปในเส้ นทางที่ถกู ต้ อง ขณะนําทางตามเส้ นทางที่คด
เคีย้ ว

3.30.1. การนําทางในที่สูง
ในกรณี ที่เดินทางไปในเส้นทางที่มีขอ้ มูลระดับความสูง คุณสามารถนําทางโดยขึ้นและลงตามหน้าจอระดับความสูงได้ ขณะอยูใ่ นหน้าจอการนําทางหลัก
(แสดงเส้นทาง) ให้ปัดไปทางซ้ายหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อสลับไปยังหน้าจอระดับความสูง
หน้าจอระดับความสู งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
•
•
•

ด้านบน: ระดับความสู งปัจจุบนั ของคุณ
ตรงกลาง: ระดับความสูงที่แสดงตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ
ด้านล่าง: ระดับการขึ้นหรื อลงที่เหลือ (แตะหน้าจอเพื่อเปลี่ยนมุมมอง)

หากเดินออกมาไกลจากเส้นทางในขณะที่ใช้การนําทางในที่สูง นาฬิกาจะแสดงข้อความ ออกนอกเส้ นทาง (ออกนอกเส้นทาง) ในหน้าจอระดับความสูง หาก
เห็นข้อความนี้ ให้เลื่อนไปยังหน้าจอการนําทางตามเส้นทางเพื่อกลับสู่ เส้นทางเดิม ก่อนใช้การนําทางในที่สูงต่อไป

3.31. การนําทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวขับเคลื่อนโดย Komoot
หากคุณเป็ นสมาชิก Komoot คุณสามารถค้นหาหรื อวางแผนเส้นทางด้วย Komoot และซิ งค์ขอ้ มูลเหล่านี้กบั Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ของคุณ
ผ่านแอป Suunto นอกจากนี้การออกกําลังกายของคุณที่บนั ทึกด้วยนาฬิกาจะซิงค์กบั Komoot โดยอัตโนมัติ
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เมื่อใช้การนําทางตามเส้นทางกับ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ของคุณร่ วมกับเส้นทางจาก Komoot นาฬิกาของคุณจะแจ้งเตือนคุณด้วยเสี ยงเมื่อถึง
เวลาเลี้ยว
ในการใช้การนําทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวขับเคลื่อนโดย Komoot
1.
2.
3.

ลงทะเบียนที่ Komoot.com
ในแอป Suunto เลือกบริ การพันธมิตร
เลือก Komoot และเชื่อมต่อโดยใช้ขอ้ มูลประจําตัวเดียวกับที่คุณใช้ในการลงทะเบียน Komoot

เส้นทางที่คุณเลือกหรื อวางแผนไว้ท้ งั หมด (เรี ยกว่า“ทัวร์” ใน Komoot) ใน Komoot จะซิงค์กบั แอป Suunto โดยอัตโนมัติซ่ ึงคุณสามารถโอนไปยังนาฬิกาได้
อย่างง่ายดาย
ทําตามคําแนะนําในส่ วน 3.30. เส้ นทาง และเลือกเส้นทางของคุณจาก Komoot เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่าง Suunto และ Komoot โปรดดู http://www.suunto.com/komoot
หมายเหตุ: ขณะนี ้ Komoot ยังไม่ มีให้ บริ การในประเทศจี น

3.32. การติดตามการนอน
การนอนหลับตอนกลางคืนที่ดีถือเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับจิตใจและร่ างกายที่แข็งแรง คุณสามารถใช้นาฬิกาติดตามการนอนและเวลาที่ใช้ในการนอนโดยเฉลี่ย
เมื่อคุณใส่ นาฬิกาตอนนอน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro จะติดตามการนอนหลับโดยใช้ขอ้ มูลจากมาตรวัดความเร่ ง
◌ับที่แม่นยํามากขึ้น
เพื่อติดตามการนอน:
1.
2.

ไปที่การตั้งค่านาฬิกา เลื่อนลงไปที่ นอนหลับ แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
สลับเปิ ด การติดตามการนอน

3.

ตั้งเวลาการเข้านอนและตื่นนอนตามตารางการนอนหลับปกติของคุณ

ขั้นตอนสุ ดท้ายกําหนดเวลานอนของคุณ นาฬิกาจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อระบุเวลาที่คุณนอนหลับ (ในช่วงเวลานอน) และรายงานการนอนหลับทั้งหมดเป็ น
ช่วงเวลาเดียว เช่น ถ้าคุณลุกขึ้นดื่มนํ้าในตอนกลางคืน นาฬิกาจะนับการนอนหลับหลังจากนั้นเป็ นช่วงเดียวกัน
หมายเหตุ: หากคุณเข้ านอนก่ อนเวลานอนและยังไม่ หลับหลังจากผ่ านเวลานอนไปแล้ ว นาฬิกาจะไม่ นับว่ าเป็ นช่ วงการนอนหลับ คุณควรตั้งเวลา
นอนตามเวลาที่จะเข้ านอนเร็ วที่สุดและช่ วงเวลาที่ อาจตื่นนอน
เมื่อเปิ ดการติดตามการนอนแล้ว คุณยังตั้งเป้ าหมายการนอนหลับได้อีกด้วย ผูใ้ หญ่ปกติตอ้ งใช้เวลานอน 7 ถึง 9 ชัว่ โมงต่อวัน ทั้งนี้ เวลาการนอนหลับของคุณ
อาจต่างจากช่วงเวลาทัว่ ไปได้

แนวโน้มการนอนหลับ
เมื่อตื่นนอน นาฬิกาจะทักทายด้วยข้อมูลสรุ ปการนอนหลับที่ผา่ นมา โดยระบุระยะเวลานอนทั้งหมด รวมเวลาที่คุณตื่นอยู่ (เดินไปเดินมา) และเวลาที่หลับลึก
(ไม่มีการเคลื่อนไหว)
นอกเหนือจากข้อมูลสรุ ปการนอนหลับแล้ว คุณยังติดตามแนวโน้มการนอนหลับโดยรวมได้จากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนหลับ กดปุ่ มขวาล่างจากหน้า
ปัดนาฬิกาจนกว่าจะเห็นหน้าจอ นอนหลับ มุมมองแรกจะแสดงการนอนหลับครั้งล่าสุ ดเทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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ขณะอยูใ่ นโหมดนอนหลับ ให้ปัดซ้ายเพื่อดูการนอนหลับเฉลี่ยในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมา ปั ดขึ้นเพื่อดูเวลาการหลับจริ งในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมา
ในขณะแสดงผลหน้าจอการนอนหลับเฉลี่ย ให้ปัดซ้ายเพื่อดูกราฟอัตราการเต้นหัวใจโดยเฉลี่ยในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมา

ปั ดขึ้นเพื่อดูค่า HR จริ งในช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: จากหน้ าจอ นอนหลับ ให้ กดปุ่ มกลางค้ างไว้ เพื่อเข้ าไปยังการตั้งค่ าการติดตามการนอนหลับ
หมายเหตุ: การวัดค่ าการนอนหลับทั้งหมดจะมาจากการเคลื่อนไหวเท่ านั้น จึ งเป็ นค่ าประมาณที่อาจไม่ ใช่ พฤติกรรมการนอนหลับที่แท้ จริ งของคุณ

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ
หากใส่ นาฬิกาในช่วงกลางคืน คุณจะได้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ ควรตรวจสอบว่า HR รายวันเปิ ดใช้งานอยู่ (ดู
3.1.2. HR ประจําวัน) เพื่อให้อตั ราการเต้นของหัวใจเป็ นแบบออปติคอลในช่วงกลางคืน

โหมดห้ามรบกวนอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้การตั้งค่า “ห้ามรบกวนอัตโนมัติ” เพื่อเปิ ดโหมดห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติขณะนอนหลับ

3.33. โหมดกีฬา
นาฬิกามีโหมดกีฬาที่ต้ งั ไว้แล้วมากมายให้เลือก โหมดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์แบบเจาะจง ตั้งแต่การเดินเล่นข้างนอกไปจนถึงการ
แข่งขันไตรกีฬา
เมื่อบันทึกการออกกําลังกาย (ดู 3.28. การบันทึ กการออกกําลังกาย) คุณสามารถปั ดขึ้นและลงเพื่อดูรายการโหมดกีฬาได้ แตะไอคอนท้ายรายการเพื่อดูรายการ
ทั้งหมดและโหมดกีฬาทั้งหมด

โหมดกีฬาแต่ละโหมดมีชุดจอแสดงผลและมุมมองไม่ซ้ าํ กัน คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอในแอป Suunto คุณยังสามารถย่อ
รายการโหมดกีฬาในนาฬิกาหรื อเพิ่มโหมดใหม่ได้

3.33.1. การว่ายนํ้า
คุณสามารถใช้ Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro สําหรับการว่ายนํ้าในสระหรื อแหล่งนํ้ากลางแจ้ง
เมื่อใช้โหมดกีฬาว่ายนํ้าในสระ นาฬิกาจะใช้ความยาวของสระว่ายนํ้าเพื่อระบุระยะทาง คุณสามารถเปลี่ยนความยาวของสระว่ายนํ้าได้ตามต้องการ โดยใช้ตวั
เลือกโหมดกีฬาก่อนเริ่ มว่ายนํ้า
ส่ วนการว่ายนํ้าในแหล่งนํ้าเปิ ดจะอาศัย GPS ในการคํานวณระยะทาง เพราะสัญญาณ GPS ไม่สามารถเคลื่อนที่ผา่ นนํ้าได้ นาฬิกาจึงต้องโผล่พน้ นํ้าเป็ นช่วงๆ
เหมือนกับการว่ายฟรี สไตล์เพื่อรับช่วงกําหนดสัญญาณ GPS
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ข้อนี้เป็ นเงื่อนไขที่ทา้ ทายในการใช้ GPS คุณจึงต้องจับสัญญาณ GPS ที่แรงให้ได้ก่อนกระโดดลงนํ้า คุณควรปฏิบตั ิดงั นี้เพื่อจับสัญญาณ GPS ที่แรงพอ
•
•

ซิงค์นาฬิกาด้วย SuuntoLink ก่อนว่ายนํ้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ GPS โดยใช้ขอ้ มูลล่าสุ ดจากวงโคจรของดาวเทียม
หลังจากเลือกโหมดกีฬาว่ายนํ้าในแหล่งนํ้าเปิ ดและจับสัญญาณ GPS ได้แล้ว โปรดรออย่างน้อยสามนาทีก่อนเริ่ มว่ายนํ้า ทั้งนี้เพื่อให้เวลา GPS จับ
สัญญาณที่แรงพอ

3.34. แจ้งเตือนพายุ
การลดลงอย่างมีนยั สําคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกาํ ลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อสัญญาณเตือนพายุทาํ งานอยู่ Suunto
Spartan Sport Wrist HR Baro จะส่ งเสี ยงแจ้งเตือนและแสดงสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 เฮกโตปาสคาล (0.12 นิ้วปรอท) ในช่วงเวลา 3 ชัว่ โมง
ในการเปิ ดทํางานการเตือนพายุ:
1.
2.
3.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
เลื่อนไปยัง สั ญญาณปลุก และเข้าโดยกดปุ่ มตรงกลาง
เลื่อนไปยัง แจ้ งเตือนพายุ และสลับเปิ ด/ปิ ดโดยกดปุ่ มตรงกลาง

เมื่อเสี ยงสัญญาณเตือนพายุดงั ขึ้น ให้กดปุ่ มใดๆ เพื่อปิ ดเสี ยง หากไม่ได้กดปุ่ ม การแจ้งเตือนจะดังนาน 1 นาที สัญลักษณ์พายุยงั คงอยูบ่ นจอแสดงผล จนกว่า
สภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)

3.35. สัญญาณเตือนพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
สัญญาณเตือนพระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตกใน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro จะปรับไปตามตําแหน่งของคุณ แทนที่จะตั้งเวลาแบบที่กาํ หนดไว้ คุณ
สามารถตั้งการเตือนล่วงหน้าว่าต้องการรับสัญญาณเตือนก่อนพระอาทิตย์ข้ ึนหรื อพระอาทิตย์ตกตามเวลาจริ งได้
เวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกจะกําหนดจาก GPS เพื่อให้นาฬิกาใช้ขอ้ มูล GPS จากการใช้งานครั้งล่าสุ ด
วิธีต้ งั สัญญาณเตือนพระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตก
1.
2.
3.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
เลื่อนไปยัง สั ญญาณปลุก และเข้าไปโดยกดปุ่ มตรงกลาง
เลื่อนไปยังสัญญาณเตือนที่ตอ้ งการตั้งและเลือกโดยกดปุ่ มตรงกลาง

4.
5.

ตั้งเวลาที่ตอ้ งการก่อนพระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตกโดยใช้ปุ่มบนเลื่อนขึ้นหรื อปุ่ มล่างเลื่อนลง แล้วยืนยันด้วยปุ่ มตรงกลาง
ตั้งเวลาเป็ นนาทีได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน

6.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อยืนยันและออก
เคล็ดลับ: หน้ าปั ดนาฬิกายังแสดงเวลาพระอาทิ ตย์ ขึน้ และพระอาทิ ตย์ ตกได้ ด้วย
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หมายเหตุ: เวลาพระอาทิ ตย์ ขึน้ และพระอาทิ ตย์ ตกและการเตือนต้ องใช้ GPS แบบกําหนดไว้ เวลาจะกะพริ บจนกว่ าข้ อมูล GPS จะพร้ อมใช้ งาน

3.36. ตัวจับเวลา
นาฬิกาจะมีนาฬิกาจับเวลาและตัวนับเวลาถอยหลังที่ใช้ในการวัดเวลาพื้นฐาน เปิ ดตัวเรี ยกใช้เมนูจากหน้าปัดนาฬิกา แล้วเลื่อนขึ้นจนกว่าจะเห็นไอคอน
นาฬิกาจับเวลา แตะที่ไอคอนหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อเปิ ดหน้าจอนาฬิกาจับเวลา

เมื่อเข้าสู่หน้าจอครั้งแรก นาฬิกาจับเวลาจะแสดงขึ้น หลังจากนั้น นาฬิกาจะจําสิ่ งที่คุณใช้ล่าสุ ด ไม่วา่ จะเป็ นนาฬิกาจับเวลาหรื อตัวนับเวลาถอยหลัง
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดเมนูทางลัดตั้งตัวจับเวลา (ตั้งค่ านาฬิ กาจับเวลา) หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา
เริ่ มนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มกลาง

หยุดนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มกลาง คุณสามารถจับเวลาต่อโดยกดปุ่ มกลางอีกครั้ง รี เซ็ตได้โดยกดปุ่ มล่าง

ออกจากการจับเวลาด้วยการปั ดขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้

ตัวนับเวลาถอยหลัง
ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มล่างในหน้าจอนาฬิกาจับเวลาเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด จากตรงนั้น คุณสามารถเลือกตัวนับเวลาถอยหลังที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสร้างตัวนับเวลาถอยหลัง
เองได้

หยุดและรี เซ็ตตามต้องการโดยกดปุ่ มกลางและปุ่ มล่าง
ออกจากการจับเวลาด้วยการปัดขวาหรื อกดปุ่ มกลางค้างไว้
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3.37. เวลาและวันที่
คุณจะตั้งเวลาและวันที่ในช่วงที่เริ่ มต้นใช้งานนาฬิกา หลังจากนั้น นาฬิกาจะใช้เวลาจากจีพีเอสเพื่อปรับค่าชดเชยเวลาเอง
คุณสามารถปรับเวลาและวันที่ได้ดว้ ยตัวเองจากการตั้งค่าในส่ วน GENERAL (ทัว่ ไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ซึ่งใช้เปลี่ยนรู ปแบบวันและเวลาได้ดว้ ย
นอกจากเวลาหลักแล้ว คุณยังใช้การแสดงผลสองเวลาเพื่อติดตามเวลาในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น ในขณะเดินทาง ในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วัน
ที่) ให้แตะ เวลาคู่ขนาน (สองเวลา) เพื่อตั้งเขตเวลาด้วยการเลือกตําแหน่งที่ต้ งั

3.37.1. นาฬิกาปลุก
นาฬิกาของคุณมีนาฬิกาปลุกที่สามารถส่ งเสี ยงครั้งเดียวหรื อทําซํ้าในวันที่กาํ หนดให้ เปิ ดใช้งานสัญญาณเตือนจากการตั้งค่าภายใต้ สั ญญาณปลุก (นาฬิ กา
ปลุก) » นาฬิ กาปลุก
นอกจากสัญญาณเตือนแบบมาตรฐานแล้ว คุณจะเห็นการเตือนแบบปรับได้ตามข้อมูลพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก โปรดดู 3.35. สัญญาณเตือน
พระอาทิตย์ ขึน้ และพระอาทิ ตย์ ตก
วิธีต้ งั เวลาปลุกตามต้องการ
1.
2.

กดปุ่ มตรงกลางจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิ ดเมนูทางลัดและเลื่อนไปที่ สั ญญาณปลุก
ขั้นแรกให้เลือกความถี่ของเวลาปลุกที่ตอ้ งการ มีตวั เลือกดังนี้
ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียว (Once): เสี ยงปลุกจะดังครั้งหนึ่งใน 24 ชัว่ โมงถัดไปตามเวลาที่กาํ หนด วันธรรมดา เวลาเดียวกันในสั ปดาห์ (Weeklight): เสี ยงปลุก
จะดังในเวลาเดียวกันตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์ ประจําวัน ทุกวัน (Daily): เสี ยงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันทุกวันในสัปดาห์

3.

ตั้งชัว่ โมงและนาที แล้วออกจากการตั้งค่า

เมื่อเสี ยงปลุกดัง คุณสามารถปิ ดการปลุกหรื อเลือกตัวเลือกเลื่อนการปลุกได้ เวลาเลื่อนการปลุกคือ 10 นาทีและสามารถตั้งซํ้าๆ ได้ 10 ครั้ง

ถ้าปล่อยให้เสี ยงปลุกดังต่อ นาฬิกาจะเลื่อนปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วินาที

3.38. โทนเสี ยงและการสัน่
โทนเสี ยงและการสัน่ ใช้ในการแจ้งเตือน การปลุก และเหตุการณ์และการกระทําอื่น ๆ ที่สาํ คัญ ปรับค่าทั้งสองได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป » โทน
ภายใต้ ทัว่ ไป » โทน » ทัว่ ไป,คุณสามารถเลือกได้ จากตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•
•

เปิ ดทั้งหมด: เหตุการณ์ท้ งั หมดทําให้เกิดการแจ้งเตือน
ปิ ดทั้งหมด: ไม่มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้เกิดการแจ้งเตือน
ปุ่ มปิ ด: เหตุการณ์ท้ งั หมดนอกเหนือจากการกดปุ่ มจะทําให้เกิดการแจ้งเตือน

ภายใต้ ทัว่ ไป » โทน » สั ญญาณปลุก คุณสามารถสลับเปิ ดและปิ ดการสัน่ ได้
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คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•
•

การสั่ น: การแจ้งเตือนการสัน่ สะเทือน
โทน: การแจ้งเตือนด้วยเสี ยง
ทั้งคู่: ทั้งการสัน่ สะเทือนและการแจ้งเตือนด้วยเสี ยง

3.39. ข้อมูลเชิงลึกในการออกกําลังกาย
นาฬิกาจะบอกภาพรวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
ปัดซ้ายหรื อกดปุ่ มล่างจากมุมมองหน้าปัดเพื่อดูขอ้ มูลเชิงลึกของการออกกําลังกาย

ปัดซ้ายหรื อกดปุ่ มตรงกลางสองครั้งเพื่อดูกราฟกิจกรรมทั้งหมดในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผา่ นมาและระยะเวลาเฉลี่ย แตะหน้าจอเพื่อสลับกิจกรรมต่างๆ ที่ทาํ ไว้ใน
ช่วง 3 สัปดาห์ที่ผา่ นมา

ปัดขึ้นหรื อกดปุ่ มขวาล่างเพื่อดูสรุ ปผลการออกกําลังกายทั้งหมดของสัปดาห์ปัจจุบนั บทสรุ ปจะรวมระยะเวลาและแคลอรี่ การปัดขึ้นเมื่อเลือกกิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจงจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้น

3.40. หน้าปั ดนาฬิกา
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baroมาพร้อมหน้าปั ดนาฬิกาหลายแบบให้เลือกทั้งแบบดิจิทลั และอนาล็อก
วิธีเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา
1.
2.

กดปุ่ มตรงกลางจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาปั จจุบนั ค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
เลื่อนไปยัง หน้ าปัดนาฬิ กา (หน้ าปัดนาฬิ กา) แล้วแตะหรื อกดปุ่ มตรงกลางเพื่อเข้า

2.
3.

ปัดขึ้นและลงเพื่อเลื่อนดูตวั อย่างหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นแตะหน้าตัวอย่างที่ตอ้ งการใช้
ปั ดขึ้นและลงเพื่อเลื่อนดูสีที่มีให้เลือก แล้วแตะสี ที่ตอ้ งการใช้
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หน้าปัดแต่ละแบบจะมีขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น วันที่หรื อแสดงผลสองเวลา แตะจอแสดงผลเพื่อสลับมุมมอง
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4. การดูแลและให้บริ การ
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. แบตเตอรี่
ระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งครั้งจะขึ้นอยูก่ บั วิธีและสภาวะในการใช้งานนาฬิกา เช่น อุณหภูมิต่าํ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของ
แบตเตอรี่ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
หมายเหตุ: ในกรณี ที่ความจุลดลงผิดปกติเนื่องจากแบตเตอรี่ มีข้อบกพร่ อง การรั บประกันของ Suunto จะครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็ นเวลา
หนึ่งปี หรื อการชาร์ จสูงสุด 300 ครั้ ง แล้ วแต่ ว่ากรณี ใดถึงก่ อน
เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่ ต่าํ กว่า 20% และต่อมา 5% นาฬิกาของคุณจะแสดงไอคอนแบตเตอรี่ ต่าํ ถ้าระดับการชาร์จตํ่ามาก นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดพลังงานตํ่า
และแสดงไอคอนการชาร์จ

ใช้สาย USB ที่ให้มาในการชาร์จนาฬิกา เมื่อระดับแบตเตอรี่ สูงพอ นาฬิกาจะตื่นจากโหมดพลังงานตํ่า

4.3. การกําจัดทิ้ง
โปรดกําจัดอุปกรณ์ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสมเหมือนเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งลงในถังขยะ คุณอาจส่ งคืนอุปกรณ์ให้กบั ตัวแทนจําหน่าย Suunto ใกล้บา้ น
ได้ ถ้าต้องการ
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5. อ้างอิง
5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ทัว่ ไป
•
•
•
•
•
•

อุณหภูมิในการทํางาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F)
อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ : 0° C ถึง +35° C /+32° F ถึง +95° F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F)
การกันนํ้า: 100 ม./328 ฟุต
พลังงาน: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : 10-40 ชม. พร้อมเปิ ด GPS โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะการใช้งาน

ออปติคลั เซ็นเซอร์
•

อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคลั โดย Valencell

ตัวรับส่ งสัญญาณวิทยุ
•
•
•
•

รองรับ BluetoothⓇ Smart
ความถี่ในการสื่ อสาร: 2402-2480 MHz
กําลังส่ งสูงสุ ด: <4 dBm
ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

มิเตอร์วดั ความสู ง
•
•

ช่วงการแสดงผล: -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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วันที่ผลิต
วันที่ผลิตสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขซี เรี ยลของอุปกรณ์ หมายเลขซี เรี ยลมีความยาว 12 อักขระเสมอ: YYWWXXXXXXXX
ในหมายเลขซีเรี ยล เลขสองตัวแรก (YY) คือปี และเลขสองตัวถัดไป (WW) คือสัปดาห์ของปี ที่ผลิตอุปกรณ์

5.2. การปฏิบตั ิตามกฎ
5.2.1. CE
ด้วยเหตุน้ ี Suunto Oy จึงประกาศว่าอุปกรณ์วทิ ยุ OW161 เป็ นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรประบุ
ไว้ในเว็บไซต์ www.suunto.com/EUconformity.

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.
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5.3. เครื่ องหมายการค้า
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy
สงวนลิขสิ ทธิ์

5.4. คําประกาศเรื่ องสิ ทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองโดยการจดสิ ทธิบตั รและการยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รที่รอดําเนินการและสิ ทธิในระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ FI 20155573, US
7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487
ทั้งนี้ มีการยืน่ ขอจดสิ ทธิบตั รเพิ่มเติมแล้ว
เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นหัวใจแบบออปติคอล Valencell ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิบตั รและการยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั รที่รอดําเนินการ
และสิ ทธิของประเทศที่สอดคล้องกัน โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมใน valencell.com/patents/

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
และเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่
ซื้อสิ นค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิ ทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฏหมายที่บงั คับใช้แห่งชาติ
สําหรับจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดเริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีก
มีระยะเวลาการรับประกันสอง (2) ปี สําหรับนาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาสมาร์ทวอทช์, Dive Computer, เครื่ องส่ งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่ องส่ ง
สัญญาณ Dive, อุปกรณ์เชิงกล Dive และอุปกรณ์ความแม่นยําเชิงกล ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
มีระยะเวลาการรับประกันหนึ่ง (1) ปี สําหรับอุปกรณ์เสริ ม รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสายรัดหน้าอก สายนาฬิกา เครื่ องชาร์จ สายรัด แบตเตอรี่ แบบชาร์จซํ้าได้
กําไลและสายยาง Suuntoาง
ระยะเวลาการรับประกันคือห้า (5) ปี สํา หรับความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์วดั ความลึก (ความดัน) บน Suunto Dive Computersสายยาง

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.
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มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กาํ หนดให้ใช้
ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรื อซ่อมแซมโดยศูนย์บริ การที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลขเครื่ องได้ถกู ลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรื อทําให้อ่านไม่รู้เรื่ องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ Suunto หรื อ
สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะครี มกันแดดและสารไล่ยงุ
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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 อการซื้ออุปกรณ์ที่หรื อเกิดขึ้นจากการละเมิดการ
รับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทําการละเมิดหรื อทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู ้ถึงความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายดังกล่าว Suunto จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริ การตามการรับประกัน

5.6. สงวนลิขสิ ทธิ์
© Suunto Oy 10/2017 สงวนลิขสิ ทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่
จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Suunto Oy และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู ้และ
ข้อมูลการทํางานของผลิตภัณฑ์ Suunto จะไม่มีการนําเนื้อหามาใช้หรื อเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรื อนอกจากนี้มีการแจ้งไว้แล้ว รวมทั้งเพื่อการ
เปิ ดเผยหรื อการทําซํ้าที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Suunto Oy แม้วา่ เราจะคอยตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้ครอบคลุม
และถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารฉบับล่าสุ ดใน www.suunto.com
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Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

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

Manufacturer:
Suunto Oy
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