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1. ความปลอดภัย
ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย
คําเตือน: - ใช้ ในขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจทําให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: - ใช้ ในขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจเกิดความเสี ยหายกับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: - ใช้ เพื่อเน้ นถึงข้ อมูลสําคัญ
เคล็ดลับ: - ใช้ เป็ นคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ คุณสมบัติและฟั งก์ ชันของอุปกรณ์
ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองต่ อผิวหนังได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
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 อถือใน 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 นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ข้ อควรระวัง: ห้ ามกระแทกหรื อทําอุปกรณ์ ตกหล่ 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 รวมทั้งตัวชี ว้ ดั ที่ได้ อาจไม่ แม่ นยําเสมอไป แคลอรี อัตราการเต้ นของหั วใจ สถานที่
การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจําช็อต สัญญาณความเครี ยดทางร่ างกาย และตัวชี ว้ ดั อื่นๆ อาจไม่ ตรงกับความจริ งเสมอไป ผลิตภัณฑ์ และบริ การ Suunto
มีไว้ เพื่อการใช้ งานเชิ งนันทนาการเท่ านั้น และไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์ ทางการแพทย์ ใดๆ
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2. เริ่ มต้นใช้งาน
เริ่ มใช้ Suunto 3 Fitness ครั้งแรกได้ง่ายและรว
1.

ใช้สาย USB ที่ให้มาเสี ยบชาร์จนาฬิกากับแหล่งจ่ายไฟเพื่อปลุกนาฬิกา

2.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเริ่ มวิซาร์ดการตั้งค่า

3.

เลือกภาษาที่ตอ้ งการโดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง แล้วยืนยันด้วยปุ่ มตรงกลาง

4.

ทําตามคําแนะนําจากตัวช่วยเพื่อตั้งค่าเบื้องต้นให้เสร็ จสิ้ น กดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่างเพื่อเปลี่ยนค่า จากนั้นกดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกและไปยังขั้นตอน
ถัดไป

2.1. ปุ่ ม
Suunto 3 Fitness คุณสามารถใช้ปุ่ม 5 ปุ่ มเพื่อไปยังหน้าจอและใช้คุณสมบัติต่างๆ ได้

การใช้งานตามปกติ:
1. ปุ่ มซ้ ายบน
•
•

กดเพื่อเปิ ดไฟพื้นหลัง
กดเพื่อดูขอ้ มูลอื่นๆ

2. ปุ่ มขวาบน
•

กดเพื่อเลื่อนขึ้นดูมุมมองและเมนู

3. ปุ่ มกลาง
•
•

กดเพื่อเลือกรายการหรื อเพื่อไปข้างหน้า/เปลี่ยนการแสดงผล
กดค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูทางลัดในบริ บท
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4. ปุ่ มซ้ ายล่ าง
•
•

กดเพื่อย้อนกลับ
กดปุ่ มค้างไว้เพื่อกลับไปดูหน้าปั ดนาฬิกา

5. ปุ่ มขวาล่ าง
•

กดเพื่อเลื่อนลงดูมุมมองและเมนู

ปุ่ มกดจะทําหน้าที่ต่างกันในขณะบันทึกการออกกําลังกาย ดังนี้
1. ปุ่ มซ้ ายบน
•

กดเพื่อดูขอ้ มูลอื่นๆ

2. ปุ่ มขวาบน
•
•

กดเพื่อหยุดชัว่ คราวหรื อบันทึกต่อ
กดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนกิจกรรม

3. ปุ่ มกลาง
•
•

กดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
กดค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูตวั เลือกในบริ บท

4. ปุ่ มซ้ ายล่ าง
•

กดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ

5. ปุ่ มขวาล่ าง
•
•

กดเพื่อกํากับรอบ
กดค้างไว้เพื่อล็อกและปลดล็อกปุ่ ม

2.2. แอป Suunto
ด้วยแอป Suunto, คุณจะยิง่ เพิ่มประสบการณ์ Suunto 3 Fitness ของคุณได้อีก จับคู่นาฬิกากับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อกับ GPS, การแจ้งเตือนทาง
มือถือ, ข้อมูลเชิงลึกและอื่นๆ
หมายเหตุ: คุณไม่ สามารถจับคู่ได้ หากเปิ ดโหมดเครื่ องบินอยู่ โปรดปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อนการจับคู่
วิธีจบั คู่นาฬิกากับแอป Suunto
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจดูวา่ Bluetooth ของนาฬิกาเปิ ดอยู่ จากเมนูการตั้งค่า ให้ไปที่ การเชื่อมต่ อ » ค้ นพบ แล้วเปิ ดใช้งาน หากปิ ดไว้
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานเข้ากันได้จาก iTunes, App Store, Google Play หรื อแอปสโตร์ที่ได้รับความนิยมหลาย
แห่งในประเทศจีน
เริ่ มต้นแอป Suunto aและเปิ ดบลูทูธ หากยังไม่ได้เปิ ดใช้งาน
แตะไอคอนนาฬิกาที่ดา้ นซ้ายบนของหน้าจอแอปจากนั้นแตะ “PAIR” เพื่อจับคู่นาฬิกา
ตรวจสอบการจับคู่โดยพิมพ์รหัสที่แสดงบนนาฬิกาในแอป

บริ การ

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

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

ใช้สาย USB ที่มากับนาฬิกาเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์
เริ่ ม SuuntoLink หากยังไม่ได้ใช้อยู่
คลิกปุ่ มอัปเดตใน SuuntoLink

2.4. อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลจากข้อมือเป็ นวิธีตรวจอัตราการเต้นของหัวใจได้ง่ายและสะดวก ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับการวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•

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
เซ็นเซอร์ออปติคอลอาจไม่สามารถอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ถกู ต้องในระหว่างว่ายนํ้า
ขอแนะนําให้ใช้เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่หน้าอกซึ่ งใช้ร่วมกันได้ 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

2.5. การปรับการตั้งค่า
วิธีปรับการตั้งค่า
1.

กดปุ่ มขวาบนจนกว่าจะเห็นไอคอนการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ มกลางเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

2.

เลื่อนดูเมนูต้ งั ค่าโดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.

เลือกการตั้งค่าโดยกดปุ่ มกลาง เมื่อการตั้งค่าเน้นสี อยู่ กลับไปที่เมนูโดยกดปุ่ มซ้ายล่าง
7
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4.

หากต้องการตั้งช่วงค่า ให้เปลี่ยนค่าโดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

5.

หากต้องการเปิ ดหรื อปิ ดการตั้งค่าที่เพิ่งปรับไป ให้เปลี่ยนค่าโดยกดปุ่ มตรงกลาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี ้ คุณยังสามารถเข้ าใช้ งานการตั้งค่ าทั่วไปได้ จากเมนูทางลัดโดยกดปุ่ มกลางค้ างไว้
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3. การตั้งค่า
3.1. การล็อกปุ่ มและหรี่ แสงหน้าจอ
ขณะบันทึกการออกกําลังกาย คุณสามารถล็อกปุ่ มโดยการกดปุ่ มขวาล่าง เมื่อล็อกแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลได้ แต่เปิ ดไฟหน้าจอได้
โดยกดปุ่ มใดก็ได้ หากไฟหน้าจออยูใ่ นโหมดอัตโนมัติ
เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่ มขวาล่างอีกครั้ง
หากไม่ได้บนั ทึกการออกกําลังกาย หน้าจอจะหรี่ ลงหลังจากไม่มีการใช้งานเป็ นเวลาสั้นๆ เพื่อใช้งานหน้าจอ ให้กดปุ่ มใดก็ได้
หลังจากไม่มีการใช้งานเป็ นเวลานาน นาฬิกาจะเข้าสู่ โหมดพักการทํางานและปิ ดหน้าจอโดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานอีกครั้งเมื่อมีการ
เคลื่อนไหว

3.2. ไฟหน้าจอ
ไฟหน้าจอมี 2 โหมด คือ โหมดอัตโนมัติและโหมดสลับ เมื่อใช้โหมดอัตโนมัติ ไฟพื้นหลังจะสว่างขึ้นโดยกดปุ่ มใดก็ได้ เมื่อใช้โหมดสลับ คุณต้องเปิ ดไฟพื้น
หลังโดยกดปุ่ มซ้ายบนค้างไว้ ไฟพื้นหลังจะสว่างขึ้นจนกว่าจะกดปุ่ มซ้ายบนอีกครั้ง
ไฟหน้าจอจะอยูใ่ นโหมดอัตโนมัติโดยค่าเริ่ มต้น คุณสามารถเปลี่ยนโหมดไฟพื้นหลังได้จากการตั้งค่า ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » ไฟหน้ าจอ (ไฟพืน้ หลัง)

3.3. 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
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•
•

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

3.4. การเชื่อมต่อบลูทูธ
Suunto 3 Fitness ใช้เทคโนโลยีบลูทูธเพื่อส่ งและรับข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ เมื่อจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto เป็ นเทคโนโลยีเดียวกันที่ใช้เมื่อจับคู่ POD กับ
เซ็นเซอร์
หากคุณไม่ตอ้ งการให้นาฬิกาปรากฏให้เครื่ องสแกนบลูทูธเห็น ให้เปิ ดหรื อปิ ดการตั้งค่าการค้นพบได้จากการตั้งค่าในส่ วน การเชื่อมต่ อ » ค้ นพบ

บลูทูธยังสามารถปิ ดได้โดยการเปิ ดโหมดใช้งานบนเครื่ องบิน โปรดดู 3.5. โหมดเครื่ องบิน

3.5. โหมดเครื่ องบิน
เปิ ดโหมดเครื่ องบินเมื่อต้องปิ ดการส่ งสัญญาณไร้สาย คุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ดโหมดเครื่ องบินจากการตั้งค่าใน การเชื่อมต่ อ (การเชื่อมต่ อ)
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หมายเหตุ: ในการจับคู่ทุกอย่ างกับอุปกรณ์ ของคุณ คุณต้ องปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อน ถ้ าคุณเปิ ดไว้

3.6. โหมดห้ามรบกวน
โหมดห้ามรบกวนคือการตั้งค่าเพื่อปิ ดเสี ยงและการสัน่ สะเทือนทั้งหมด ทําให้เป็ นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากขณะสวมใส่ นาฬิกาในสถานที่ เช่น โรงละคร
หรื อสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการให้นาฬิกาทํางานตามปกติ แต่เงียบ
วิธีเปิ ด/ปิ ดโหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb)
1.
2.

กดปุ่ มตรงกลางหน้าปั ดนาฬิกาเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด
กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดโหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb)

เมื่อเปิ ดใช้โหมดห้ามรบกวน จะมีไอคอนห้ามรบกวนปรากฏขึ้นในมุมมองหน้าปั ด
หากคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ นาฬิกาจะส่ งเสี ยงเตือนตามปกติและปิ ดโหมดห้ามรบกวน เว้นแต่วา่ คุณจะเลื่อนปลุก

3.7. การแจ้งเตือน
หากจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆ ในนาฬิกา เช่น สายโทรเข้าและข้อความ
หมายเหตุ: ข้ อความที่ ได้ รับจากแอปบางตัวที่ ใช้ เพื่อการสื่ อสารอาจไม่ สามารถใช้ งานได้ กับSuunto 3 Fitness
เมื่อจับคู่นาฬิกากับแอป การแจ้งเตือนจะเปิ ดไว้อยูแ่ ล้วโดยค่าเริ่ มต้น ซึ่ งสามารถปิ ดได้จากเมนูการตั้งค่า ภายใต้ การแจ้ งเตือน
เมื่อการแจ้งเตือนมาถึง จะมีป็อบอัปปรากฏบนหน้าปั ด

หากข้อความไม่พอดีกบั หน้าจอ ให้กดปุ่ มขวาล่างเพื่อเลื่อนดูท้ งั หมด

ประวัติการแจ้งเตือน
หากคุณมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้อ่านหรื อสายที่ไม่ได้รับในโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถดูได้บนนาฬิกา
จากหน้าปัดนาฬิกา กดปุ่ มกลางแล้วกดปุ่ มล่างเพื่อเลื่อนดูประวัติการแจ้งเตือน

3.8. เวลาและวันที่
คุณจะตั้งเวลาและวันที่ในช่วงเริ่ มต้นใช้งานนาฬิกา
ปรับเวลาและวันที่จากการตั้งค่าภายใต้ ทัว่ ไป » เวลา/วันที่ ซึ่ งคุณสามารถเปลี่ยนรู ปแบบเวลาและวันที่
นอกจากเวลาหลักแล้ว คุณยังใช้การแสดงผลสองเวลาเพื่อติดตามเวลาในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น ในขณะเดินทาง ภายใต้ ทัว่ ไป » เวลา/วันที,่ แตะที่ เวลาคู่
ขนาน เพื่อตั้งเขตเวลาโดยการเลือกตําแหน่ง
เมื่อคุณจับคู่กบั แอป Suunto แล้วนาฬิกาของคุณจะได้รับการอัปเดตเวลาวันที่เขตเวลาและเวลาออมแสงจากอุปกรณ์มือถือ
ในส่ วน ทัว่ ไป » เวลา/วันที่ ให้แตะที่ อัปเดตเวลาอัตโนมัติ เพื่อสลับเปิ ดและปิ ดคุณสมบัติ

10

Suunto 3 Fitness

3.8.1. นาฬิกาปลุก
นาฬิกาของคุณมีนาฬิกาปลุกที่สามารถส่ งเสี ยงครั้งเดียวหรื อทําซํ้าในวันที่กาํ หนดให้ เปิ ดใช้งานสัญญาณเตือนจากการตั้งค่าภายใต้ สั ญญาณปลุก » นาฬิ กา
ปลุก
วิธีต้ งั เวลาปลุก
1.

ขั้นแรกให้เลือกความถี่ของเวลาปลุกที่ตอ้ งการ มีตวั เลือกดังนี้
•
•
•

2.

ครั้งหนึ่งครั้งเดียว (Once): เสี ยงปลุกจะดังครั้งหนึ่งใน 24 ชัว่ โมงถัดไปตามเวลาที่กาํ หนด
วันธรรมดาเวลาเดียวกันในสั ปดาห์ (Weeklight): เสี ยงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์
ประจําวันทุกวัน (Daily): เสี ยงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันทุกวันในสัปดาห์

ตั้งชัว่ โมงและนาที แล้วออกจากการตั้งค่า

เมื่อเสี ยงปลุกดัง คุณสามารถปิ ดการปลุกหรื อเลือกตัวเลือกเลื่อนการปลุกได้ เวลาเลื่อนการปลุกคือ 10 นาทีและสามารถตั้งซํ้าๆ ได้ 10 ครั้ง

ถ้าปล่อยให้เสี ยงปลุกดังต่อ นาฬิกาจะเลื่อนปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วินาที

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

3.10. หน้าปั ดนาฬิกา
Suunto 3 Fitness มีหน้าปัดให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบดิจิทลั และอนาล็อก
วิธีเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา
1.

ไปที่ หน้ าปัดนาฬิ กา การตั้งค่าจากตัวเรี ยกใช้งาน หรื อกดปุ่ มตรงกลางค้างไว้เพื่อเปิ ดเมนูในบริ บท กดปุ่ มกลางเพื่อเลือก หน้ าปัดนาฬิ กา

2.
3.

ใช้ปุ่มขวาบนหรื อขวาล่างเลื่อนดูตวั อย่างหน้าปั ดนาฬิกา และเลือกหน้าปัดที่ตอ้ งการโดยกดปุ่ มตรงกลาง
ใช้ปุ่มขวาบนหรื อขวาล่างเลื่อนดูและเลือกสี ที่ตอ้ งการใช้
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หน้าปัดแต่ละแบบจะมีขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น วันที่ รวมจํานวนก้าว หรื อแสดงผลสองเวลา กดปุ่ มตรงกลางเพื่อสลับมุมมองต่างๆ

3.11. ข้อมูลอุปกรณ์
คุณสามารถดูรายละเอียดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของนาฬิกาได้จากการตั้งค่าในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » เกีย่ วกับ (เกี่ยวกับ)
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4. คุณลักษณะ
4.1. การบันทึกการออกกําลังกาย
นอกจากการเฝ้ าดูกิจกรรมทุกวันแล้ว คุณยังใช้นาฬิกาบันทึกการออกกําลังหรื อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดูขอ้ มูลอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าได้
วิธีบนั ทึกการออกกําลังกาย
1.
2.

สวมเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจ (สวมหรื อไม่สวมก็ได้)
เลื่อนขึ้นไปที่ไอคอนการออกกําลังกายและเลือกด้วยปุ่ มตรงกลาง

3.
4.

กดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่างเพื่อเลื่อนดูโหมดกีฬา และกดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกโหมดที่ตอ้ งการใช้
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 เขียวอย่างเดียว (หมายความว่าเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจกําลังทํางานอยู)่
โปรดตรวจสอบว่ามีการจับคู่เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจแล้ว โดยดู 4.11. การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์ แล้วเลือกโหมดกีฬาอีกครั้ง
คุณอาจรอให้แต่ละไอคอนเปลี่ยนเป็ นสี เขียวหรื อเริ่ มบันทึกได้ทนั ทีโดยกดปุ่ มตรงกลาง

เมื่อการบันทึกเริ่ มต้นขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจที่เลือกจะถูกล็อกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการออกกําลังอย่างต่อเนื่อง
5.
6.

คุณสามารถสลับหน้าจอในขณะบันทึกโดยใช้ปุ่มตรงกลาง
กดปุ่ มขวาบนเพื่อหยุดการบันทึกชัว่ คราว หยุดและบันทึกโดยกดปุ่ มขวาล่าง หรื อดําเนินการต่อด้วยปุ่ มขวาบน

หากโหมดกีฬาที่เลือกไว้มีตวั เลือก เช่น ตั้งระยะเวลาเป้ าหมาย คุณสามารถปรับค่าเหล่านี้ก่อนเริ่ มบันทึกโดยกดปุ่ มขวาล่าง นอกจากนี้ ยังปรับตัวเลือกโหมด
กีฬาในขณะที่บนั ทึกได้ โดยกดปุ่ มกลางค้างไว้

หลังจากที่คุณหยุดการบันทึก จะมีขอ้ ความถามว่าคุณรู ้สึกอย่างไร คุณสามารถตอบหรื อข้ามคําถามได้ (โปรดดู 4.1.8. ความรู้ สึก) จากนั้นจะได้รับข้อมูลสรุ ป
กิจกรรมที่เลือกดูได้ดว้ ยปุ่ มขวาบนหรื อปุ่ มขวาล่าง
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หากบันทึกข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการเก็บไว้ สามารถลบบันทึกโดยเลื่อนลงไปที่ ลบ และยืนยันโดยกดปุ่ มตรงกลาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกในลักษณะ
เดียวกันจากสมุดจดรายการต่างๆ

4.1.1. การปรับเทียบความเร็ วและระยะทาง
Suunto 3 Fitness สามารถวัดความเร็ วในการวิง่ และเดินและระยะทางโดยใช้เครื่ องวัดความเร่ งในนาฬิกา เครื่ องวัดความเร่ งจําเป็ นต้องปรับให้เข้ากับความยาว
และเคลื่อนไหวของการก้าวของคุณเอง การไม่ปรับเทียบนาฬิกาจะทําให้ไม่สามารถวัดความเร็ วและระยะทางได้อย่างถูกต้อง
วิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับเทียบนาฬิกาของคุณ คือบันทึกการออกกําลังกายด้วยการเดินหรื อวิง่ ครั้งแรกโดยใช้ GPS ที่เชื่อมต่อ (ดูที่ 4.1.5. GPS ที่เชื่ อมต่ อ) เมื่อ
ใช้ GPS ของโทรศัพท์มือถือของคุณ การปรับเทียบความเร็ วและระยะทางจะกระทําโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง
การปรับเทียบนาฬิกาของคุณด้วยตนเอง:
1.
2.

บันทึกการออกกําลังด้วยการเดินและวิง่ ที่มีระยะทางที่รู้จกั กันดี (เช่น บนแทร็ ก) และใช้เวลาอย่างน้อย 12 นาที ดูที่ 4.1. บันทึกการออกกําลังกาย
แก้ไขระยะทางหลังจากการออกกําลังกายของคุณในผลสรุ ป โดยกดปุ่ มกลางเมื่อระยะทางเน้นสี

หมายเหตุ: เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่แม่ นยําที่ สุด ให้ ปรั บเที ยบนาฬิกาของคุณด้ วยตนเองทั้งสําหรั บวิ่งและเดิน

4.1.2. โหมดกีฬา
นาฬิกามีโหมดกีฬาที่ต้ งั ไว้แล้วมากมายให้เลือก โหมดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่เจาะจง ตั้งแต่การเดินเล่นข้างนอกไปจนถึงการเล่น
สกีแบบครอสคันทรี่
ขณะบันทึกการออกกําลังกาย (ดูที่ 4.1. การบันทึ กการออกกําลังกาย) คุณสามารถเลื่อนขึ้นและลงเพื่อดูรายชื่อโหมดกีฬา เลือกไอคอน อืน่ ๆ ที่ส่วนท้ายเพื่อดู
รายการโหมดกีฬาทั้งหมด
โหมดกีฬาแต่ละโหมดมีชุดจอแสดงผลที่ไม่ซ้ าํ กันซึ่ งแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามโหมดกีฬาที่เลือก คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้า
ปัดนาฬิการะหว่างการออกกําลังกายได้ดว้ ย แอป Suunto
เรี ยนรู ้วธิ ีปรับแต่งโหมดกีฬาในแอป Suunto (Android) หรื อแอป Suunto (iOS)

4.1.3. ตัวเลือกการประหยัดพลังงานในโหมดกีฬา
คุณสามารถใช้ตวั เลือกการประหยัดพลังงานต่อไปนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ :
•

ระยะหมดเวลาของหน้าจอ: หน้าจอจะเปิ ดอยูเ่ สมอขณะออกกําลังกาย เมื่อคุณเปิ ดการดับหน้าจอไว้ หน้าจอจะดับหลังจากผ่านไป 10 วินาทีเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่ จากนั้นกดปุ่ มใดก็ได้เพื่อเปิ ดหน้าจออีกครั้ง

วิธีเปิ ดตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
1.
2.
3.
4.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้กดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลื่อนลงไปที่ ประหยัดพลังงาน แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
ปรับตัวเลือกการประหยัดพลังงานตามต้องการและกดปุ่ มตรงกลางเพื่อออกจากตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
เลื่อนกลับไปที่มุมมองเริ่ มต้น และเริ่ มออกกําลังกายตามปกติ
หมายเหตุ: หากเปิ ดการดับหน้ าจอไว้ คุณจะยังได้ รับการแจ้ งเตือนจากมือถือ รวมทั้งเสี ยงเตือนและการสั่นเหมือนเดิม

14

Suunto 3 Fitness

4.1.4. การใช้เป้ าหมายขณะออกกําลังกาย
คุณสามารถกําหนดเป้ าหมายที่แตกต่างกันกับ Suunto 3 Fitness ของคุณได้เมื่อออกกําลังกาย
หากโหมดกีฬาที่เลือกไว้มีเป้ าหมายต่าง ๆ เป็ นตัวเลือก คุณสามารถปรับค่าเหล่านี้ก่อนเริ่ มบันทึกโดยกดปุ่ มขวาล่าง

เพื่อการออกกําลังกายโดยมีเป้ าหมายทัว่ ไป:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้กดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลือกเป้าหมาย และกดปุ่ มตรงกลาง
สลับเปิ ดปิ ดทัว่ ไป โดยการกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก ระยะเวลา หรื อ ระยะทาง.
เลือกเป้ าหมายของคุณ
กดปุ่ มซ้ายล่างเพื่อกลับไปที่ตวั เลือกโหมดกีฬา

เมื่อคุณเปิ ดใช้งานเป้ าหมายทัว่ ไปแล้ว แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นในทุกๆ การแสดงผลข้อมูล

นอกจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณไปถึงเป้ าหมาย 50% และเมื่อบรรลุเป้ าหมายที่คุณกําหนดแล้ว
เพื่อการออกกําลังกายโดยมีเป้ าหมายเข้มข้น:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้กดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลือกเป้าหมาย และกดปุ่ มตรงกลาง
สลับเปิ ดปิ ดความเข้ มข้ น โดยการกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก อัตราการเต้ นของหัวใจ หรื อ อัตราก้ าวเดิน.
เลือกโซนเป้ าหมายของคุณ
กดปุ่ มซ้ายล่างเพื่อกลับไปที่ตวั เลือกโหมดกีฬา

4.1.5. เชื่อมต่อกับ GPS
Suunto 3 Fitness สามารถบันทึกความเร็ วและระยะทางเมื่อวิง่ และเดินตามการเคลื่อนไหวของข้อมือ แต่ตอ้ งปรับเทียบกับความยาวและการเคลื่อนไหวของ
ช่วงการก้าว คุณสามารถปรับเทียบได้ดว้ ยตนเอง (ดูที่ 4.1.1. การปรั บเที ยบความเร็ วและระยะทาง-Speed and distance calibration), หรื อให้ GPS ที่เชื่อมต่อ
แล้วทําโดยอัตโนมัติ ความเร็ วและระยะทางที่อิงตามข้อมือจะปรับเทียบโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ GPS ที่เชื่อมต่ออยู่
นอกเหนือจากความเร็ วและระยะทางที่แม่นยํายิง่ ขึ้นด้วย GPS ที่เชื่อมต่อแล้ว คุณยังสามารถติดตามจากการออกกําลังกายของคุณซึ่งดูได้ในแผนที่ของแอป
Suunto
การใช้งาน GPS ที่เชื่อมต่อแล้ว:
1.
2.
3.
4.

การจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto ดูที่ 2.2. แอป Suunto
ยอมให้แอป Suunto ใช้บริ การตําแหน่ง
ให้แอป Suunto ใช้งานตลอดเวลา
เริ่ มโหมดกีฬาด้วย GPS

ไอคอน GPS บนนาฬิกาของคุณจะกะพริ บเป็ นสี เทาในขณะที่คน้ หา และเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ GPS ของโทรศัพท์
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โหมดกีฬาบางโหมดไม่ใช้ GPS หากคุณไม่เห็นไอคอนหมายความว่าโหมดกีฬาเป็ นกิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ GPS เช่นวิง่ บนลู่วงิ่ หรื อว่ายนํ้าในสระหรื อ
Suunto 3 Fitness ไม่ได้จบั คู่กบั โทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ: การใช้ GPS ที่เชื่ อมต่ อจะเพิ่มการใช้ พลังงานแบตเตอรี่ ในโทรศัพท์ มือถือของคุณ ความแม่ นยําของ GPS อาจแตกต่ างกันไปขึน้ อยู่กับ
โทรศัพท์ มือถือและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ เช่ น ตัวอาคารสามารถกีดขวางสั ญญาณ GPS ได้ โปรดทราบว่ าข้ อมูล GPS ไม่ สามารถใช้ งานได้ กับระบบปฏิบัติ
การโทรศัพท์ มือถือทุกรุ่ น และการรองรั บการใช้ งานบางอย่ างที่ มีอยู่อาจสิ ้นสุดลงโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

4.1.6. การออกกําลังแบบหนักสลับเบา
การออกกําลังแบบอินเทอร์วลั หรื อหนักสลับเบาเป็ นการออกกําลังกายในรู ปแบบที่พบได้ทวั่ ไป ซึ่งประกอบด้วยการออกกําลังกายที่ใช้แรงมากและน้อยโดย
ทําเป็ นชุดซํ้า ๆ กัน ด้วย Suunto 3 Fitness, คุณสามารถกําหนดช่วงเวลาการแแกกําลังของคุณเองสําหรับแต่ละโหมดกีฬา
เมื่อต้องกําหนดรอบการออกกําลังกาย คุณต้องตั้งค่าทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้
•
•
•
•

รอบการออกกําลังกาย: สลับเปิ ด/ปิ ดเพื่อเปิ ดการออกกําลังแบบหนักสลับเบา เมื่อเปิ ดการตั้งค่านี้ ระบบจะเพิ่มรอบการออกกําลังกายในโหมดกีฬา
การทําซํ้า: จํานวนรอบการออกกําลังกาย + ชุดการฟื้ นตัวที่ตอ้ งการทํา
รอบการออกกําลังกาย: รอบระยะเวลาในการออกกําลังกายอย่างหนัก ตามระยะทางหรื อระยะเวลา
การฟื้ นตัว: เวลาพักในช่วงรอบการออกกําลังกาย ตามระยะทางหรื อระยะเวลา

หากใช้ระยะทางเป็ นตัวกําหนดรอบการออกกําลังกาย คุณต้องอยูใ่ นโหมดกีฬาที่มีการวัดระยะทาง เช่น การวัดจะขึ้นอยูก่ บั GPS ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ
ความเร็ วจากข้อมือ หรื อจาก POD เท้าหรื อรถจักรยาน
วิธีฝึกแบบกําหนดรอบการออกกําลังกาย:
1.
2.
3.
4.

เลือกประเภทกีฬาจากจากตัวเรี ยกใช้งาน
ก่อนเริ่ มบันทีกการออกกําลังกาย ให้กดปุ่ มล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลื่อนลงไปที่ ช่ วงเวลา แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
เปิ ดใช้รอบการออกกําลังกาย และปรับการตั้งค่าดังที่อธิบายไว้ขา้ งต้น

5.
6.
7.

เลื่อนขึ้นไปที่ ย้ อนกลับ แล้วยืนยันด้วยการกดปุ่ มตรงกลาง
กดปุ่ มขวาบนจนกว่าจะกลับมายังมุมมองเริ่ มต้น จากนั้นเริ่ มออกกําลังกายตามปกติ
กดปุ่ มซ้ายล่างเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็ นหน้าจอรอบการออกกําลังกาย แล้วกดปุ่ มขวาบนเมื่อพร้อมเริ่ มรอบการออกกําลังกาย

8.

หากต้องการหยุดการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบา ก่อนที่จะออกกําลังกายครบทุกชุด ให้กดปุ่ มกลางเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬาและปิ ดช่ วงเวลา
หมายเหตุ: ปุ่ มในหน้ ารอบการออกกําลังกายจะทํางานตามปกติ เช่ น กดปุ่ มขวาบนเพื่อพักการบันทึก ไม่ ใช่ พักเฉพาะรอบการออกกําลังกายเท่ านั้น

หลังจากหยุดบันทึกการออกกําลังกายแล้ว ระบบจะปิ ดการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบาในโหมดกีฬานั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าอื่นๆ จะยัง
คงอยูเ่ พื่อให้คุณเริ่ มออกกําลังกายแบบเดียวกัน เมื่อใช้โหมดกีฬานี้ในครั้งหน้าได้ง่ายๆ

4.1.7. การว่ายนํ้า
คุณสามารถใช้ Suunto 3 Fitness สําหรับการว่ายนํ้าในสระได้
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เมื่อใช้โหมดกีฬาว่ายนํ้าในสระ นาฬิกาจะใช้ความยาวของสระว่ายนํ้าเพื่อระบุระยะทาง คุณสามารถเปลี่ยนความยาวของสระว่ายนํ้าได้ตามต้องการ โดยใช้ตวั
เลือกโหมดกีฬาก่อนเริ่ มว่ายนํ้า
หมายเหตุ: เซ็นเซอร์ วดั อัตราการเต้ นของหั วใจที่ ข้อมืออาจไม่ ทาํ งานใต้ นา้ํ ใช้ เซ็นเซอร์ วดั อัตราการเต้ นของหั วใจที่หน้ าอกเพื่อให้ ได้ การติดตามค่ า
HR ที่เชื่ อถือได้ มากขึน้

4.1.8. ความรู ้สึก
หากคุณมีการออกกําลังอย่างสมํ่าเสมอ การติดตามว่าคุณรู ้สึกอย่างไรหลังการออกกําลังแต่ละครั้งเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญของสภาพร่ างกายโดยรวมของคุณ
มีระดับความรู ้สึกห้าแบบให้เลือก:
•
•
•
•
•

แย่
เฉลีย่
ดี
ดีมาก
ยอดเยีย่ ม

ความหมายของตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของคุณ สิ่ งสําคัญคือคุณจะต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการออกกําลังแต่ละครั้ง คุณสามารถบันทึกความรู ้สึกของคุณในนาฬิกาโดยตรงหลังจากหยุดการบันทึกโดยการตอบคําถาม ‘เป็ นอย่ างไรบ้ าง?’

คุณสามารถข้ามการตอบคําถามได้โดยกดปุ่ มตรงกลาง

4.1.9. ธีมหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนธีมโดยใช้ธีมสว่างและธีมมืดเพื่อให้อ่านหน้าปัดนาฬิกาได้สะดวกในระหว่างออกกําลังกายหรื อนําทางได้
เมื่อใช้ธีมแบบสว่าง พื้นหลังของหน้าจอจะสว่างและตัวเลขมีสีเข้ม
ส่ วนธีมแบบมืด ภาพที่เห็นจะกลับกัน โดยพื้นหลังจะมีสีเข้มและตัวเลขจะสว่าง
ธีมเป็ นการตั้งค่าที่มีผลกับทั้งระบบ ซึ่งเปลี่ยนในนาฬิกาได้ไม่วา่ จะใช้โหมดกีฬาแบบใดง
วิธีเปลี่ยนธีมหน้าจอในโหมดกีฬา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ มขวาบนจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิ ดตัวเรี ยกใช้งาน
เลื่อนไปที่การออกกําลังกาย และ/หรื อกดปุ่ มตรงกลาง
ไปที่โหมดกีฬาใดก็ได้และกดปุ่ มขวาล่างเพื่อเปิ ดตัวเลือกโหมดกีฬา
เลื่อนไปที่ธีม แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
สลับธีมสว่างและธีมมืดโดยกดปุ่ มขวาบนและขวาล่าง จากนั้นกดปุ่ มตรงกลางเพื่อยอมรับ
เลื่อนกลับขึ้นเพื่อออกจากตัวเลือกโหมดกีฬาและเริ่ มใช้ (หรื อออกจาก) โหมดกีฬา

4.2. สมุดบันทึก
คุณสามารถเข้าไปยังสมุดจดรายการต่างได้จากตัวเรี ยกใช้งาน
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เลื่อนดูบนั ทึกโดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดและดูรายการที่ตอ้ งการ

หากต้องการออกจากบันทึก ให้กดปุ่ มซ้ายล่าง

4.3. กิจกรรมประจําวัน
4.3.1. การติดตามกิจกรรม
นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทาํ ตลอดทั้งวัน ซึ่ งถือเป็ นปัจจัยสําคัญ ไม่วา่ จะแค่ตอ้ งการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรื อกําลังฝึ กซ้อมเพื่อการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม การทําร่ างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกําลังกายเป็ นเรื่ องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทํากิจกรรมเบาๆ เมื่อฝึ กซ้อม
อย่างหนัก
ตัวนับกิจกรรมจะรี เซ็ตทุกๆ วันเวลาเที่ยงคืน นาฬิกาจะสรุ ปกิจกรรมของคุณเมื่อจบสัปดาห์
กดปุ่ มขวาล่างจากหน้าปั ดนาฬิกาเพื่อดูจาํ นวนก้าวทั้งหมดในวันนั้น

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

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือจํานวนแคลอรี ที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณในระหว่างวัน คุณจะเห็นปริ มาณแคลอรี ท้ งั หมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง
ยอดรวมจะแสดงทั้งแคลอรี จากการออกกําลังกายและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูขอ้ มูลด้านล่าง)
วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้ าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้ าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าส่ วนตัวได้ (โปรด
ดูขอ้ มูลด้านล่าง)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบจํานวนก้าวในช่วง 7 วันที่ผา่ นมาได้โดยกดปุ่ มตรงกลางหนึ่งครั้ง กดปุ่ มกลางอีกครั้งเพื่อดูแคลอรี ที่ถกู เผาผลาญในช่วง 7
วันที่ผา่ นมา
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ขณะที่อยูใ่ นการแสดงผลจํานวนก้าวหรื อแคลอรี กดปุ่ มล่างขวาเพื่อดูตวั เลขที่แน่นอนสําหรับแต่ละวัน
เป้าหมายกิจกรรม
คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้ าหมายประจําวันได้ท้ งั จํานวนก้าวและปริ มาณแคลอรี ขณะอยูใ่ นหน้าจอกิจกรรม กดปุ่ มกลางค้างไว้เพื่อเปิ ดการตั้งค่าเป้ าหมาย
กิจกรรม

ขณะตั้งจํานวนก้าวเป้ าหมาย คุณสามารถกําหนดจํานวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้
แคลอรี ท้ งั หมดที่คุณเผาผลาญต่อวันจะขึ้นอยูก่ บั สองปั จจัยคืออัตราการเผาผลาญ (BMR) และกิจกรรมการออกกําลังกายของคุณ

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

4.3.2. HR แบบทันที
HR แบบทันทีจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในภาพรวม หน้าจอจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบนั ของคุณ

วิธีดู HR แบบทันที
1.
2.

กดปุ่ มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอแสดงผล HR แบบทันที
กดปุ่ มซ้ายล่างเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังมุมมองหน้าปัดนาฬิกา

4.3.3. HR ประจําวัน
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชัว่ โมง ซึ่งข้อมูลนี้เป็ นประโยชน์โดยบ่งบอกการฟื้ นตัวของคุณหลังจากออก
กําลังกายอย่างหนัก เป็ นต้น
หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชัว่ โมง กราฟจะแสดงโดยใช้ขอ้ มูลอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที
นอกจากนี้ คุณจะได้รับอัตราการเต้นหัวใจตํ่าสุ ดในช่วง 12 ชัว่ โมง
อัตราการเต้นของหัวใจตํ่าสุ ดในช่วง 12 ชัว่ โมงที่ผา่ นมาเป็ นตัวบ่งชี้การฟื้ นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้ นตัวจากการออกกําลังกายครั้งล่าสุ ดได้
ไม่เต็มที่
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หากคุณบันทึกการออกกําลังกาย ค่า HR ในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นจากการออกกําลังกายของคุณ โปรดทราบว่าอัตราในกราฟ
เป็ นค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณขึ้นสู งสุ ดที่ 200 ครั้งต่อนาทีขณะออกกําลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุ ด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่อ
อัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุ ด
คุณต้องเปิ ดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจอกราฟอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันได้ คุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ดคุณลักษณะ
นี้ได้จากการตั้งค่าใน กิจกรรม หากเปิ ดหน้าจอการติดตามกิจกรรมอยู่ คุณยังสามารถเข้าสู่ การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่ มกลางค้างไว้
หลังจากเปิ ดคุณลักษณะ HR ประจําวันแล้ว นาฬิกาจะเปิ ดเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็ นประจําเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ
คุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่ เล็กน้อย

เมื่อเปิ ดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูล HR ประจําวัน
วิธีดู HR ประจําวัน
1.
2.

กดปุ่ มขวาล่างจากมุมมองหน้าปั ดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอการติดตาม HR
กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปลี่ยนเป็ นหน้าจอ HR ประจําวัน

การกดปุ่ มล่างขวาในหน้าจอ HR ประจําวันจะแสดงปริ มาณพลังงานที่คุณเผาผลาญทุกๆ ชัว่ โมงตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

4.4. แนวทางการออกกําลังกายที่ปรับเปลี่ยนได้
Suunto 3 Fitness ของคุณสร้างแผนการออกกําลังกาย 7 วันโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยคงระดับ ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของหัวใจ ความหนักของ
การฝึ กซ้อมและความเข้มข้นของการออกกําลังกายรายสัปดาห์ จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมการออกกําลังกายสามแบบ
เลือกเป้ าหมายการออกกําลังกายของคุณ:

เลือกตัวเลือก “Maintain” หากคุณค่อนข้างแข็งแรงอยูแ่ ล้วและต้องการรักษาระดับการออกกําลังกายในปัจจุบนั ไว้ ตัวเลือกนี้ยงั เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่เพิ่ง
เริ่ มออกกําลังกายเป็ นประจําด้วย เมื่อคุณเริ่ มต้นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็ นโปรแกรมที่ใช้เป็ นโปรแกรมที่หนักขึ้นได้เสมอ
ตัวเลือก “Improve” มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งความสมบูรณ์แข็งแรงของหัวใจของคุณด้วยกราฟโค้งขึ้นระดับปานกลาง หากคุณต้องการปรับปรุ งความ
สมบูรณ์แข็งแรงให้เร็ วขึ้น เลือกโปรแกรม “Boost” ซึ่ งจะทําให้คุณออกกําลังกายหนักขึ้นและได้ผลเร็ วขึ้น
แผนการออกกําลังกายประกอบด้วยการออกกําลังกายซึ่งวางแผนมาแล้วที่มีระยะเวลาและความเข้มข้นตามเป้ าหมาย การออกกําลังกายแต่ละครั้งวางแผนโดย
มีเป้ าหมายเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ โดยไม่หกั โหมร่ างกายมากเกินไป หากคุณพลาดการออกกําลังกายหรื อทํามากกว่าที่
วางแผนไว้ Suunto 3 Fitness จะปรับแผนการออกกําลังกายของคุณให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเริ่ มต้นออกกําลังกายตามแผน นาฬิกาของคุณจะแนะนําด้วยตัวชี้วดั ทั้งภาพและเสี ยง เพื่อช่วยให้คุณอยูใ่ นระดับที่ถูกต้องและติดตามความคืบหน้าของ
คุณ
การตั้งค่าโซน HR (ดูที่ 4.13.1. โซนอัตราการเต้ นของหั วใจ) มีผลต่อแผนการออกกําลังกายที่ปรับเปลี่ยนได้ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแผนการออกกําลังกายจะ
รวมระดับความเข้มข้นด้วย หากโซน HR ของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง คําแนะนําความเข้มข้นในระหว่างการออกกําลังกายที่วางแผนไว้อาจไม่
สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นที่แท้จริ งของการออกกําลังกาย
หากต้องการดูแผนการออกกําลังกายครั้งต่อไป:
1.
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2.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อดูแผนสําหรับสัปดาห์ปัจจุบนั

3.

กดปุ่ มขวาล่างเพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติม วันที่ออกกําลังกาย ระยะเวลา และระดับความเข้มข้น (โดยขึ้นอยูก่ บั โซนอัตราการเต้นหัวใจ ให้ดูที่ โซนเข้ มข้ น

4.

กดปุ่ มซ้ายล่างเพื่อออกจากมุมมองการออกกําลังกายที่วางแผนไว้และกลับไปยังหน้าจอแสดงเวลา
หมายเหตุ: นอกจากนี ้ กิจกรรมที่วางแผนไว้ ในวันนีจ้ ะปรากฏให้ เห็นเมื่อกดปุ่ มตรงกลางในมุมมองหน้ าปั ดนาฬิกา

หมายเหตุ: แนวทางการออกกําลังกายที่ ปรั บเปลี่ยนได้ มีเป้ าหมายเพื่อคงระดับ ปรั บปรุ ง และเพิ่มความสมบูรณ์ แข็งแรงของคุณ หากคุณแข็งแรงมาก
อยู่แล้ วและออกกําลังกายบ่ อย ๆ แผนการออกกําลังกาย 7 วันอาจไม่ เหมาะกับกิจวัตรที่ คุณมีอยู่
ข้ อควรระวัง: หากคุณป่ วย แผนการออกกําลังกายอาจปรั บไม่ เพียงพอเมื่อคุณเริ่ มออกกําลังกายอีกครั้ ง ให้ ระมัดระวังเป็ นพิเศษและออกกําลังกายเบา ๆ
หลังเกิดอาการเจ็บป่ วย
คําเตือน: นาฬิกาไม่ สามารถบอกได้ ว่าคุณได้ รับบาดเจ็บหรื อไม่ ปฏิ บัติตามคําแนะนําของแพทย์ เพื่อให้ หายจากอาการบาดเจ็บ ก่ อนที่จะปฏิบัติตาม
แผนการออกกําลังกายในนาฬิกาของคุณ
หากต้องการปิ ดใช้งานแผนการออกกําลังที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ:
1.
2.

ในเมนูการตั้งค่า ไปที่ การออกกําลังกาย
สลับ แนวทาง เพื่อปิ ด

หากคุณไม่ตอ้ งการแนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งการเป้ าหมายการออกกําลังกาย คุณสามารถกําหนดจํานวนชัว่ โมงเป้ าหมายเป็ นเป้ าหมายรายสัปดาห์จาก
การตั้งค่าใน การออกกําลังกาย
1.
2.
3.

ปิ ดการใช้งาน แนวทาง
เลือก เป้าหมายรายสั ปดาห์ โดยกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก เป้าหมายรายสั ปดาห์ ใหม่โดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง
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4.

ยืนยันโดยกดปุ่ มตรงกลาง

คําแนะนําแบบเรี ยลไทม์
หากคุณมีกาํ หนดการการออกกําลังกายที่วางแผนไว้สาํ หรับวันนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะปรากฏเป็ นตัวเลือกแรกในรายการโหมดกีฬา เมื่อคุณเข้าสู่มุมมองการ
ออกกําลังกายเพื่อเริ่ มการบันทึกการออกกําลังกาย หากคุณต้องการคําแนะนําแบบเรี ยลไทม์ ให้เริ่ มต้นการออกกําลังกายที่แนะนําตามที่คุณต้องการในการ
บันทึกปกติ ดูที่ 4.1. การบันทึ กการออกกําลังกาย
หมายเหตุ: นอกจากนี ้ กิจกรรมที่วางแผนไว้ ในวันนีจ้ ะปรากฏให้ เห็นเมื่อกดปุ่ มตรงกลางในมุมมองหน้ าปั ดนาฬิกา
เมื่อออกกําลังกายตามแผนที่วางไว้ คุณจะเห็นแถบความคืบหน้าสี เขียวและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของคุณ เป้ าหมายประมาณโดยขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่วางแผนไว้ เมื่อออกกําลังกายภายในความเข้มข้นตามแผนที่วางไว้ (ขึ้นอยูก่ บั อัตราการเต้นของหัวใจ) คุณจะบรรลุเป้ าหมายตามระยะเวลาที่
วางแผนไว้ ความเข้มข้นของการออกกําลังกายที่สูงขึ้นจะช่วยให้คุณบรรลุเป้ าหมายได้เร็ วขึ้น ในทํานองเดียวกัน ความเข้มข้นตํ่าจะใช้เวลานานขึ้น

4.5. ข้อมูลเชิงลึกในการออกกําลังกาย
Suunto 3 Fitness จะบอกภาพรวมของกิจกรรมการออกกําลังกาย
กดปุ่ มขวาล่างจนกระทัง่ เห็นผลการออกกําลังกายทั้งหมดสําหรับสัปดาห์ปัจจุบนั

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป้ าหมายการออกกําลังได้ หากเปิ ดคําแนะนําการออกกําลังกายที่ปรับเปลี่ยนได้ หากต้องการปิ ดคําแนะนําในการออกกําลังกายที่ปรับ
เปลี่ยนได้ และปรับเปลี่ยนเป้ าหมายการออกกําลังของคุณ โปรดดูที่ 4.4. คําแนะนําการออกกําลังกายที่ปรั บเปลี่ยนได้
กดปุ่ มกลางสองครั้งเพื่อดูกิจกรรมที่ทาํ ทั้งหมดในสัปดาห์ปัจจุบนั และความคืบหน้าของคุณในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผา่ นมา

จากมุมมองรวม คุณสามารถกดปุ่ มบนซ้ายเพื่อสลับระหว่างกีฬาสามอันดับแรก
กดปุ่ มขวาล่างเพื่อดูสรุ ปผลการออกกําลังกายทั้งหมดสําหรับสัปดาห์ปัจจุบนั ผลสรุ ปจะประกอบด้วยเวลาทั้งหมด ระยะทาง และแคลอรี สาํ หรับกีฬาที่เลือก
ในมุมมองรวม

4.6. เวลาฟื้ นตัว
เวลาในการฟื้ นตัวคือเวลาที่ร่างกายของคุณต้องใช้ในการฟื้ นตัวหลังจากออกกําลังกาย มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง เวลาจะขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและความเข้มข้นของการ
ออกกําลัง รวมทั้งความเมื่อยล้าโดยรวมของคุณ
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ระยะเวลาในการฟื้ นตัวจะสะสมมาจากการออกกําลังกายทุกประเภท กล่าวคือ เวลาฟื้ นตัวสะสมของคุณในการฝึ กซ้อมที่นาน แต่ระดับความเข้มข้นตํ่าจะเท่า
กันกับที่ความเข้มสูง
เวลาจะสะสมในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง ดังนั้น หากคุณฝึ กซ้อมอีกครั้งก่อนที่เวลาจะหมดลง เวลาสะสมใหม่จะเพิ่มเข้าในส่ วนที่เหลือจากการฝึ กซ้อมก่อนหน้า
การดูเวลาในการฟื้ นตัวของคุณ:
1.
2.

จากหน้าปั ดนาฬิกา กดปุ่ มล่างขวาจนกว่าจะเห็นหน้าจอการออกกําลังและการฟื้ นตัว
กดปุ่ มซ้ายบนเพื่อสลับระหว่างการออกกําลังและการฟื้ นตัว

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

4.7. การติดตามการนอน
การนอนหลับตอนกลางคืนที่ดีถือเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับจิตใจและร่ างกายที่แข็งแรง คุณสามารถใช้นาฬิกาติดตามการนอนหลับและดูวา่ คุณนอนหลับได้นาน
แค่ไหน และนอนหลับได้ดีเพียงใด
เมื่อคุณใส่ นาฬิกาตอนนอน Suunto 3 Fitness จะติดตามการนอนหลับโดยใช้ขอ้ มูลจากมาตรวัดความเร่ ง
เพื่อติดตามการนอน:
1.
2.

ไปที่การตั้งค่านาฬิกา เลื่อนลงไปที่ นอนหลับ แล้วกดปุ่ มตรงกลาง
สลับเปิ ด การติดตามการนอน

3.

ตั้งเวลาการเข้านอนและตื่นนอนตามตารางการนอนหลับปกติของคุณ

ขั้นตอนสุ ดท้ายกําหนดเวลานอนของคุณ นาฬิกาจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อระบุเวลาที่คุณนอนหลับ (ในช่วงเวลานอน) และรายงานการนอนหลับทั้งหมดเป็ น
ช่วงเวลาเดียว เช่น ถ้าคุณลุกขึ้นดื่มนํ้าในตอนกลางคืน นาฬิกาจะนับการนอนหลับหลังจากนั้นเป็ นช่วงเดียวกัน
หากคุณหลับไปก่อนหน้านี้หรื อนอนหลับนานกว่าเวลานอนที่กาํ หนดไว้ นาฬิกาของคุณจะติดตามการนอนหลับของคุณตราบใดที่ส่วนหนึ่งของการนอน
หลับของคุณอยูใ่ นช่วงเวลาก่อนนอนและเวลาตื่นนอนที่คุณกําหนด
หมายเหตุ: ถ้ าคุณนอนไม่ ตรงเวลานอนปกติ นาฬิกาอาจไม่ นับรวมการนอนนั้นเป็ นช่ วงการหลับของคุณ
เมื่อเปิ ดการติดตามการนอนแล้ว คุณยังตั้งเป้ าหมายการนอนหลับได้อีกด้วย ผูใ้ หญ่ปกติตอ้ งใช้เวลานอน 7 ถึง 9 ชัว่ โมงต่อวัน ทั้งนี้ เวลาการนอนหลับของคุณ
อาจต่างจากช่วงเวลาทัว่ ไปได้
หมายเหตุ: การวัดค่ าการนอนหลับทั้งหมด ยกเว้ นคุณภาพการนอนหลับและค่ า HR โดยเฉลี่ยจะขึน้ อยู่กับการเคลื่อนไหวเท่ านั้น จึ งเป็ นค่ าประมาณที่
อาจไม่ ใช่ พฤติกรรมการนอนหลับที่ แท้ จริ งของคุณ

คุณภาพการนอนหลับ
นอกเหนือจากระยะเวลาแล้ว นาฬิกาของคุณยังสามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับได้ดว้ ยการติดตามรู ปแบบการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการนอน
หลับ ความแปรปรวนเป็ นตัวบ่งชี้วา่ การนอนหลับของคุณช่วยให้คุณพักผ่อนและฟื้ นตัวได้ดีเพียงใด คุณภาพการนอนหลับจะแสดงเป็ นสเกลจาก 0 ถึง 100 ใน
สรุ ปการนอนหลับ โดยที่ 100 คือมีคุณภาพดีที่สุด
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การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ
เพื่อให้ได้การวัดคุณภาพการนอนหลับ ตรวจสอบว่ามีการเปิ ดใช้ HR ประจําวัน (ดู 4.3.3. HR ประจําวัน) และเปิ ดใช้งานการติดตามการนอนหลับ

โหมดห้ามรบกวนอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้การตั้งค่า “ห้ามรบกวนอัตโนมัติ” เพื่อเปิ ดโหมดห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติขณะนอนหลับ

แนวโน้มการนอนหลับ
เมื่อตื่นนอน นาฬิกาจะทักทายด้วยข้อมูลสรุ ปการนอนหลับที่ผา่ นมา ข้อมูลสรุ ปจะรวมถึงระยะเวลารวมของการนอนหลับ เช่นเดียวกับเวลาโดยประมาณที่
คุณตื่นอยู่ (เดินไปเดินมา) เมื่อคุณเข้านอน เมื่อคุณตื่นขึ้น และคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยของ HR
คุณสามารถติดตามแนวโน้มการนอนหลับโดยรวมของคุณได้ดว้ ยควรามรู ้เชิงลึกของการนอนหลับ กดปุ่ มขวาล่างจากหน้าปั ดนาฬิกาจนกว่าจะเห็น นอนหลับ
การแสดงช่วงเวลา มุมมองแรกจะแสดงการนอนหลับครั้งล่าสุ ดเทียบกับเป้ าหมายเวลาการนอนที่ต้ งั ไว้

ในขณะที่อยูใ่ นโหมดการนอนหลับ คุณสามารถกดปุ่ มตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อดูระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยและอัตราการเต้นหัวใจโดยเฉลี่ยขณะนอนหลับ
สําหรับช่วงเจ็ดวันที่ผา่ นมา ข้อมูลสามารถดูเป็ นตัวเลขแทนกราฟโดยการกดปุ่ มล่างขวา
เคล็ดลับ: กดปุ่ มกลางค้ างไว้ จากหน้ าจอ นอนหลับ เพื่อเข้ าไปยังการตั้งค่ าการติดตามการนอนหลับและข้ อมูลสรุ ปการนอนหลับล่ าสุด

4.8. ความเครี ยดและการฟื้ นตัว
ทรัพยากรของคุณเป็ นตัวชี้วดั ระดับพลังงานของร่ างกายที่ดี และแปลความสามารถของคุณในการจัดการความเครี ยดและรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน
ความเครี ยดและการออกกําลังกายจะทําให้ทรัพยากรของคุณหมดสิ้ นลง ในขณะที่การพักผ่อนและการฟื้ นตัวจะกูก้ ลับคืนมา การนอนหลับที่ดีเป็ นส่ วนสําคัญ
ของ การทําให้ร่างกายของคุณมีทรัพยากรที่ตอ้ งการ
เมื่อระดับทรัพยากรของคุณสู งขึ้น คุณจะรู ้สึกสดชื่นและกระปรี้ กระเปร่ า การออกไปวิง่ เมื่อทรัพยากรของคุณสูงหมายความว่าคุณอาจจะมีการวิง่ ที่ดี เพราะ
ร่ างกายของคุณมีพลังงานที่จาํ เป็ นในการปรับตัวและปรับปรุ งผลลัพธ์ที่ได้
ความสามารถในการติดตามแหล่งทรัพยากรของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการและใช้งานได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระดับทรัพยากร
ของคุณเพื่อเป็ นแนวทางในการระบุปัจจัยความเครี ยดได้ดว้ ย รวมทั้งผลต่อการฟื้ นตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพ และผลจากโภชนาการที่ดี
ความเครี ยดและการฟื้ นสภาพจะใช้การอ่านค่าเซ็นเซอร์หวั ใจ และเพื่อรับข้อมูลเหล่านี้ระหว่างวัน ต้องเปิ ดใช้งาน HR ประจําวัน ดูที่ 4.3.3. HR ประจําวัน
เป็ นสิ่ งสําคัญที่ HR สู งสุ ด ของคุณและ HR ขณะพักผ่อน ต้องตั้งค่าให้ตรงกับอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอ่านที่แม่นยําที่สุด โดยค่า
เริ่ มต้น HR ขณะพักผ่อน ค่านี้จะตั้งไว้ที่ 60 bpm และ HR สู งสุ ด จะขึ้นอยูก่ บั อายุของคุณ
ค่า HR เหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ๆ ในส่ วนการตั้งค่าที่ GENERAL -> PERSONAL
เคล็ดลับ: ใช้ การอ่ านอัตราการเต้ นของหั วใจตํา่ สุดที่ วดั ได้ ระหว่ างการนอนหลับเป็ น HR ขณะพักผ่ อน
กดปุ่ มขวาล่างเพื่อเลื่อนลงไปที่การแสดงผลความเครี ยดและการฟื้ นตัว

มาตรวัดรอบ ๆ การแสดงผลนี้แสดงถึงระดับทรัพยากรโดยรวมของคุณ ถ้าเป็ นสี เขียวหมายความว่าคุณกําลังฟื้ นตัว ตัวบ่งชี้สถานะและเวลาจะบอกสถานะ
ปัจจุบนั ของคุณ (ใช้งาน ไม่ใช้งาน การฟื้ นตัว หรื อเครี ยด) และระยะเวลาที่คุณอยูใ่ นสถานะนั้น เช่น ในภาพหน้าจอนี้ คุณได้ฟ้ื นตัวในช่วง 4 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
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กดปุ่ มกลางเพื่อดูแผนภูมิแท่งที่แสดงทรัพยากรของคุณในช่วง 16 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา

แถบสี เขียวแสดงช่วงเวลาที่คุณกําลังฟื้ นตัว ค่าเปอร์เซ็นต์เป็ นค่าประมาณระดับทรัพยากรปัจจุบนั ของคุณ

4.9. ระดับความความสมบูรณ์แข็งแรง
ความสมบูรณ์แข็งแรงของหัวใจที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับสุ ขภาพโดยรวม สุ ขภาวะที่ดี และสมรรถนะทางการกีฬาของคุณ
ระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของหัวใจของคุณกําหนดเป็ น VO2max (การใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายว่าเป็ นการวัดค่าสมรรถนะ
ความทนทานแบบแอโรบิก กล่าวได้วา่ VO2max แสดงให้เห็นว่าร่ างกายของคุณสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีเพียงใด ยิง่ ค่า VO2max ของคุณสูงขึ้น แสดงว่าคุณ
ใช้ออกซิเจนได้ดียงิ่ ขึ้น
การประเมินระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของคุณ ขึ้นอยูก่ บั การตรวจจับการตอบสนองต่ออัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการออกกําลังกายด้วยการวิง่ หรื อ
เดินที่บนั ทึกไว้ หากต้องการประมาณระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของคุณ บันทึกการวิง่ หรื อเดินโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในขณะที่สวม Suunto 3
Fitness พร้อมเชื่อมต่อ GPS หรื อปรับเทียบความเร็ ว
หาก GPS ที่เชื่อมต่อไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องปรับเทียบนาฬิกาด้วยตัวเองก่อนที่คุณจะเดิน/วิง่ เป็ นเวลา 15 นาที แล้วจึงประมาณระดับความสมบูรณ์แข็งแรง
ของคุณ ดูที่ 4.1.1. การปรั บเทียบความเร็ วและระยะทาง
หลังจากการปรับเทียบสําเร็ จแล้ว นาฬิกาของคุณจึงจะสามารถประเมินระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของคุณสําหรับการออกกําลังกายด้วยการวิง่ และเดิน
ทั้งหมด
ระดับความสมบูรณ์แข็งแรงโดยประมาณของคุณในปั จจุบนั จะแสดงในหน้าจอแสดงระดับความสมบูรณ์แข็งแรง จากหน้าปัดนาฬิกา กดปุ่ มขวาล่างเพื่อเลื่อน
ไปยังหน้าจอแสดงระดับความสมบูรณ์แข็งแรง

หมายเหตุ: หากนาฬิกายังไม่ ได้ ประมาณระดับความสมบูรณ์ แข็งแรงของคุณ จอแสดงผลระดับความสมบูรณ์ แข็งแรงจะแนะนําคุณต่ อไป
ข้อมูลย้อนหลังจากการออกกําลังกายด้วยการวิง่ และการเดินที่บนั ทึกไว้ มีส่วนช่วยให้มน่ั ใจว่าการประมาณค่า VO2max ของคุณมีความแม่นยํา ยิง่ คุณบันทึก
กิจกรรมด้วย Suunto 3 Fitness มากเท่าใด ก็จะประมาณ VO2max ของคุณได้แม่นยํามากขึ้นเท่านั้น
มีระดับความสมบูรณ์แข็งแรง 6 ระดับตั้งแต่ระดับตํ่าไปจนถึงสู ง ได้แก่ แย่มาก, แย่, ปานกลาง, ดี, ยอดเยีย่ ม และสุ ดยอด ค่าจะขึ้นอยูก่ บั อายุและเพศของคุณ
และยิง่ ค่าสูงขึ้น ระดับความสมบูรณ์แข็งแรงจะยิง่ ดีข้ ึน
กดปุ่ มกลางเพื่อดูอายุความฟิ ตโดยประมาณของคุณ อายุความฟิ ตเป็ นค่าตัวชี้วดั ที่ตีความค่า VO2max ของคุณอีกครั้งในแง่อายุ การออกกําลังกายอย่างถูกต้อง
เป็ นประจําจะช่วยให้คุณเพิ่มค่า VO2max และลดอายุความฟิ ตได้

การปรับปรุ ง VO2max เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล และขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม และประวัติการออกกําลังกาย หากคุณแข็งแรงมากอยูแ่ ล้ว
การเพิม่ ระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของคุณจะช้าลง หากคุณเพิ่งเริ่ มออกกําลังกายเป็ นประจํา คุณอาจเห็นว่าความสมบูรณ์แข็งแรงเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
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4.10. เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่หน้าอก
คุณสามารถใช้ BluetoothⓇ Smart เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้งานร่ วมกันได้เช่น Suunto Smart Sensor พร้อมกับ Suunto 3 Fitness เพื่อรับข้อมูล
ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับความเข้มของการออกกําลังกายของคุณ
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
ดูที่ 4.11. การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์ สําหรับวิธีจบั คู่เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจกับนาฬิกาได้

4.11. การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์
จับคู่นาฬิกากับ Bluetooth Smart POD และเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขณะบันทึกการออกกําลังกาย
Suunto 3 Fitness รองรับ POD และเซ็นเซอร์ประเภทต่อไปนี้
•
•
•

อัตราการเต้นของหัวใจ
จักรยาน
เท้า
หมายเหตุ: คุณไม่ สามารถจับคู่ได้ หากเปิ ดโหมดเครื่ องบินอยู่ โปรดปิ ดโหมดเครื่ องบินก่ อนการจับคู่ ดูที่ 3.5. โหมดเครื่ องบิน.

วิธีจบั คู่ POD หรื อเซ็นเซอร์
1.
2.
3.

ไปที่การตั้งค่านาฬิกา แล้วเลือก การเชื่อมต่ อ.
เลือก จับคู่เซ็นเซอร์ เลือกเพื่อดูรายการประเภทเซ็นเซอร์
กดปุ่ มขวาล่างเพื่อเลื่อนดูรายการ และเลือกประเภทของเซ็นเซอร์ดว้ ยปุ่ มตรงกลาง

4.

ทําตามคําแนะนําในนาฬิกาเพื่อการจับคู่ (โปรดดูที่เซ็นเซอร์หรื อคู่มือ POD ถ้าจําเป็ น) กดปุ่ มกลางเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

หาก POD ต้องการการตั้งค่า คุณจะป้ อนค่าได้ในระหว่างกระบวนการจับคู่
เมื่อจับคู่ POD หรื อเซ็นเซอร์แล้ว นาฬิกาจะค้นหาทันทีที่คุณเลือกโหมดกีฬาที่ใช้เซ็นเซอร์ประเภทนั้นๆ
คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ท้ งั หมดที่จบั คู่ได้ในนาฬิกาจากการตั้งค่าภายใต้ การเชื่อมต่ อ » อุปกรณ์ ทจี่ บั คู่
คุณสามารถลบ (เลิกจับคู่) อุปกรณ์น้ นั จากรายการนี้ได้ ถ้าต้องการ เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้ งการลบออก แล้วแตะลืม

4.11.1. การปรับเทียบ foot POD
เมื่อคุณจับคู่ POD ที่เท้า นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ POD โดยอัตโนมัติ โดยใช้ GPS เชื่อมต่อกับแอป Suunto บนโทรศัพท์มือถือของคุณ ขอแนะนําให้ใช้
การปรับเทียบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปิ ดใช้งานได้หากจําเป็ นจากการตั้งค่า POD ภายใต้ การเชื่อมต่ อ » อุปกรณ์ ทจี่ บั คู่
สําหรับการปรับเทียบครั้งแรกกับ GPS คุณควรเลือกโหมดกีฬาที่ foot PODเช่น การวิง่ เริ่ มต้นการบันทึกและวิง่ อย่างสมํ่าเสมอบนพื้นผิวระนาบ ถ้าเป็ นไปได้
อย่างน้อย 15 นาที
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วิง่ ที่ความเร็ วเฉลี่ยปกติของคุณตอนเริ่ มการปรับเทียบ แล้วหยุดการบันทึกการออกกําลังกาย ครั้งต่อไปที่คุณใช้งาน foot POD การปรับเทียบจะพร้อม
นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ foot POD อีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ความเร็ ว GPS สามารถใช้ได้

4.12. ตัวจับเวลา
นาฬิกาจะมีนาฬิกาจับเวลาและตัวนับเวลาถอยหลังที่ใช้ในการวัดเวลาพื้นฐาน เปิ ดตัวเรี ยกใช้เมนูจากหน้าปัดนาฬิกา แล้วเลื่อนขึ้นจนกว่าจะเห็นไอคอน
นาฬิกาจับเวลา กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดหน้าจอนาฬิกาจับเวลา

เมื่อเข้าสู่หน้าจอครั้งแรก นาฬิกาจับเวลาจะแสดงขึ้น หลังจากนั้น นาฬิกาจะจําสิ่ งที่คุณใช้ล่าสุ ด ไม่วา่ จะเป็ นนาฬิกาจับเวลาหรื อตัวนับเวลาถอยหลัง
กดปุ่ มขวาล่างเพื่อเปิ ด ตั้งตัวจับเวลา เมนูทางลัดที่ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกาจับเวลาได้

นาฬิกาจับเวลา
เริ่ มนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มกลาง

หยุดนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มกลาง คุณสามารถจับเวลาต่อโดยกดปุ่ มกลางอีกครั้ง รี เซ็ตได้โดยกดปุ่ มล่าง

ออกจากนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มตรงกลางค้างไว้

ตัวนับเวลาถอยหลัง
กดปุ่ มล่างในหน้าจอนาฬิกาจับเวลาเพื่อเปิ ดเมนูทางลัด จากตรงนั้น คุณสามารถเลือกตัวนับเวลาถอยหลังที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสร้างตัวนับเวลาถอยหลังเองได้

หยุดและรี เซ็ตตามต้องการโดยกดปุ่ มกลางและปุ่ มขวาล่าง
ออกจากนาฬิกาจับเวลาโดยกดปุ่ มตรงกลางค้างไว้

4.13. โซนความเข้มข้น
การใช้โซนความเข้มข้นสําหรับออกกําลังกายจะช่วยเป็ นแนวทางในการสร้างร่ างกายให้แข็งแรง โซนความเข้มข้นแต่ละโซนจะเน้นที่ร่างกายของคุณในรู ป
แบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะส่ งผลต่อสมรรถนะทางกายที่ต่างกัน โดยจะมี 5 โซนคือ 1 (ตํ่าสุ ด) ถึง 5 (สูงสุ ด) ซึ่งกําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุ ด (HR สู งสุ ด) อัตราการก้าวที่ใช้
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ขอแนะนําให้ออกกําลังกายโดยคํานึงถึงระดับความเข้มข้น และทําความเข้าใจว่าความเข้มข้นแต่ละระดับจะให้ความรู ้สึกอย่างไร อย่าลืมว่าไม่วา่ คุณจะ
วางแผนการออกกําลังกายแบบใด คุณต้องวอร์มอัปร่ างกายก่อนออกกําลังกายเสมอ
โซนความเข้มข้นห้าโซนที่แตกต่างกันถูกใช้ใน Suunto 3 Fitness คือ:
โซน 1: เบา
การออกกําลังกายในโซน 1 จะค่อนข้างเบาต่อร่ างกาย เมื่อพูดถึงการสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย ความเข้มข้นตํ่านี้สาํ คัญมากต่อการฟื้ นสภาพและเพิ่ม
ความแข็งแรงของร่ างกายขั้นพื้นฐาน เมื่อคุณเพิ่งเริ่ มการออกกําลังกายหรื อหลังจากหยุดพักไปนาน การออกกําลังกายประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นการเดิน การขึ้น
บันได การขี่จกั รยานไปทํางาน โดยมากจะอยูใ่ นโซนความเข้มข้นนี้
โซน 2: ปานกลาง
การออกกําลังกายในโซน 2 จะเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การออกกําลังกายที่ความเข้มข้นระดับนี้ทาํ ได้ง่าย แต่หากทําเป็ นเวลานาน
อาจให้ผลดีมาก การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอส่ วนใหญ่ควรจะอยูใ่ นโซนนี้ การเพิ่มความแข็งแรงของร่ างกายขั้นพื้นฐานเป็ นการสร้างรากฐานสําหรับการ
ออกกําลังกายแบบอื่นๆ และเตรี ยมระบบในร่ างกายให้พร้อมรับกิจกรรมที่ใช้พลังมากยิง่ ขึ้น การออกกําลังกายเป็ นเวลานานในโซนนี้จะใช้พลังงานมาก โดย
เฉพาะจากไขมันในร่ างกาย
โซน 3: หนัก
การออกกําลังกายในโซนที่ 3 จะเริ่ มใช้พลังงานมากและรู ้สึกเหมือนว่าทําได้ยาก โดยช่วยเสริ มให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็ วและออกแรงน้อยลง ในโซนนี้ ร่ างกาย
จะเริ่ มสร้างกรดแลคติก แต่กาํ จัดออกได้ท้ งั หมด คุณควรออกกําลังกายในระดับความเข้มข้นนี้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เนื่องจากร่ างกายจะตึงเครี ยดมาก
โซน 4: หนักมาก
การออกกําลังกายในโซน 4 ช่วยเตรี ยมระบบในร่ างกายให้พร้อมสําหรับการแข่งขันและการใช้ความเร็ วสูง การออกกําลังกายในโซนนี้ทาํ ได้ท้ งั แบบใช้
ความเร็ วคงที่หรื อการออกกําลังกายเป็ นช่วง (การออกกําลังกายเป็ นระยะสั้นๆ สลับหยุดพัก) การออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ของร่ างกายได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ แต่หากทําบ่อยหรื อหนักเกินไปจะเป็ นการใช้งานร่ างกายมากเกินไป ซึ่งอาจทําให้ตอ้ งหยุดพักจากการออกกําลัง
กายเป็ นเวลานาน
โซน 5: หนักสู งสุ ด
เมื่ออัตราการเต้นหัวใจระหว่างการออกกําลังกายสู งถึงโซน 5 การออกกําลังจะให้ความรู ้สึกหนักมากที่สุด ร่ างกายจะสร้างกรดแลคติคได้เร็ วเกินกว่าจะกําจัด
ออก และคุณจะต้องหยุดพักหลังจากทําได้ไม่กี่นาที นักกีฬาจะรวมการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงสุ ดนี้ไว้ในโปรแกรมการฝึ กซ้อม โดยมีการควบคุม
อย่างเข้มงวด ส่ วนผูท้ ี่นิยมการออกกําลังกาย ไม่จาํ เป็ นต้องทําในระดับนี้เลย

4.13.1. โซนอัตราการเต้นของหัวใจ
โซนอัตราการเต้นของหัวใจกําหนดเป็ นช่วงเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด (HR สูงสุ ด)
คุณจะคํานวณ HR สูงสุ ดได้ตามค่าเริ่ มต้น โดยใช้สมการมาตรฐานต่อไปนี้ 220 - อายุของคุณ ถ้าทราบค่า HR สูงสุ ดที่แน่นอน ควรปรับค่าเริ่ มต้นให้เหมาะสม
แผนการออกกําลังกาย 7 วัน (ดูที่ 4.4. คําแนะนําการออกกําลังที่ ปรั บเปลี่ยนได้ ) จะขึ้นอยูก่ บั ขีดจํากัดของโซน HR ถ้าขีดจํากัดหรื อ HR สูงสุ ดไม่ได้สะท้อนถึง
ค่าเฉพาะตัวของคุณ แผนการออกกําลังอาจไม่สามารถนําคุณไปสู่ระดับการออกกําลังกายที่ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสม
Suunto 3 Fitness มีโซน HR ที่เป็ นค่าเริ่ มต้นและค่าเฉพาะกิจกรรม คุณสามารถใช้โซนค่าเริ่ มต้นสําหรับกิจกรรมทั้งหมดได้ แต่ใช้โซน HR เฉพาะสําหรับ
กิจกรรมการวิง่ และขี่จกั รยานได้เพื่อการออกกําลังกายที่สูงขึ้นอีกขั้น
ตั้งค่ า HR สู งสุ ด
ตั้งค่า HR สูงสุ ดจากการตั้งค่าในส่ วน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนค่ าเริ่มต้ น
1.
2.

เลือกค่า HR สูงสุ ด (ค่าสูงสุ ด bpm หรื อครั้งต่อนาที) หรื อกดปุ่ มตรงกลาง
เลือก HR สูงสุ ดค่าใหม่โดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.
4.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกโซน HR สูงสุ ดใหม่
กดปุ่ มล่างซ้ายเพื่อออกจากมุมมองโซน HR
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หมายเหตุ: นอกจากนีย้ งั ตั้งค่ า HR สู งสุดได้ จากการตั้งค่ าในส่ วน ทัว่ ไป » ส่ วนบุคคล
ตั้งโซน HR เริ่มต้ น
ตั้งค่าโซน HR เริ่ มต้นจากการตั้งค่าในส่ วน การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนค่ าเริ่มต้ น
1.
2.

เลื่อนขึ้น/ลงด้วยการกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง แล้วกดปุ่ มตรงกลางเมื่อโซน HR ที่ตอ้ งการเปลี่ยนเน้นสี ไว้
เลือกโซน HR ใหม่โดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

3.
4.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกค่าโซน HR ใหม่
กดปุ่ มตรงกลางค้างไว้เพื่อออกจากหน้าจอมุมมองโซน HR
หมายเหตุ: เลือก รี เซ็ต ในมุมมองโซน HR จะเป็ นการรี เซ็ตโซน HR ไปเป็ นค่ าเริ่ มต้ น

ขวา
ตั้งค่ากิจกรรมที่กาํ หนดโซน HR ของคุณเองได้ จากภายใต้ การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนขั้นสู ง
1.
2.
3.
4.

แตะกิจกรรม (การวิง่ หรื อขี่จกั รยาน) ที่ตอ้ งการแก้ไข (กดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง) และกดปุ่ มกลางเมื่อกิจกรรมเน้นสี
กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดโซน HR
เลื่อนขึ้น/ลงด้วยการกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง แล้วกดปุ่ มตรงกลางเมื่อโซน HR ที่ตอ้ งการเปลี่ยนเน้นสี ไว้
เลือกโซน HR ใหม่โดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

5.
6.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกค่าโซน HR ใหม่
กดปุ่ มตรงกลางค้างไว้เพื่อออกจากหน้าจอมุมมองโซน HR

4.13.1.1. การใช้ โซน HR ขณะออกกําลังกาย
เมื่อคุณบันทึกการออกกําลังกาย (ดูที่ 4.1. การบันทึ กการออกกําลังกาย) และได้เลือกอัตราการเต้นของหัวใจเป็ นเป้ าหมายระดับความเข้มข้น (ดูที่4.1.4. การใช้
เป้ าหมายขณะออกกําลังกาย) มาตรวัดโซน HR ที่มีหา้ ส่ วนนี้ จะแสดงที่ขอบด้านนอกของหน้าจอแสดงโหมดกีฬา (สําหรับโหมดกีฬาทั้งหมดที่รองรับ HR)
มาตรวัดจะบ่งชี้วา่ คุณออกกําลังกายอยูใ่ นโซน HR ใด โดยจะมีแสงสว่างขึ้นในส่ วนที่ออกกําลังกายนั้น ลูกศรเล็ก ๆ ในมาตรวัดจะบอกว่าคุณอยูท่ ี่ใดในช่วง
โซน

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ขณะออกกําลังกาย นาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่ งความเร็ วหรื อลดความเร็ วลง หากอัตราการเต้นของ
หัวใจอยูน่ อกโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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นอกจากนี้ยงั มีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสําหรับโซน HR ในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่ มต้นอีกด้วย หน้าจอโซนจะแสดงโซน HR ปัจจุบนั ของคุณในช่องกลางและสี
พื้นหลังของมาตรวัดจะระบุโซน HR ที่คุณกําลังออกกําลังอยูด่ ว้ ย

ในสรุ ปผลการออกกําลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

4.13.2. โซนอัตราการก้าว
โซนอัตราการก้าวจะทํางานเหมือนโซน HR แต่ความเข้มข้นของการออกกําลังจะขึ้นอยูก่ บั การก้าวของคุณ แทนอัตราการเต้นของหัวใจ โซนอัตราการก้าวจะ
แสดงเป็ นค่าเมตริ กหรื อแบบอังกฤษ โดยขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าของคุณ
Suunto 3 Fitness มีโซนอัตราการก้าวห้าโซนเป็ นค่าเริ่ มต้นที่คุณสามารถใช้หรื อคุณสามารถกําหนดเองได้
โซนอัตราการก้าวจะใช้งานได้สาํ หรับการวิง่
การกําหนดโซนอัตราการก้ าว
ตั้งค่ากิจกรรมที่กาํ หนดโซนอัาการก้าวของคุณเองได้ จากภายใต้ การออกกําลังกาย » โซนเข้ มข้ น » โซนขั้นสู ง
1.
2.
3.
4.

เลือกการวิง่ และกดปุ่ มตรงกลาง
เลื่อนลงโดยการกดปุ่ มล่างขวา และกดปุ่ มตรงกลางเพื่อเปิ ดใช้งานโซนอัตราการก้าว
เลื่อนขึ้น/ลงด้วยการกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง แล้วกดปุ่ มตรงกลางเมื่อโซนอัตราการก้าวที่ตอ้ งการเปลี่ยนเน้นสี เน้นสี ไว้
เลือกโซนอัตราการก้าวใหม่โดยกดปุ่ มขวาบนหรื อขวาล่าง

5.
6.

กดปุ่ มตรงกลางเพื่อเลือกค่าโซนอัตราการก้าวใหม่
กดปุ่ มตรงกลางค้างไว้เพื่อออกจากหน้าจอมุมมองโซนอัตราการก้าว

4.13.2.1. การใช้ โซนอัตราการก้ าวขณะออกกําลังกาย
เมื่อคุณบันทึกการออกกําลังกาย (ดูที่ 4.1. การบันทึ กการออกกําลังกาย), และเลือกอัตราการก้าวเป็ นเป้ าหมายระดับความเข้มข้น (ดูที่ 4.1.4. การใช้ เป้ าหมาย
ขณะออกกําลังกาย) จะมีการดูมาตรวัดโซนอัตราการแบ่งออกเป็ นห้าส่ วน ทั้งห้าส่ วนนี้จะแสดงอยูร่ อบๆ ขอบนอกของจอภาพแสดงโหมดกีฬา มาตรวัดจะ
บอกว่าคุณได้เลือกโซนอัตราการก้าวที่คุณเลือกเป็ นเป้ าหมายความเข้มข้นโดยจะสว่างขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยูใ่ นโซนใด

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ขณะออกกําลังกาย นาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่ งความเร็ วขึ้นหรื อช้าลง หากอัตราการก้าวของคุณอยู่
นอกโซนเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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ในสรุ ปผลการออกกําลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน
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5. การดูแลและให้บริ การ
5.1. 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

5.2. แบตเตอรี่
ระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งครั้งจะขึ้นอยูก่ บั วิธีและสภาวะในการใช้งานนาฬิกา เช่น อุณหภูมิต่าํ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของ
แบตเตอรี่ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
หมายเหตุ: ในกรณี ที่ความจุผิดปกติที่ลดลงเนื่องจากแบตเตอรี่ ชาํ รุ ด Suunto จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทดแทนเป็ นเวลาหนึ่งปี
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนแบบชาร์ จได้ ที่ ไม่ สามารถถอดเปลี่ยนได้
เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่ ต่าํ กว่า 20% และต่อมา 10% นาฬิกาของคุณจะแสดงไอคอนแบตเตอรี่ ต่าํ ถ้าระดับการชาร์จตํ่ามาก นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดพลังงานตํ่า
และแสดงไอคอนการชาร์จ

ใช้สาย USB ที่ให้มาในการชาร์จนาฬิกา เมื่อระดับแบตเตอรี่ สูงพอ นาฬิกาจะตื่นจากโหมดพลังงานตํ่า
คําเตือน: ชาร์ จนาฬิกาโดยใช้ สาย USB ที่ ตรงตามมาตรฐาน IEC 60950-1 ซึ่ งใช้ ได้ กับแหล่ งจ่ ายไฟบางแหล่ งเท่ านั้น การใช้ สายชาร์ จที่ไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานอาจทําให้ นาฬิกาเสี ยหายหรื อลุกไหม้ ได้

5.3. การกําจัดทิ้ง
โปรดกําจัดอุปกรณ์ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสมเหมือนเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งลงในถังขยะ คุณอาจส่ งคืนอุปกรณ์ให้กบั ตัวแทนจําหน่าย Suunto ใกล้บา้ น
ได้ ถ้าต้องการ
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6. อ้างอิง
6.1. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและข้อกําหนดทางเทคนิคโดยละเอียดโปรดดูที่ “ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกฎข้อบังคับ”
ที่จดั ส่ งพร้อมกับคุณ Suunto 3 Fitness หรื อมีให้บริ การที่ www.suunto.com/userguides

6.2. CE
Suunto Oy ขอแจ้งว่าอุปกรณ์วทิ ยุ OW175 เป็ นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรประบุไว้ในเว็บไซต์
www.suunto.com/EUconfo
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