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1. ย◌ิ นด◌ี ต◌้ อนร◌ั บ

Suunto 7 ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านกีฬาของ Suunto เข้ากับคุณสมบัติของสมาร์ทวอทช์ล่าสุ ดจาก Wear OS by Google™
เรี ยนรู ้วธิ ีใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากนาฬิกาใหม่ของคุณ มาเริ่ มกันเลย!
Wear OS by Google ทํางานร่ วมกับโทรศัพท์ ที่ใช้ Android 6.0 ขึน้ ไป (ไม่ รวมรุ่ น Go) หรื อ iOS 10.0+ คุณสมบัติที่รองรั บอาจแตกต่ างกันไปตาม
แพลตฟอร์ มและประเทศ
เปลี่ยนภาษา
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2. เร◌ิ ◌่ มต◌้ นการใช◌้ งาน
Suunto 7 ของคุณ
Suunto 7 มีหน้าจอสัมผัสและปุ่ มฮาร์ดแวร์สี่ปุ่มที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นกีฬาที่ยอดเยีย่ ม แม้ในขณะที่คุณสวมถุงมือหรื ออยู่
ใต้น้ าํ

1.
2.
3.
4.

ปุ่ ม Power
แอป Suunto Wear / นําทางแอป Suunto Wear และควบคุมการออกกําลังกายของคุณ
นําทางแอป Suunto Wear และควบคุมการออกกําลังกายของคุณ
นําทางแอป Suunto Wear และควบคุมการออกกําลังกายของคุณ

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา คุณยังใช้ปุ่ม (3–4) ทางด้านขวาเป็ นปุ่ มลัดเพื่อเปิ ดแอปได้
หมายเหตุ: แอปอื่นๆ บางแอปอาจรองรั บการทํางานด้ วยปุ่ มฮาร์ ดแวร์ เช่ นกัน
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1.
2.
3.
4.
5.

ช่องเสี ยบสําหรับชาร์จ
ไมโครโฟน
เซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคลั
เซ็นเซอร์วดั ความกดอากาศ
สายรัดแบบปลดเร็ ว

ตั้งค่ าและจับคู่ Suunto 7 ของคุณ
ก่อนที่จะเริ่ มต้นการใช้งาน ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าคุณมีส่ิ งต่อไปนี้
•
•
•
•
•

เวลาประมาณ 30 นาที (และอาจจะมีกาแฟหรื อชาสักแก้ว)
โทรศัพท์ที่รองรับ
การเชื่อมต่อ Wifi
การเปิ ดใช้งานบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณ
บัญชี Google™ (แนะนําว่าต้องมี)

1. ชาร์จและเปิ ดเครื่ อง
2. ดาวน์โหลดและจับคู่กบั Wear OS by Google
3. ทําตามบทช่วยสอนของ Wear OS ในนาฬิกา
4. เริ่ มเล่นกีฬาด้วย Suunto
5. รับแอป Suunto ในโทรศัพท์ของคุณ
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1. ชาร์จและเปิ ดเครื่ อง

1.
2.
3.
4.
5.

เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับสาย USB ในกล่องเพื่อเปิ ดนาฬิกา รอสักครู่ นาฬิกาของคุณอาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนจะเปิ ดขึ้น
แตะที่หน้าจอเพื่อเริ่ มต้น
เลือกภาษาของคุณ ปั ดขึ้นเพื่อเรี ยกดูรายการและแตะเพื่อเลือก
ยอมรับข้อตกลงสิ ทธิ์การใช้งานสําหรับผูใ้ ช้ปลายทางของ Suunto
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณต่อไป
หมายเหตุ: หากคุณต้ องการย้ อนกลับไปยังขัน้ ตอนก่ อนหน้ าให้ ปัดไปทางขวา

วิธีชาร์จนาฬิกาของคุณ
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2. ดาวน์โหลดและจับคู่กบั Wear OS by Google

แอป Wear OS by Google จะเชื่อมต่อ Suunto 7 กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติอจั ฉริ ยะ เช่น การแจ้งเตือน, Google
Assistant, Google Pay™ และอื่นๆ
Suunto 7 สามารถจับคู่ได้ท้ งั Android และ iOS

1.
2.
3.
4.

ดาวน์โหลดแอป Wear OS by Google จาก Google Play™ หรื อ App Store ในโทรศัพท์ของคุณ
เปิ ดใช้งานบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณและตรวจดูวา่ ชาร์จโทรศัพท์แล้ว
เปิ ดแอป Wear OS by Google และแตะที่ เริ่มต้ นการตั้งค่ า
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ จนกว่าคุณจะพบ Suunto 7 ของคุณ
9
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(คุณจะเห็นชื่อนาฬิกาของคุณบนหน้าจอนาฬิกา หากไม่เห็น ให้ปัดขึ้น)

5.
6.

แตะเมื่อคุณเห็นนาฬิกาของคุณในโทรศัพท์ของคุณ
รหัสจะปรากฏในโทรศัพท์และนาฬิกาของคุณ
a.
b.

หากรหัสเหมือนกัน: แตะ การจับคู่ ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่ งอาจใช้เวลาสักครู่
หากรหัสไม่ตรงกัน: รี สตาร์ทนาฬิกาของคุณ และลองอีกครั้ง

7.

ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดําเนินการต่อ

8.

คัดลอก (เชื่อมต่ อ) บัญชี Google ของคุณ
คุณจะได้รับคําแนะนําให้คดั ลอกบัญชี Google ของคุณไปยังนาฬิกา เราขอแนะนําให้คดั ลอกบัญชี Google ของคุณ เนื่องจากจะช่วยให้คุณ
ใช้คุณสมบัติอจั ฉริ ยะ เช่น Google Assistant ในนาฬิกา และเข้าถึง Google Play Store จากนาฬิกาเพื่อดาวน์โหลดแอปและรับการอัปเดต
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูขอ้ มูลกิจกรรม รวมถึงจํานวนก้าวประจําวัน และการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจจาก Google Fit สามารถดู
ข้อมูลกิจกรรมรายวันได้ในแอป Suunto ในโทรศัพท์มือถือของคุณเช่นกัน
สร้างบัญชี Google
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บญั ชี Google ในนาฬิกา
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อนุญาตการบริการตําแหน่ ง การแจ้ งเตือน และการเข้ าถึงปฏิทนิ เพื่อให้กระบวนการเสร็ จสมบูรณ์ คุณสามารถปรับสิ่ งเหล่านี้ภายหลังใน
การตั้งค่าอุปกรณ์หรื อในแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
10. เมื่อเสร็ จสิ้ น คุณก็พร้อมเริ่ มต้นใช้งานนาฬิกาใหม่ของคุณแล้ว

9.

สามารถดูความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wear OS by Google ได้ที่
Wear OS by Google Help
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3. ทําตามบทช่วยสอนของ Wear OS ในนาฬิกา

หลังจากตั้งค่าเริ่ มต้นเสร็ จแล้ว ให้ทาํ ตามบทช่วยสอนในนาฬิกาของคุณเพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wear OS by Google และวิธีนาํ ทาง Suunto 7
ของคุณ
เรี ยนรู ้วธิ ีนาํ ทางในนาฬิกาของคุณ
หมายเหตุ: หากคุณพบปั ญหาอาการหน่ วงทันที หลังจากนํานาฬิกามาใช้ ไม่ ต้องกังวล เพราะนาฬิกาของคุณกําลังดาวน์ โหลดอัปเดตใน
พืน้ หลัง เพื่อนําเสนอซอฟต์ แวร์ ล่าสุดและยอดเยี่ยมที่ สุดให้ คุณตั้งแต่ เริ่ มต้ นใช้ งาน เมื่อการอัปเดตเสร็ จสิ ้น อาการหน่ วงจะหายไป

4. เริ่ มเล่นกีฬาด้วย Suunto
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แอป Suunto Wear เป็ นเหมือนแหล่งรวมกีฬาใน Suunto 7 ของคุณ โดยจะติดตามกิจกรรมประจําวัน (จํานวนก้าวและแคลอรี่ ) กีฬา และการผจญ
ภัยทั้งหมดของคุณด้วยข้อมูลเรี ยลไทม์ที่แม่นยํา รวมทั้งแผนที่ออฟไลน์และแผนที่ความร้อนฟรี
เริ่ มต้นโดยกดปุ่ มขวาบนเพือ่ เปิ ดแอป Suunto Wear ในนาฬิกาของคุณ ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ให้ติดตาม
กิจกรรมและการออกกําลังกายอย่างแม่นยําและมีความเฉพาะตัว เมื่อคุณพร้อม ให้แตะเพื่อดาวน์โหลดแอป Suunto ในโทรศัพท์ของคุณ
เริ่ มต้นการใช้งานแอป Suunto Wear

5. รับแอป Suunto ในโทรศัพท์ของคุณ

แอปมือถือ Suunto ในโทรศัพท์เป็ นส่ วนสําคัญของประสบการณ์ในการเล่นกีฬาด้วยนาฬิกาใหม่ของคุณ ใช้แอป Suunto เพื่อซิ งค์และบันทึกการ
ออกกําลังกายจากนาฬิกาไปยังบันทึกการเล่นกีฬา, ดูขอ้ มูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การนอนหลับ และกิจกรรมประจําวัน,
แบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณกับเพื่อน ๆ, เชื่อมต่อกับบริ การด้านกีฬาที่คุณชื่นชอบ เช่น Strava หรื อ Relive และอีกมากมาย
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ดาวน์ โหลดแอป Suunto ในโทรศัพท์ ของคุณ เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิ ดแอปและเชื่อมต่อนาฬิกากับแอป ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อเริ่ มต้นการ
ใช้งาน

เริ่ มต้นการใช้งานกับแอป Suunto Wear

เปลีย่ นภาษา
ภาษาในนาฬิกาจะเป็ นภาษาเดียวกับในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนภาษาในนาฬิกา ให้เปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ของคุณ
แอป Suunto Wear รองรับภาษาต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จีน (ตัวย่อ)
จีน (ตัวเต็ม)
เช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ฮินดี
อินโดนีเซีย
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย
สเปน
สวีเดน
ไทย
ตุรกี
เวียดนาม
หมายเหตุ: หากแอป Suunto Wear ไม่ รองรั บภาษาในโทรศัพท์ ของคุณ แอปจะใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นค่ าเริ่ มต้ น
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ชาร์ จนาฬิ กาของคุณ
การชาร์จ Suunto 7 นั้นเป็ นเรื่ องง่ายและรวดเร็ ว เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรื ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ า
USB และปลัก๊ เสี ยบ เสี ยบปลายแม่เหล็กของสายเคเบิล USB ลงในช่องชาร์จที่ดา้ นหลังของนาฬิกา
เมื่อนาฬิกาของคุณกําลังชาร์จคุณจะเห็นสัญลักษณ์

นี้บนหน้าปั ดนาฬิกาของคุณ

หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่ หมดต้ องชาร์ จด้ วยอะแดปเตอร์ ไฟ USB และปลัก๊ ไฟ

ข้อควรรู ้
นาฬิกาและช่องสําหรับชาร์จของคุณอาจสกปรกตามการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อคุณออกกําลังกาย เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณสามารถชาร์จได้
อย่างถูกต้อง ให้ลา้ งตัวเรื อนนาฬิกาเป็ นระยะ เพื่อขจัดเหงื่อหรื อโลชัน่ บํารุ งผิวใดๆ ที่อาจมีอยูบ่ นผิวของคุณ ใช้น้ าํ อุ่นและสบู่อ่อนๆ ล้างตัวเรื อน
นาฬิกา แล้วล้างออกด้วยนํ้าสะอาดและเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งด้วยผ้าขนหนู
เวลาในการชาร์จ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ ของคุณ
รับการอัปเดตอัตโนมัติและดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ระหว่างการชาร์จ

เวลาในการชาร์จ
ใช้เวลาประมาณ 100 นาทีในการชาร์จ Suunto 7 จาก 0 ถึง 100% โดยใช้สายชาร์จที่ให้มา

ตรวจสอบแบตเตอรี่ ของคุณ
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ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูวา่ คุณมีแบตเตอรี่ เหลืออยูเ่ ท่าใด
ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ของนาฬิกาให้นานที่สุด

รับการอัปเดตอัตโนมัติและดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ระหว่างการชาร์จ

หากคุณเชื่อมต่อ Wifi ในขณะชาร์จ คุณสามารถปรับข้อมูลนาฬิกาและแอปให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ และรับแผนที่ Suunto ในท้องถิ่นที่
ดาวน์โหลดลงในนาฬิกาของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีแผนที่ออฟไลน์ คุณไม่จาํ เป็ นต้องพกโทรศัพท์ขณะออกไปข้างนอก และสามารถใช้แอป
Suunto Wear กับแผนที่โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จัดการการอัปเดตแอปอัตโนมัติ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ออฟไลน์

เรียนรู้ การนําทางใน Suunto 7 ของคุณ
คุณสามารถนําทางและโต้ตอบกับ Suunto 7 ของคุณโดยใช้หน้าจอสัมผัสและปุ่ มฮาร์ดแวร์

ท่าทางการสัมผัสพื้นฐาน
การปัด (Swipe)
เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรื อขวาบนหน้าจอ
การแตะ (Tap)
แตะที่หน้าจอด้วยนิ้วเดียว
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การแตะค้ าง (Tap and hold)
แตะนิ้วของคุณค้างไว้บนหน้าจอ
การลาก (Drag)
ลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอโดยไม่ยกขึ้น

สํารวจนาฬิกาของคุณ
มาทําความรู ้จกั กับ Suunto 7 ของคุณและมาดูกนั ว่าคุณสมบัติและฟังก์ชน่ั การทํางานต่างๆ อยูท่ ี่ใดบ้าง

กดปุ่ มซ้ายบน (ปุ่ ม Power) เพื่อเปิ ดนาฬิกาและเข้าถึงแอปทั้งหมดของคุณด้วย Wear OS by
Google
•
•
•
•

กดปุ่ ม Power เพื่อเปิ ดรายการแอปของคุณ
กดปุ่ ม Power อีกครั้งเพื่อกลับไปทีห่ น้ าปัดนาฬิ กา
กดปุ่ ม Power ค้างไว้เพื่อเปิ ดใช้งาน Google Assistant ของคุณ
กดปุ่ ม Power ค้างไว้ 4 วินาทีเพื่อปิ ด / รีสตาร์ ทนาฬิกาของคุณ

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
ย้อนกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาโดยปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ ม Power
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ใช้ปุ่มกลางและปุ่ มขวาล่างเป็ นปุ่ มลัด
กดปุ่ มกลางขวาเพือ่ เปิ ดส่ วนควบคุมสื่ อ
กดปุ่ มขวาล่างเพือ่ ใช้ งานนาฬิ กาจับเวลา
ย้อนกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกาโดยปั ดไปทางขวาหรื อกดปุ่ ม Power
ปรับแต่งปุ่ มลัด

ปัดลงเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและทางลัดที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ ว
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ
ชําระเงินในร้านค้าด้วย Google Pay*
ปิ ดหน้าจอ
เปิ ด/ปิ ด ห้ามรบกวน
เปิ ด/ปิ ด โหมดเครื่ องบิน
เปิ ด โหมดประหยัดแบตเตอรี่
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
เปิ ด/ปิ ดไฟฉาย
ไปที่เมนูการตั้งค่าหลัก

ย้อนกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกาโดยปั ดขึ้นหรื อกดปุ่ ม Power
* Google Pay สามารถมองเห็นและใช้ งานในนาฬิกาได้ เป็ นบางประเทศ
ตรวจดูประเทศที่รองรับและเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Pay
หมายเหตุ: บางไอคอนอาจดูแตกต่ างกันไปขึน้ อยู่กับโทรศัพท์ ของคุณ

ปั ดขึ้นเพื่อดูและจัดการการแจ้งเตือนของคุณ
ย้อนกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาโดยปั ดลงหรื อกดปุ่ ม Power
รับการแจ้งเตือนในนาฬิกาของคุณ
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ปัดไปทางขวาเพื่อรับความช่วยเหลือจาก Google Assistant ของคุณ
ย้อนกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาโดยปัดไปทางซ้ายหรื อกดปุ่ ม Power
เริ่ มต้นการใช้งานกับ Google Assistant ของคุณ

ปัดไปทางซ้ายเพื่อดู Tile ของคุณ
ย้อนกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกาโดยปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ ม Power
ดูและจัดการ Tile ของคุณ

20

Suunto 7

ปัดไปทางขวาเพื่อออกจากการตั้งค่านาฬิกาหรื อแอป
คุณยังสามารถกดปุ่ ม Power เพื่อกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกาจากมุมมองหรื อแอปใดๆ

ปลุกจอแสดงผลของคุณ
จอแสดงผลบนนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดสลีปหากคุณไม่ได้ใช้งานนาฬิกาเป็ นเวลาสองสามวินาที ตามค่าเริ่ มต้น จอแสดงผลและท่าทางในการ
โต้ตอบกับ Suunto 7 ของคุณจะตั้งค่าให้ใช้พลังงานขั้นตํ่าในการใช้งานประจําวัน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าเริ่ มต้นสําหรับ
จอแสดงผล และ ท่าทางสัมผัส ด้วยหน้าปั ดนาฬิกาที่ปรับให้เหมาะสมกับพลังงานของ Suunto
การตั้งค่าเริ่ มต้นสําหรับ ท่าทางสัมผัส ใน Suunto 7:
•
•
•

เอียงเพื่อปลุก ปิ ด
เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน เปิ ด
แตะเพื่อปลุก เปิ ด

การตั้งค่าเริ่ มต้นสําหรับ จอแสดงผล ใน Suunto 7:
•

เปิ ดหน้าตลอดเวลา ปิ ด

ดูเวลา
ปลุกจอแสดงผล
ทําให้จอแสดงผลกลับสู่โหมดสลีป
การปลุกจอแสดงผลระหว่างการเล่นกีฬา
ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล
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ปรับท่าทาง

ดูเวลา
ด้วย เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน คุณสามารถพลิกข้อมือเพื่อดูเวลาได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดใช้งานนาฬิกา เมื่อคุณพลิกข้อมือ หน้าจอจะสว่างขึ้นเพื่อให้ดู
เวลาได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ: Suunto 7 เปิ ด เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน ไว้ เป็ นค่ าเริ่ มต้ น คุณต้ องใช้ หน้ าปั ดที่ ปรั บให้ เหมาะกับพลังในการใช้ งาน เอียงเพื่อ
ประหยัดพลังงาน

ปลุกจอแสดงผล
คุณสามารถปลุกจอแสดงผลและโต้ตอบกับนาฬิกาได้ดงั นี้
•
•
•

แตะที่หน้าจอ
กดปุ่ ม Power
พลิกข้ อมือ (ค่ าเริ่ มต้ นจะปิ ดไว้ )

หมายเหตุ: เพื่ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ที่ยาวนานขึน้ Suunto 7 จะใช้ การปิ ด เอียงเพื่อปลุก เป็ นค่ าเริ่ มต้ น

ทําให้จอแสดงผลกลับสู่โหมดสลีป
คุณสามารถทําให้จอแสดงผลของคุณกลับสู่ โหมดสลีปได้โดย
•
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•
•

ใช้มือปิ ดหน้าจอสักสองสามวินาที
รอสักครู่ จอแสดงผลจะหรี่ ลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้โต้ตอบด้วย

การปลุกจอแสดงผลระหว่างการเล่นกีฬา
ขณะบันทึกการออกกําลังกายด้วยแอป Suunto Wear หน้าจอและท่าทางในการโต้ตอบกับนาฬิกาของคุณจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับ
ชนิดกีฬาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
สถิติของคุณในระหว่างการออกกําลังกายจะปรากฏให้เห็นเสมอ แต่ในการปลุกหน้าจอคุณสามารถ:
•
•

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
แตะหน้าจอ

ในการปลุกหน้าจอในระหว่างการออกกําลังกายเมื่ออยูใ่ นมุมมองแผนที่ คุณสามารถ:
•
•
•

พลิกข้อมือของคุณ
กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
แตะหน้าจอ
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หมายเหตุ: ระหว่ างการเล่ นกีฬาทางนํา้ เช่ น ว่ ายนํา้ และพายเรื อคายัค หน้ าจอสัมผัสสําหรั บแอป Suunto Wear จะปิ ดการใช้ งานเพื่อหลีก
เลี่ยงการสัมผัสโดยไม่ ตั้งใจจากความเปี ยกชื น้
หากคุณออกจากแอป Suunto Wear ระหว่ างการออกกําลังกายใดๆ (รวมถึงการว่ ายนํา้ ) หน้ าจอสั มผัสจะเปิ ดใช้ งาน

ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล
หน้าปัดนาฬิกาทั้งหมดที่ออกแบบโดย Suunto นั้นได้รับการปรับพลังงานเพื่อแสดงเวลาในโหมดพลังงานตํ่าโดยไม่ตอ้ งเปิ ดใช้งานนาฬิกาของ
คุณ โปรดทราบว่ าหน้ าปั ดของนาฬิกาอื่นๆ อาจไม่ มีการปรั บให้ เหมาะสมในแบบเดียวกัน
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » จอแสดงผล
ปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
หมายเหตุ: เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ มากขึน้ Suunto 7 จะใช้ การปิ ด เปิ ดหน้ าตลอดเวลา เป็ นค่ าเริ่ มต้ น

ปรับท่าทาง
วิธีที่คุณใช้งานนาฬิกาจะมีผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ของคุณ ตามค่าเริ่ มต้น ท่าทางที่จะตอบโต้กบั Suunto 7 ได้รับการตั้งค่าให้ใช้
พลังงานขั้นตํ่าเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับนาฬิกาของคุณในแต่ละวัน
1.
2.
3.
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ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » ท่ าทางสั มผัส
ปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
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หมายเหตุ: ตามค่ าเริ่ มต้ น Suunto 7 จะปิ ด เอียงเพื่อปลุก เปิ ด เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน และเปิ ด แตะเพื่อปลุก

เชื่อมต่ อกับอินเทอร์ เน็ต
เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถทําสิ่ งต่างๆ ได้มากยิง่ ขึ้น เช่น ขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ของคุณ รับพยากรณ์
อากาศล่าสุ ด หรื อรับการอัปเดตและดาวน์โหลดแอปใหม่
นาฬิกาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wifi หรื อโทรศัพท์ของคุณ การเชื่อมต่อผ่าน Wifi จะเร็ วกว่าผ่านโทรศัพท์ของคุณ แต่ใช้พลังงาน
มากกว่า หากมีการเชื่อมต่อทั้งสองแบบ นาฬิกาของคุณจะกําหนดเองโดยอัตโนมัติวา่ จะใช้การเชื่อมต่อใด
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wifi
สิ่ งที่ใช้งานได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ
ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดหน้าจอลงเพื่อดูวา่ นาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรื อไม่
นาฬิกาของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wifi
นาฬิกาของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ
นาฬิกาของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ

ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ นาฬิกาของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับแอป Wear OS by Google Suunto 7 จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย
อัตโนมัติผา่ นโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อด้วย หากโทรศัพท์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน
•
•

เครื อข่าย Wifi
เครื อข่ายมือถือ
หมายเหตุ: โปรดทราบว่ าอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมสําหรั บการถ่ ายโอนข้ อมูล

เชื่อมต่อนาฬิกากับโทรศัพท์ของคุณใหม่
นาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อ
26

Suunto 7

•
•
•

นาฬิกาและโทรศัพท์ของคุณอยูใ่ กล้ๆ กัน
บลูทูธในนาฬิกาและโทรศัพท์ของคุณเปิ ดอยู่
มีแอป Wear OS by Google เปิ ดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หากนาฬิกาของคุณไม่เชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่ ให้ลองทําสิ่ งเหล่านี้
•
•
•
•
•
•
•

แตะที่หน้าจอบนนาฬิกาของคุณหรื อกดปุ่ ม Power เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณเปิ ดใช้งานอยู่
แตะที่การแจ้งเตือนบนนาฬิกาเพื่อเชื่อมต่อใหม่ หากคุณยังไม่เห็น ให้ปัดขึ้นและตรวจสอบสตรี มการแจ้งเตือนของคุณ
ตรวจสอบดูวา่ โหมดเครื่ องบินไม่ได้เปิ ดอยูใ่ นนาฬิกาหรื อโทรศัพท์ของคุณ
ลองปิ ดบลูทูธของนาฬิกาแล้วเปิ ดใหม่
ลองปิ ดบลูทูธของโทรศัพท์แล้วเปิ ดใหม่
ตรวจสอบดูวา่ อุปกรณ์และแอปของคุณเป็ นปั จจุบนั
หากไม่มีวธิ ีใดที่ช่วยได้ ให้รีสตาร์ทนาฬิกาและโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ: อย่ าพยายามแก้ ไขการเชื่ อมต่ อโดยลบนาฬิกาออกจากรายการอุปกรณ์ บลูทูธที่ จับคู่ไว้ ในการตั้งค่ าบลูทูธของโทรศัพท์ หาก
คุณลบการเชื่ อมต่ อบลูทูธ คุณจะต้ องรี เซ็ตนาฬิกา

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wifi

ตราบใดที่ Wifi ของนาฬิกาเปิ ดอยู่ นาฬิกาของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่าย Wifi ที่บนั ทึกไว้แล้ว และใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
นาฬิกาของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
•
•

เครื อข่าย Wifi ที่นาํ คุณไปยังหน้าเข้าสู่ ระบบก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อ (เช่น เครื อข่าย Wifi ในสถานที่อย่างโรงแรมหรื อร้านกาแฟ)
เครื อข่าย 5GHz
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เปิ ด Wifi ในนาฬิกาของคุณ
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » การเชื่อมต่ อ » Wifi
หากตั้งค่า Wifi เป็ นปิ ด ให้แตะ Wifi เพื่อเปลี่ยนเป็ น อัตโนมัติ

เลือกเครื อข่าย Wifi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า
ไปที่ การเชื่อมต่ อ » Wifi » เพิม่ เครือข่ าย
คุณจะเห็นรายชื่อเครื อข่ายที่ใช้ได้
แตะเครื อข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
หากต้องใช้งานรหัสผ่าน คุณสามารถ
a.
b.

แตะที่ ป้ อนในโทรศัพท์ เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ Connect (ตรวจสอบดูวา่ คุณเปิ ดแอป*
Wear OS by Google ไว้ ในโทรศัพท์ ของคุณแล้ ว)
แตะที่ ป้ อนในนาฬิกา และพิมพ์รหัสผ่านเครื อข่ายโดยใช้แป้ นพิมพ์ในนาฬิกา

ลืมเครื อข่าย
1.
2.
3.
4.
5.
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ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า
ไปที่ การเชื่อมต่ อ » Wifi » เครือข่ ายทีบ่ ันทึก
แตะเครื อข่ายที่คุณต้องการลืม
ยืนยันการเลือกของคุณด้วยการแตะที่
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สิ่ งที่ใช้งานได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อนาฬิกาของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติพ้ืนฐานมากมายบนนาฬิกาได้ คุณสามารถ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บันทึกการออกกําลังกายของคุณ
ติดตามกิจกรรมประจําวันของคุณ
ใช้แผนที่ออฟไลน์
ตรวจสอบความคืบหน้าของการออกกําลังกายและกิจกรรมของคุณด้วย Tile
ซิงค์การออกกําลังกายของคุณกับแอปมือถือ Suunto
ดูจาํ นวนก้าวของคุณ
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
ติดตามการนอนหลับของคุณ
บอกเวลาและดูวนั ที่
ใช้ตวั จับเวลา
ใช้นาฬิกาจับเวลา
ตั้งนาฬิกาปลุก (หมายเหตุ: นาฬิกาปลุกทํางานด้ วยการสั่ นเท่ านั้น)
เปลี่ยนหน้าปั ดนาฬิกาของคุณ
เปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา
ฟังเพลงผ่านนาฬิกาของคุณ

ทําให้ Suunto 7 ของคุณเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ดจากนาฬิกาของคุณ ให้ตรวจสอบดูวา่ ทุกอย่างเป็ นปั จจุบนั แล้ว
การอัปเดตระบบ
การอัปเดตแอป
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การอัปเดต Wear OS
การอัปเดตแอป Suunto Wear

การอัปเดตระบบ
ระบบจะดําเนินการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อนาฬิกาของคุณกําลังชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi อย่างไรก็ตาม หากระบบ
ไม่ติดตั้งการอัปเดตเอง คุณก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองได้

ตรวจสอบรุ่ นของระบบ
1.
2.
3.
4.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า
ไปที่ ระบบ » เกีย่ วกับ » รุ่น
ดู “รุ่ นของระบบ”

ดาวน์โหลดการอัปเดตระบบด้วยตนเอง
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า
ไปที่ ระบบ » เกีย่ วกับ » อัปเดตระบบ

หากมีอปั เดตที่พร้อมใช้งาน นาฬิกาของคุณจะทําการดาวน์โหลด หากไม่มี คุณจะได้รับการยืนยันว่านาฬิกาของคุณเป็ นปั จจุ◌ุบันแล้ว

การอัปเดตแอป
แอปบนนาฬิกาของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในขณะที่ชาร์จ หากคุณ
•
•
•

คงการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบด้วยบัญชี Google บนนาฬิกาของคุณเอาไว้
คงการเชื่อมต่อ Wifi เอาไว้
คงการเปิ ดใช้งานการตั้งค่าอัปเดตแอปอัตโนมัติ

หากไม่ตอ้ งการใช้ฟังก์ชนั่ อัปเดตอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตแอปได้ดว้ ยตนเอง

จัดการการอัปเดตแอปอัตโนมัติ
1.
2.
3.
4.
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เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป Play Store .
(หากจําเป็ น ให้ ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่ อมต่ อกับ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)
เลื่อนลงและแตะ การตั้งค่ า
สลับเปิ ดหรื อปิ ด อัปเดตแอปอัตโนมัติ
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ดาวน์โหลดการอัปเดตแอปด้วยตนเอง
1.
2.
3.
4.

เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป Play Store
(หากจําเป็ น ให้ ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่ อมต่ อ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)
เลื่อนลงและแตะ แอปของฉัน
หากคุณเห็น “มีอปั เดตให้บริ การ” ให้เลือกอัปเดตแอปเพื่อดาวน์โหลดหรื อแตะอัปเดตทั้งหมด

หากคุณไม่เห็น “มีอปั เดตให้บริ การ” แสดงว่าแอปทั้งหมดของคุณเป็ นปั จจุบนั แล้ว

การอัปเดต Wear OS
แอป Wear OS ในนาฬิกาเป็ นแอปที่เพิ่มเติมจากระบบปฏิบตั ิการและอัปเดตบ่อยครั้งกว่า Wear OS จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อนาฬิกาของคุณ
กําลังชาร์จ เชื่อมต่อกับ Wifi และเปิ ดใช้งาน อัปเดตแอปอัตโนมัติ

การอัปเดตแอป Suunto Wear
แอป Suunto Wear และบริ การที่ขบั เคลื่อนแอป จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อนาฬิกาของคุณกําลังชาร์จ เชื่อมต่อกับ Wifi และเปิ ดใช้งาน อัปเดตแอ
ปอัตโนมัติ

ดูเวอร์ชนั ของแอป Suunto Wear ของคุณ
1.
2.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
เลื่อนลงและแตะ ตัวเลือกทัว่ ไป » เกีย่ วกับ

ตั้งการปลุก
คุณสามารถใช้ Suunto 7 เป็ นสัญญาณปลุกแบบไม่มีเสี ยงที่จะสัน่ เตือนเพื่อปลุกคุณโดยไม่รบกวนคู่รักหรื อเพื่อนร่ วมห้องของคุณ
1.
2.
3.
4.

เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป การปลุก
เลือกเวลาที่คุณต้องการ
ยืนยันการเลือกของคุณด้วยการแตะที่
หมายเหตุ: แอป การปลุก ไม่ มีเสี ยงให้ ใช้
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เปิ ดและปิ ดนาฬิ กาของคุณ

เปิ ดนาฬิ กาของคุณ
กดปุ่ ม Power ค้างไว้จนกว่านาฬิกาจะสัน่

ปิ ดนาฬิ กาของคุณ
คุณสามารถปิ ดนาฬิกาโดยใช้ปุ่ม Power ดังนี้
1.
2.

กดปุ่ ม Power ค้างไว้จนกว่าจะมองเห็นหน้าจอ ปิ ด/รีสตาร์ ท
แตะ ปิ ด เพื่อปิ ดนาฬิกา
หมายเหตุ: Google Assistant จะแสดงก่ อนเมื่อคุณกดปุ่ ม Power

หรื อไปที่การตั้งค่า
1.
2.
3.
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รีสตาร์ ทนาฬิ กาของคุณ
คุณสามารถปิ ดนาฬิกาโดยใช้ปุ่ม Power
1.
2.

กดปุ่ ม Power ค้างไว้จนกว่าจะมองเห็นหน้าจอ ปิ ด/รีสตาร์ ท
แตะที่ รีสตาร์ ท
หมายเหตุ: Google Assistant จะแสดงก่ อนเมื่อคุณกดปุ่ ม Power

หรื อไปที่การตั้งค่า
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » ระบบ » รีสตาร์ ท
ยืนยันการเลือกของคุณด้วยการแตะ

รีเซ็ตนาฬิ กาของคุณเป็ นการตั้งค่ าจากโรงงาน
หากนาฬิกาของคุณมีปัญหา คุณอาจต้องรี เซ็ตเป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้น
เมื่อคุณรี เซ็ตนาฬิกาเป็ นการตั้งค่าจากโรงงาน การดําเนินการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
•
•
•
•

ข้อมูลที่เก็บไว้ในนาฬิกาของคุณจะถูกลบ (รวมถึงการออกกําลังกายของคุณ)
แอปที่ติดตั้งและข้อมูลจะถูกลบ
การตั้งค่าและการกําหนดค่าของระบบจะถูกลบ
นาฬิกาของคุณจะเลิกจับคู่กบั โทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

หมายเหตุ: อย่ าลืมซิ งค์ (และบันทึ ก) การออกกําลังกายของคุณกับ แอปมือถือ Suunto ในโทรศัพท์ของคุณ เสมอ หากคุณต้ องการรี เซ็ต
นาฬิกาของคุณ การออกกําลังกายที่ไม่ ซิงค์ ในบันทึ กจะหายไป

รี เซ็ตนาฬิกาของคุณเป็ นการตั้งค่าจากโรงงาน
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » ระบบ » ตัดการเชื่อมต่ อและรีเซ็ต
ยืนยันการเลือกของคุณด้วยการแตะที่
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การตั้งค่าและจับคู่หลังจากรี เซ็ตเป็ นค่าจากโรงงาน
หากคุณจับคู่นาฬิกากับ iPhone คุณจะต้องลบ Suunto 7 ของคุณจากรายการบลูทูธที่จบั คู่ไว้ในการตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์ดว้ ยตนเอง หลังจาก
รี เซ็ตเป็ นค่าจากโรงงาน จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าและจับคู่นาฬิกากับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ: ในการเชื่ อมต่ อนาฬิกาของคุณใหม่ กับแอปมือถือ Suunto คุณต้ องลืมนาฬิกาในแอปมือถือ Suunto ก่ อน จากนั้นจึ งทําการเชื่ อม
ต่ อใหม่
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3. WEAR OS BY GOOGLE
นาฬิกาของคุณทํางานด้วย Wear OS by Google เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับคุณสมบัติอจั ฉริ ยะล่าสุ ดและเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา Wear OS by
Google มีฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้เป็ นมาตรฐาน
•
•
•
•
•

การสัง่ การและทํางานด้วยเสี ยง
การส่ งข้อความและการแจ้งเตือนการโทรเข้า
Google Fit™, ตัวจับเวลา, กําหนดการ, แปลภาษา และมาตรฐานอื่นๆ ของแอป Wear OS by Google
การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปใหม่และหน้าปั ดนาฬิกาโดยใช้ Google Play Store ในนาฬิกา
การตั้งค่า Wear OS by Google

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wear OS by Google ได้ที่ :
Wear OS by Google Help

Google Assistant

Suunto 7 นํา Google Assistant มาไว้ที่ขอ้ มือของคุณ ขอให้ผชู ้ ่วยของคุณจัดการงานประจําวัน วางแผนวันของคุณ หรื อรับคําตอบได้ทุกเวลาที่
เดินทาง
ในการเปิ ดใช้งาน Google Assistant ในนาฬิกา คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้
•
•
•

บัญชี Google ในนาฬิกาของคุณ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในนาฬิกาผ่าน Wifi หรื อโทรศัพท์ของคุณ
ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่แสดงด้านล่าง เมื่อคุณพูดกับผูช้ ่วยของคุณ
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ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant ได้ที่:
Wear OS by Google Help
Google Assistant Help

ภาษาที่คุณใช้ได้
ในนาฬิกาของคุณ Google Assistant มีให้บริ การในภาษาต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ฮินดี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปรตุเกส (บราซิล)
สเปน

เริ่ มต้นการใช้งานกับ Google Assistant ของคุณ
คุณสามารถเปิ ดใช้งาน Google Assistant ในนาฬิกาด้วยวิธีต่อไปนี้
•
•
•
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เปิ ดใช้งาน การตรวจหา "Ok Google"
•
•
•

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » การปรับเปลีย่ นในแบบของคุณ
เปิ ด การตรวจหา "Ok Google"
หมายเหตุ: การตรวจหา "Ok Google" จะใช้ พลังงานแบตเตอรี่ เพียงเล็กน้ อย เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เพิ่มอีกเล็กน้ อย ให้ ปิดคุณสมบัตินี้

Google Pay

Google Pay™ เป็ นวิธีที่รวดเร็ วและสะดวกในการชําระเงินในร้านค้าด้วยนาฬิกา Wear OS by Google ของคุณ ตอนนี้คุณสามารถซื้ อกาแฟ
ประจําวันได้โดยไม่ตอ้ งควานหากระเป๋ าเงินหรื อโทรศัพท์
หากต้องการใช้ Google Pay บนนาฬิกาคุณจะต้อง
•

•

อยูใ่ ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิ ล แคนาดา ชิลี โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ อิตาลี
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซี ย สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา
ใช้การ์ดที่รองรับ
หมายเหตุ: นาฬิกานีไ้ ม่ รองรั บการใช้ PayPal บน Google Pay
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วิธีชาํ ระเงินด้วยนาฬิกาในร้านค้า
Google Pay ใช้งานได้ในร้านค้าที่ยอมรับการชําระเงินแบบไร้สมั ผัส เพียงเปิ ดแอป Google Pay พลิกข้อมือของคุณแล้วจับหน้าปั ดนาฬิกาไว้ใกล้
กับเครื่ องจนกว่าคุณจะได้ยนิ เสี ยงหรื อรู ้สึกถึงการสัน่ หากมีการถามถึงประเภทบัตรของคุณ ให้เลือก “เครดิต” แม้วา่ คุณจะใช้บตั รเดบิตก็ตาม

ซื้ อสิ นค้าอย่างปลอดภัยในร้านค้า
เมื่อคุณใช้นาฬิกาเพื่อชําระเงินในร้านค้า Google Pay จะไม่ส่งหมายเลขบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตจริ งของคุณไปกับการชําระเงินของคุณ แต่จะ
ใช้หมายเลขบัญชีเสมือนที่เข้ารหัสเพื่อแสดงข้อมูลของคุณแทน ดังนั้นรายละเอียดในบัตรจริ งของคุณจึงปลอดภัย
หากนาฬิกาของคุณสู ญหายหรื อถูกขโมย ให้ลอ็ กและลบด้วย Find My Device (ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน)
ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Pay ได้ที่:
Wear OS by Google Help
Google Pay Help

Google Fit

Google Fit™ เป็ นเครื่ องมือติดตามกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีชีวติ ชีวามากขึ้นด้วยเป้ าหมายของกิจกรรม เช่น Heart Points ที่ได้
รับการออกแบบตามคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลกและสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริ กา
ด้วย Google Fit คุณสามารถทําสิ่ งต่อไปนี้
•
•
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•
•
•
•
•
•

รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเทรนนิ่งของคุณ (เมื่อเชื่อมต่อกับแอป Suunto Wear)
ดูจาํ นวนก้าวและการเผาผลาญแคลอรี่ ของคุณอย่างรวดเร็ ว
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจประจําวันและประวัติ
ผ่อนคลายและมีสมาธิดว้ ยการฝึ กการหายใจ
รับคําเตือน เคล็ดลับที่กาํ หนดเอง และการโค้ชเพื่อให้คุณมีแรงจูงใจ
แชร์ขอ้ มูลการออกกําลังกายของคุณกับแอปและอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อคงสุ ขภาพที่ดีไว้

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Fit ได้ที่:
Google Fit Help

เริ่ มต้นการใช้งานกับ Google Fit

Suunto 7 ของคุณมาพร้อมกับ Google Fit ที่ติดตั้งไว้แล้ว เปิ ดแอป Google Fit ในนาฬิกาและลงชื่อเข้าใช้ดว้ ยบัญชี Google ของคุณเพื่อเริ่ มต้น
การใช้งาน
วิธีติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมประจําวันในนาฬิกาของคุณ
•
•
•

ปัดไปทางซ้ายเพื่อตรวจสอบการวัดค่าต่างๆ ประจําวันของคุณด้วย Fit Tile
แตะที่ Fit Tile เพื่อเปิ ดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแอป Google Fit เช่น อัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน
เพิม่ เป้ าหมายกิจกรรมหรื อค่าการวัดต่างๆ ประจําวัน เช่น จํานวนก้าวหรื อแคลอรี่ บนหน้าปั ดนาฬิกา เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ

เชื่อมต่อ Suunto 7 กับ Google Fit
คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Suunto 7 กับ Google Fit ในนาฬิกาเพื่อดูวา่ การออกกําลังกาย การนอนหลับ และอัตราการเต้นของหัวใจที่บนั ทึกด้วย
แอป Suunto Wear ส่ งผลต่อเป้ าหมายกิจกรรมประจําวันของคุณอย่างไร
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เชื่อมต่อ Suunto กับ Google Fit

รับ Google Fit ในโทรศัพท์ของคุณ
ไปที่ Google Play Store หรื อ App Store เพื่อดาวน์โหลด Google Fit ลงในโทรศัพท์ เพื่อติดตามสุ ขภาพของคุณและดูความคืบหน้ารายเดือน ราย
สัปดาห์ และรายวัน เกี่ยวกับเป้ าหมายกิจกรรมของคุณ

Google Play Store

ค้นหาและดาวน์โหลดแอปที่คุณชื่นชอบทั้งหมด และอัปเดตให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย Google Play™ Store ในนาฬิกาของคุณ
หากต้องการใช้ Play Store ในนาฬิกาคุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้
•
•

บัญชี Google ในนาฬิกาของคุณ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในนาฬิกาผ่าน Wifi หรื อโทรศัพท์ของคุณ

รับแอปเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store
ทําให้ Suunto 7 ของคุณเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

ใช้ และจัดการแอป
Suunto 7 ของคุณมาพร้อมกับแอปที่ได้รับการคัดสรรแล้ว เพื่อช่วยให้คุณปรับสมดุลระหว่างชีวติ ประจําวันกับกีฬา
เปิ ดแอปในนาฬิกาของคุณ
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รับแอปเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store
ลบแอป
อัปเดตแอป

เปิ ดแอปในนาฬิกาของคุณ
1.

เปิ ดรายการชื่อแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power

2.

เลื่อนรายการเพื่อค้นหาแอปที่คุณต้องการใช้ แอปที่ใช้ล่าสุ ดจะอยูท่ ี่ดา้ นบนสุ ด

3.

แตะที่แอปเพื่อเปิ ด
41

Suunto 7

รับแอปเพิม่ เติมได้จาก Google Play Store
หากต้องการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมจาก Google Play Store ลงในนาฬิกา คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

บัญชี Google ในนาฬิกาของคุณ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในนาฬิกาผ่าน Wifi หรื อโทรศัพท์ของคุณ
เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป Play Store
(หากจําเป็ น ให้ ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่ อมต่ อ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)
แตะที่ไอคอนค้นหา
คุณสามารถทําได้ท้ งั การค้นหาด้วยเสี ยงโดยแตะที่ไมโครโฟน หรื อพิมพ์ดว้ ยคียบ์ อร์ด
ดาวน์โหลดแอปไปยังนาฬิกาของคุณโดยแตะที่ไอคอนติดตั้ง

ลบแอป
ลบแอปผ่าน Google Play Store
1.
2.
3.
4.

เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป Play Store .
(หากจําเป็ น ให้ ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่ อมต่ อกับ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)
เลื่อนลงและแตะ แอปของฉัน
แตะแอปที่ตอ้ งการลบ แล้วแตะ ถอนการติดตั้ง

ลบแอปผ่านการตั้งค่า
1.
2.
3.
4.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » แอปและการแจ้ งเตือน » ข้ อมูลแอป
แตะแอปที่ตอ้ งการลบ
แตะที่ ถอนการติดตั้ง

อัปเดตแอป
หากคุณเปิ ดใช้งาน อัปเดตแอปอัตโนมัติ อยู่ แอปของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติขณะที่นาฬิกาชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi หากไม่ตอ้ งการใช้ฟัง
ก์ชนั่ อัปเดตอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตแอปได้ดว้ ยตนเอง
จัดการการอัปเดตแอปอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดการอัปเดตระบบด้วยตนเอง
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รับการแจ้ งเตือนในนาฬิ กาของคุณ
นาฬิกาของคุณยังสามารถแสดงข้อความ การโทร หรื อการแจ้งเตือนที่คุณได้รับในโทรศัพท์ของคุณ
ดูการแจ้งเตือนใหม่
จัดการการแจ้งเตือนของคุณ
รับหรื อปฏิเสธการโทร
ตอบกลับข้อความด้วย Android
เลือกการแจ้งเตือนที่แสดงในนาฬิกาของคุณ
ปิ ดเสี ยงการแจ้งเตือนชัว่ คราว
มีปัญหาในการรับการแจ้งเตือนใช่หรื อไม่?

ดูการแจ้งเตือนใหม่

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ นาฬิกาของคุณจะสัน่ และแสดงการแจ้งเตือนเป็ นเวลาสองสามวินาที
•
•

แตะการแจ้งเตือนและเลื่อนลงเพื่ออ่านข้อความเต็ม
ปัดไปทางขวาเพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน
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จัดการการแจ้งเตือนของคุณ

หากคุณไม่ตอบรับเมื่อการแจ้งเตือนมาถึง จะบันทึกข้อความลงในสตรี มการแจ้งเตือนของคุณ วงกลมเล็กๆ ที่ดา้ นล่างของหน้าปั ดนาฬิกา จะ
แสดงว่าคุณมีการแจ้งเตือนใหม่
•
•
•
•

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดขึ้นเพื่อเลื่อนดูการแจ้งเตือนของคุณ
แตะเพื่อขยายข้อความเพื่ออ่านและตอบกลับ
ปัดไปทางซ้ายหรื อขวาเพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน
หากต้องการล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้ปัดลงที่ดา้ นล่างของสตรี มการแจ้งเตือนแล้วเลือก ล้างทั้งหมด

รับหรื อปฏิเสธการโทร
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หากมีสายโทรเข้า คุณจะเห็นการแจ้งเตือนสายโทรเข้าในนาฬิกา คุณสามารถตอบรับการโทรจากนาฬิกาของคุณ แต่ตอ้ งใช้โทรศัพท์เพื่อรับสาย
•
•
•

ปัดไปทางซ้ายหรื อแตะปุ่ มโทรศัพท์สีเขียวเพื่อรับสาย
ปั ดไปทางขวาหรื อแตะปุ่ มโทรศัพท์สีแดงเพื่อปฏิเสธการรับสาย
เพื่อปฏิเสธสายที่โทรมาด้วยข้อความ แตะที่ เพิม่ เติม » ส่ งข้ อความ แล้วเลือกข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า

ตอบกลับข้อความด้วย Android

หากนาฬิกาของคุณจับคู่กบั โทรศัพท์ Android คุณสามารถตอบกลับข้อความในนาฬิกาได้
1.
2.
3.
4.

เลื่อนลงไปที่ดา้ นล่างของข้อความ
แตะที่ ตอบ
ตัวเลือก: แตะที่ไมโครโฟนเพื่อพูดข้อความ เลือกคียบ์ อร์ดหรื ออิโมจิ หรื อเลื่อนลงเพื่อดูตวั เลือกข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า
คุณจะเห็นเครื่ องหมายถูกที่นาฬิกาเมื่อส่ งข้อความของคุณแล้ว

เลือกการแจ้งเตือนที่แสดงในนาฬิกาของคุณ
หากต้องการ คุณสามารถหยุดรับการแจ้งเตือนจากแอปที่เจาะจง
1.
2.
3.
4.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
ไปที่ การตั้งค่ า » แอปและการแจ้ งเตือน
แตะที่ การแจ้ งเตือนแอป
เลือกแอปที่คุณต้องการเห็นการแจ้งเตือน
หมายเหตุ: คุณสามารถปรั บการตั้งค่ าการแจ้ งเตือนในแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ ของคุณเช่ นกัน
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ปิ ดเสี ยงการแจ้งเตือนชัว่ คราว
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ ห้ ามรบกวน

เมื่อคุณเปิ ดใช้งาน ห้ามรบกวน นาฬิกาจะไม่สน่ั หรื อแสดงการแจ้งเตือน แต่คุณยังดูในสตรี มการแจ้งเตือนของคุณได้

มีปัญหาในการรับการแจ้งเตือนใช่หรื อไม่?
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบดูวา่ นาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
ตรวจดูวา่ นาฬิกาของคุณเปิ ดใช้งาน ห้ามรบกวน อยู่
ตรวจสอบดูวา่ คุณไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนสําหรับแอปที่เฉพาะเจาะจง
ตรวจสอบดูวา่ คุณได้รับการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของคุณ
ตรวจสอบดูวา่ นาฬิกาของคุณจับคู่กบั โทรศัพท์ของคุณแล้ว

ดูและจัดการ Tile ของคุณ
Tile เป็ นวิธีที่รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจสอบสถานะการเทรนนิ่ง สภาพอากาศ หรื อความคืบ
หน้าของเป้ าหมายกิจกรรมประจําวันของคุณ
Suunto 7 มาพร้อมกับ Tile หกรายการที่เลือกสรรไว้ล่วงหน้า - อัตราการเต้นของหัวใจ, วันนี้, พลังงาน, การนอน, ภาพรวม และ สัปดาห์น้ ี โดย
Suunto
ดูและจัดเรี ยง Tile
เพิ่ม Tile ใหม่
ตรวจสอบแนวโน้มการออกกําลังกายและกิจกรรมประจําวันของคุณด้วย Suunto

ดูและจัดเรี ยง Tile
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอเพื่อดู Tile ของคุณ
แตะ Tile ใดๆ ค้างไว้แล้วแตะลูกศรเพื่อจัดลําดับใหม่

คุณสามารถจัดเรี ยง Tile ที่แอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ

เพิ่ม Tile ใหม่
1.
2.
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แตะ Tile ใดๆ ค้างไว้
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3.
4.

ปั ดผ่าน Tile ของคุณไปทางซ้ายแล้วแตะ + เพื่อเพิ่ม Tile
เรี ยกดูรายการและแตะที่ Tile เพื่อเลือก

คุณยังสามารถเพิ่ม Tile ใหม่ที่แอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบแนวโน้มการออกกําลังกายและกิจกรรมประจําวันของคุณด้วย Suunto
Suunto 7 มาพร้อมกับ Tile โดย Suunto หกรายการ – อัตราการเต้นของหัวใจ, วันนี้, พลังงาน, การนอน, สัปดาห์น้ ี และ ภาพรวม - เพื่อช่วยให้
คุณติดตามการออกกําลังกายและทําให้คุณมีแรงจูงใจ
ปัดไปทางซ้ายเพื่อดูตวั ชี้วดั กิจกรรมประจําวันของคุณ ปั ดซ้ายอีกครั้งเพื่อดูภาพรวมว่าคุณออกกําลังกายในสัปดาห์น้ ีหรื อในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผา่ น
มาบ่อยเพียงใด มีกีฬาประเภทใดที่คุณเล่นบ้างและเล่นเมื่อใด ปั ดไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อดูภาพรวมว่าคุณออกกําลังกายมากแค่ไหน นอนหลับพัก
ผ่อนเพียงพอหรื อยัง และฟื้ นตัวดีพอหรื อไม่ แตะเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear เพื่อดูบนั ทึกของคุณ
หมายเหตุ: แตะ Tile ใดๆ ค้ างไว้ แล้ วแตะลูกศรเพื่อจัดลําดับใหม่

อัตราการเต้ นของหัวใจ
Tile อัตราการเต้นของหัวใจ เป็ นวิธีที่รวดเร็ วในการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจปั จจุบนั ของคุณ และกราฟตลอด 24 ชัว่ โมงจะแสดงให้
เห็นว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดทั้งวัน - เมื่อคุณพักผ่อนและเมื่อคุณเคลื่อนไหว ในขณะที่กราฟอัปเดต
ทุก 10 นาที จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจปั จจุบนั ของคุณทุกวินาทีเพื่อให้ขอ้ มูลตอบกลับที่เป็ นปั จจุบนั แก่คุณ
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วันนี้
ตรวจสอบความคืบหน้าของกิจกรรมประจําวัน เช่น จํานวนก้าวและแคลอรี่
แคลอรี่ ท้ งั หมดที่คุณเผาผลาญต่อวันจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสองอย่าง ได้แก่ อัตราการเผาผลาญในขณะที่กาํ ลังพัก (BMR) และกิจกรรมทางกาย
ค่า BMR คือปริ มาณแคลอรี ที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กาํ ลังพัก ซึ่งเป็ นปริ มาณแคลอรี ที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทํางานบาง
อย่างได้ เช่น กะพริ บตาหรื อทําให้หวั ใจเต้น ปริ มาณแคลอรี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะส่ วนตัวของคุณ รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ
วงกลมรอบๆ ไอคอนแคลอรี่ จะเลื่อนไปตามจํานวนแคลอรี่ ที่คุณเผาผลาญในระหว่างวันโดยเทียบกับเป้ าหมายของคุณ วงกลมรอบๆ ไอคอน
จํานวนก้าวจะเลื่อนไปตามจํานวนก้าวที่คุณเดินในระหว่างวันโดยเทียบกับเป้ าหมายของคุณ
คุณสามารถแก้ไขเป้ าหมายจํานวนก้าวและแคลอรี่ รายวันในแอป Suunto ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

ผลาญ)

หมายเหตุ: ในระหว่ างการออกกําลังกาย Suunto 7 จะติดตามการใช้ พลังงานทั้งหมดของการออกกําลังกาย (BMR + แคลอรี่ ที่กาํ ลังเผา

หมายเหตุ: การนับจํานวนก้ าวในแอป Google Fit และ Suunto Wear อาจแตกต่ างกันเนื่องจากการใช้ อัลกอริ ทึมที่ แตกต่ างกัน
หมายเหตุ: โหมดกีฬาบางโหมดจะปิ ดใช้ งานการนับก้ าวซึ่ งจะส่ งผลต่ อการนับจํานวนก้ าวรายวันด้ วย Google Fit Tile จะแสดงจํานวน
ก้ าวสําหรั บกิจกรรมที่บันทึกโดยใช้ หนึ่งในโหมดกีฬาเหล่ านี ้ แต่ Suunto Today Tile จะไม่ แสดง
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พลังงาน
Tile พลังงาน เป็ นวิธีที่รวดเร็ วในการตรวจสอบระดับทรัพยากรปั จจุบนั ของคุณ หรื อดูวา่ การนอนหลับ กิจกรรมประจําวัน และความเครี ยดจะส่ ง
ผลต่อทรัพยากรของร่ างกายของคุณอย่างไรจากกราฟ 24 ชัว่ โมง ในขณะที่กราฟจะอัปเดตทุก 30 นาที แต่ระดับทรัพยากรปั จจุบนั ของคุณจะได้
รับการอัปเดตบ่อยขึ้น

การนอน
ตารางการนอนหลับที่สมํ่าเสมอมักจะเชื่อมต่อกับคุณภาพการนอนหลับและการฟื้ นตัวที่ดีข้ ึน Sleep Tile จะช่วยให้คุณตรวจสอบว่าเวลานอน
หลับของคุณสอดคล้องกันเพียงใด กราฟจะแสดงระยะเวลาในการนอนหลับ เวลาที่เริ่ มนอนหลับ และเวลาตื่นของคุณจากสัปดาห์ที่ผา่ นมา
บริ เวณที่ปรากฏสี บนกราฟการนอนหลับแสดงถึงการนอนหลับที่ติดตามตลอดช่วง 7 วันที่ผา่ นมา วิธีน้ ีจะช่วยให้คุณติดตามได้วา่ คุณนอนหลับ
เพียงพอในระยะยาว
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ระยะเวลาในการนอนหลับครั้งก่อนหน้าของคุณและปริ มาณทรัพยากรของร่ างกายที่คุณได้รับในระหว่างการนอนหลับครั้งก่อนหน้าจะแสดงใน
Tile นี้ดว้ ย

สั ปดาห์ นี้
รักษาจังหวะการออกกําลังกายที่ดีในระดับรายสัปดาห์และมีแรงจูงใจอยูเ่ สมอ

ภาพรวม (4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมา)
คงการออกกําลังกายและการฟื้ นตัวของคุณให้สมดุล และวางแผนล่วงหน้าหรื อปรับเปลี่ยนตามความจําเป็ น
หมายเหตุ: Tile by Suunto จะแสดงเฉพาะการออกกําลังที่ บันทึ กด้ วยแอป Suunto Wear ในนาฬิกาของคุณ
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4. ปร◌ั บแต◌่ งนาฬ◌ิ กาของค◌ุ ณ
มีหลายวิธีในการปรับแต่ง Suunto 7 เพื่อให้มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตัวคุณเอง เปลี่ยนรู ปลักษณ์ของนาฬิกาของคุณด้วยสายรัดและหน้าปั ดที่ถอด
เปลี่ยนได้ หรื อดาวน์โหลดแอป เพิม่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในหน้าปั ดนาฬิกาของคุณ และรับปุ่ มลัดไปยังแอปที่คุณชื่นชอบ

ปรับแต่ งหน้ าปัดนาฬิ กา
Suunto 7 มาพร้อมกับชุดหน้าปั ดนาฬิกาที่มีติดตั้งล่วงหน้าให้เลือก คุณยังสามารถดาวน์โหลดแบบอื่นๆ ได้อีกมากมายจาก Google Play Store
หน้าปั ดนาฬิกาทุกเรื อนที่ออกแบบโดย Suunto นั้นได้รับการตั้งค่าให้ใช้พลังงานขั้นตํ่า เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับนาฬิกาของคุณ
ในแต่ละวัน
หน้าปัดนาฬิกา Suunto
เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ
เพิ่มฟังก์ชนั่ (หรื อ "เครื่ องมือซ้อน") ไปที่หน้าปั ดนาฬิกาของคุณ
เพิ่มหน้าปัดนาฬิกาใหม่
ซ่อนหน้าปัดนาฬิกา
ลบหน้าปัดนาฬิกาที่คุณพบใน Play Store

หน้าปั ดนาฬิกา Suunto
Suunto 7 มาพร้อมกับหน้าปั ดนาฬิกาสี่ แบบโดย Suunto ได้แก่ แผนที่ความร้อน, Original, Marine และ Rose เพื่อเป็ นเกียรติแก่ประวัติศาสตร์
ของ Suunto รวมถึงกลุ่มนักกีฬาและนักผจญภัยที่มีความมุ่งมัน่ ทัว่ โลก

แผนที่ความร้อน
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เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจและกระตุน้ ให้คุณสํารวจกิจกรรมรอบๆ ตัว หน้าปั ดของนาฬิกา แผนที่ความร้อน จะแสดงสถานที่ที่นกั กีฬา Suunto ที่มี
ความมุ่งมัน่ คนอื่นๆ เคยมาออกกําลังกายในพื้นที่ของคุณ
ตามค่าเริ่ มต้น แผนที่ความร้อนจะแสดงเส้นทางวิง่ ที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ของคุณ หากคุณไม่ชอบการวิง่ คุณสามารถไปที่การตั้งค่าหน้าปั ด
นาฬิกาและเลือกกีฬาอื่นสําหรับแผนที่ความร้อนของคุณ Suunto 7 มีแผนที่ความร้อนที่แตกต่างกัน 15 แบบให้เลือก
แผนที่ความร้อนบนหน้าปั ดนาฬิกาของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามตําแหน่งของคุณ หากคุณไม่เห็นแผนที่ความร้อนหรื อแผนที่ไม่
ได้อปั เดตตามตําแหน่งของคุณ ให้ตรวจสอบสิ่ งต่อไปนี้
•
•
•
•
•

อนุญาตการแชร์ตาํ แหน่งในโทรศัพท์ของคุณ สําหรับ Wear OS by Google
อนุญาตการแชร์ตาํ แหน่งในนาฬิกาของคุณที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อและการตั้งค่าอนุญาตการใช้งานที่หน้าปั ดนาฬิกา Suunto
ตรวจสอบดูวา่ นาฬิกาของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณได้เคลื่อนที่มาจากตําแหน่งก่อนหน้ามากกว่า 2 กิโลเมตร (1.25 ไมล์)
ลองใช้แผนที่ความร้อนอื่น อาจจะไม่มีร่องรอยก่อนหน้าสําหรับกีฬาที่คุณเลือก

Original

ในปี 1936 Tuomas Vohlonen ก่อตั้ง Suunto เพื่อผลิตเข็มทิศที่เสถียรและแม่นยําจํานวนมาก หลังจากที่เขารําคาญใจกับความไม่แม่นยําและขาด
ความเสถียรมานานอย่างต่อเนื่องของเข็มทิศชนิดเข็มแห้งแบบดั้งเดิม นับตั้งแต่น้ นั เข็มทิศของ Suunto และวิธีเชื่อมต่อของ Suunto ได้กลายเป็ น
เครื่ องมือที่จาํ เป็ นในการนําทางสําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง นักกีฬา และมืออาชีพ การออกแบบหน้าปั ดนาฬิกา Original ได้รับแรง
บันดาลใจจากเข็มทิศของกองทัพ Suunto M-311 รุ่ นแรกสุ ด
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Marine

ระหว่างปี 1953 ถึง 2011 Suunto อยูใ่ นตลาดเข็มทิศทางทะเล หน้าปั ดนาฬิกา Marine ได้รับแรงบันดาลใจจากเข็มทิศทางทะเลของ Suunto K-14
ซึ่งกลายเป็ นมาตรฐานในการแล่นเรื อใบและเรื อพาวเวอร์โบ๊ทจํานวนมากทัว่ โลก เนื่องจากการ์ดเข็มทิศที่มีความเสถียรและง่ายต่อการอ่านรวม
ทั้งการติดตั้งลงในเรื อที่ชาญฉลาด

Rose

หน้าปัดนาฬิกา Rose ได้รับแรงบันดาลใจจากเข็มทิศ Suunto pocket TK-3 ซึ่ งมีตน้ แบบมาจากเข็มทิศทางทะเลแบบเก่าที่มีวงกลมแสดงทิศ เข็ม
ทิศ TK-3 ถือเป็ นเครื่ องสรรเสริ ญความพยายามของนักสํารวจซึ่ งเติมเต็มพื้นที่วา่ งเปล่าบนแผนที่โลกโดยใช้เข็มทิศ ดวงดาว และเชือกเป็ นเครื่ อง
มือหลักในการค้นหาตําแหน่ง
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เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับเป้ าหมาย ความต้องการ และสไตล์ของคุณ

1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้แตะตรงกลางหน้าจอค้างไว้เพื่อดูรายการหน้าปั ดนาฬิกา
ปัดไปทางซ้ายหรื อขวาเพื่อเรี ยกดูหน้าปั ดนาฬิกา
แตะเพื่อเลือกหน้าปั ดนาฬิกาที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: นอกจากนี ้ คุณสามารถไปยัง การตั้งค่ า » จอแสดงผล » เปลีย่ นหน้ าปัดนาฬิ กา หรื อเปลี่ยนหน้ าปั ดนาฬิกาในแอป Wear OS
by Google ในโทรศัพท์ ของคุณ

เพิ่มฟังก์ชนั่ (หรื อ "เครื่ องมือซ้อน") ไปที่หน้าปัดนาฬิกาของคุณ
ที่หน้าปัดนาฬิกาส่ วนใหญ่ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชน่ั เพิ่มเติมให้กบั หน้าปั ดนาฬิกา เช่น ทางลัดไปยังแอป ข้อมูลสภาพอากาศ หรื อจํานวนก้าว
ประจําวัน หน้าปัดของนาฬิกาที่แตกต่างกันอาจมีชุดของเครื่ องมือซ้อนที่แตกต่างกัน
1.
2.
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ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้แตะตรงกลางหน้าจอค้างไว้เพื่อดูรายการหน้าปั ดนาฬิกา
แตะ การตั้งค่า ที่ดา้ นล่างของหน้าปั ดนาฬิกา
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3.

แตะ “เครื่ องมือซ้อน” ที่การออกแบบหน้าปั ดนาฬิกาที่คุณต้องการเปลี่ยน

4.

เรี ยกดูรายการและแตะเพื่อเลือกเครื่ องมือซ้อนที่คุณต้องการเห็นบนหน้าปั ดนาฬิกา (เพิ่มทางลัดโดยแตะที่ ทัว่ ไป » ทางลัดแอป)

เพิ่มหน้าปั ดนาฬิกาใหม่
หน้าปัดนาฬิกาทุกเรื อนที่ออกแบบโดย Suunto นั้นได้รับการตั้งค่าให้ใช้พลังงานขั้นตํ่าเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับนาฬิกาของคุณ
ในแต่ละวัน เมื่อคุณเพิม่ หน้าปั ดนาฬิกาใหม่จาก Google Play Store * โปรดทราบว่าหน้าปั ดนาฬิกาอื่นๆ อาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมใน
ลักษณะเดียวกัน*
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้แตะตรงกลางหน้าจอค้างไว้เพื่อดูรายการหน้าปั ดนาฬิกา
ปัดไปทางซ้ายแล้วแตะตัวเลือกเพื่อเพิ่มหน้าปั ดนาฬิกาเพิ่มเติม
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3.

เลื่อนลงและแตะ รับหน้ าปัดนาฬิ กาเพิม่ ขึน้ (หากจําเป็ น ให้ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่อมต่อกับ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)

ซ่อนหน้าปั ดนาฬิกา
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้แตะตรงกลางหน้าจอค้างไว้เพื่อดูรายการหน้าปั ดนาฬิกา
ปั ดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกาที่คุณต้องการซ่อน
หมายเหตุ: เมื่อซ่ อนหน้ าปั ดนาฬิกาแล้ ว คุณจะเห็นหน้ าปั ดนั้นในแอป Wear OS by Google ที่ โทรศัพท์ ของคุณ แต่ จะไม่ เห็นในนาฬิกา

ลบหน้าปั ดนาฬิกาที่คุณพบใน Play Store
1.
2.
3.
4.

เปิ ดรายการแอปของคุณโดยกดปุ่ ม Power
แตะที่แอป Play Store .
(หากจําเป็ น ให้ ทาํ ตามคําแนะนําเพื่อเชื่ อมต่ อกับ Wifi และเพิ่มบัญชี Google)
เลื่อนลงและแตะ แอปของฉัน
เลื่อนลงไปที่หน้าปัดนาฬิกาที่คุณต้องการลบและเลือก ถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการหน้ าปั ดนาฬิกาได้ ในแอป Wear OS by Google บนโทรศัพท์ ของคุณเช่ นกัน ใต้ ภาพของนาฬิกา ถัดจาก
หน้ าปั ดนาฬิกา ให้ แตะ เพิ่มเติม

ปรับแต่ งปุ่ มลัด
คุณสามารถใช้ปุ่มฮาร์ดแวร์บางปุ่ มใน Suunto 7 เป็ นทางลัดเพื่อเปิ ดแอปโปรดของคุณได้เร็ วขึ้น

ใช้ปุ่มฮาร์ดแวร์เป็ นทางลัดไปยังแอป
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » การปรับเปลีย่ นในแบบของคุณ » ปรับแต่ งปุ่ มฮาร์ ดแวร์
แตะปุ่ มที่คุณต้องการปรับแต่งและเลือกแอปที่คุณต้องการให้ปุ่มเปิ ด

เปลีย่ นสายนาฬิ กา
Suunto 7 มีสายแบบปลดเร็ วทําจากซิลิโคนที่ทนทาน สายนาฬิกาแบบปลดเร็ วนี้สวมใส่ สบายและเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือใดๆ เพิ่ม
เติม
หมายเหตุ: สายนาฬิกาแบบปลดเร็ วขนาด 24 มม. ทุกเส้ นที่ จาํ หน่ ายทาง suunto.com สามารถใช้ งานร่ วมกับ Suunto 7
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การถอดสายรัดจากตัวเรื อนนาฬิกา
1.
2.

พลิกนาฬิกากลับหัว
ดึงสลักเล็กๆ ในแถบสปริ งไปตรงกลางของสายรัด เพื่อปลดสปริ งออกจากซ็อกเก็ต

3.

ถอดสายรัดออก

การใส่ สายรัดใหม่
1.
2.

ใส่ สลักเข้ากับปลายส่ วนตรงข้ามของกลไกสปริ งลงในซ็อกเก็ตที่ตวั เรื อนนาฬิกา
ดึงสลักไปตรงกลางของสายรัดเพื่อดึงปลายที่วา่ งของแถบสปริ ง
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3.

สอดสายรัดให้เข้าที่ แล้วคลายสลัก

ตรวจดูวา่ สายรัดเข้าที่ดีแล้ว โดยตรวจสอบว่าสลักสอดเข้าไปในรู สลักจนสุ ดแล้วโดยการดึงสายเบาๆ
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5. SPORTS BY SUUNTO
แอป Suunto Wear ในนาฬิ กาของคุณ

Suunto 7 มาพร้อมกับแอป Suunto Wear - คู่หูดา้ นกีฬาและการผจญภัยของคุณในนาฬิกา แอป Suunto Wear มีโหมดกีฬามากกว่า 70 โหมดเพื่อ
ติดตามกีฬาทั้งหมดของคุณ รวมทั้งมีแผนที่ Suunto และแผนที่ความร้อนฟรี สาํ หรับการสํารวจกลางแจ้งแม้ในขณะออฟไลน์
ด้ วยแอป Suunto Wear ในนาฬิ กา คุณสามารถทําสิ่ งต่ อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บันทึกการออกกําลังกายทั้งหมดของคุณ - วิง่ ว่ายนํ้า ปั่นจักรยาน เดินป่ า โยคะ - ที่คุณเลือก
ติดตามการออกกําลังกายของคุณโดยใช้สถิติที่ปรับให้เหมาะกับกีฬาของคุณ
ได้การวัดค่ากีฬาที่แม่นยําและสะดวกด้วย GPS บารอมิเตอร์ และอัตราการเต้นของหัวใจจากข้อมือ
ติดตามการออกกําลังกาย กิจกรรมประจําวัน การนอนหลับ และทรัพยากรของร่ างกายเพื่อช่วยให้คุณรักษาสมดุลที่ดีระหว่างการออกกําลัง
กายและการฟื้ นตัวอย่างเพียงพอ
เพลิดเพลินกับการเข้าถึงแผนที่ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการออกกําลังกายของคุณ และดูเส้นทางของคุณบนแผนที่
นําทางด้วยเส้นทางและสํารวจสถานที่ใหม่ ๆ ด้วยแผนที่ความร้อน
ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ Suunto ไปยังนาฬิกาของคุณ และใช้แผนที่โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เข้าถึงบันทึกการออกกําลังกายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยนาฬิกา
ควบคุมการออกกําลังกายของคุณด้วยปุ่ มต่าง ๆ เมื่อคุณสวมถุงมือหรื ออยูใ่ ต้น้ าํ
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เริ่ มต้นการใช้งาน

แอป Suunto Wear ออกแบบมาสําหรับกีฬาและการใช้งานกลางแจ้ง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ แทนหน้าจอสัมผัสหากต้องการ หากคุณสวมถุงมือ
หรื ออยูใ่ ต้น้ าํ คุณสามารถใช้ปุ่มสามปุ่ มด้านขวาเพื่อนําทางแอป Suunto Wear ติดตามการออกกําลังกาย และซูมเข้าแผนที่
1.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear

2.

ครั้งแรกที่คุณเปิ ดแอป ให้ทาํ ตามคําแนะนําบนหน้าจอในการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ เพื่อรับค่าการวัดที่แม่นยําและเฉพาะตัว
ระหว่างการออกกําลังกาย ใช้การสัมผัสหรื อปุ่ ม
เลื่อนขึน้ และลง: ใช้ปุ่มขวาบนและขวาล่าง หรื อปั ดขึ้นและลง
เลือก: กดปุ่ มกลางหรื อแตะ
ย้ อนกลับ: ปัดไปทางขวา

3.

ใช้แอป Suunto Wear เพื่อ:
บันทึกการออกกําลังกายของคุณ
ดูแผนที่
ปรับตัวเลือก
ดูบนั ทึกของคุณ
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หมายเหตุ: หากต้ องการแก้ ไขข้ อมูลโปรไฟล์ ของคุณในภายหลัง ให้ เปิ ดแอป Suunto Wear ปั ดขึน้ แล้ วไปที่ ตัวเลือกทั่วไป

แอปมือถือ Suunto ในโทรศัพท์ ของคุณ

เพื่อประสบการณ์การใช้งานด้านกีฬาของ Suunto 7 อย่างเต็มรู ปแบบ คุณต้องมีแอปมือถือ Suunto ในโทรศัพท์ของคุณ
ด้ วยแอป Suunto ในนาฬิ กา คุณสามารถทําสิ่ งต่ อไปนี้
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ซิงค์และบันทึกการออกกําลังกายของคุณจากนาฬิกา
ดูขอ้ มูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกกําลังกายของคุณ
ติดตามแนวโน้มและประวัติกิจกรรมประจําวันของคุณ
ติดตามแนวโน้มและประวัติการออกกําลังกายของคุณ
ดูการติดตามการออกกําลังกายกลางแจ้งของคุณบนแผนที่
สํารวจแผนที่ความร้อนเพื่อดูวา่ คนอื่น ๆ ออกกําลังกายที่ไหนบ้าง
สร้างเส้นทางของคุณเองหรื อใช้เส้นทางยอดนิยมอื่น ๆ และซิ งค์กบั นาฬิกาของคุณ
แบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณกับเพื่อน ๆ
เชื่อมต่อกับบริ การด้านกีฬาอื่น ๆ เช่น Strava และ Relive

เริ่ มต้นการใช้งาน
เชื่อมต่อกับบริ การกีฬาที่คุณชื่นชอบ
การใช้นาฬิกาหลายเรื อนกับแอปมือถือ Suunto

เริ่ มต้นการใช้งาน
แอปมือถือ Suunto ทํางานร่ วมกับอุปกรณ์ มือถือที่ ใช้ Android 6.0 และบลูทูธ 4.0 ขึน้ ไปและ iOS 11.0 ขึน้ ไป คุณสมบัติที่รองรั บอาจแตกต่ างกัน
ขึน้ อยู่กับนาฬิกา โทรศัพท์ และประเทศ

ผูใ้ ช้งานใหม่ของ Suunto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หากคุณยังไม่ได้จบั คู่ ให้ทาํ การจับคู่นาฬิกากับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto จาก Play Store หรื อ App Store
ตรวจสอบดูวา่ คุณได้เปิ ดใช้งานบลูทูธในนาฬิกาและโทรศัพท์
เปิ ดแอป Suunto ในโทรศัพท์
ลงทะเบียนด้วยวิธีที่คุณต้องการ
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
หลังจากลงทะเบียน ระบบจะนําคุณไปยังมุมมองนาฬิกา
เมื่อคุณเห็นนาฬิกา ให้แตะที่ “เชื่อมต่อ”
หลังจากเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณแล้ว ให้ทาํ ตามคําแนะนําเบื้องต้นเพื่อเรี ยนรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนาฬิกาใหม่ของคุณ

เป็ นผูใ้ ช้แอป Suunto อยูแ่ ล้ว
1.
2.
3.
4.
5.
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หากคุณยังไม่ได้จบั คู่ ให้ทาํ การจับคู่นาฬิกากับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ตรวจสอบดูวา่ คุณได้เปิ ดใช้งานบลูทูธ ในนาฬิกาและโทรศัพท์
เปิ ดแอป Suunto ในโทรศัพท์
หากระบบไม่นาํ คุณไปยังมุมมองนาฬิกาโดยอัตโนมัติ ให้แตะไอคอนนาฬิกาที่มุมซ้ายบน
a. เมื่อคุณเห็นนาฬิกาใหม่ของคุณในหน้าจอ ให้แตะ “เชื่อมต่ อ”

Suunto 7

b.

6.

หากคุณมีอุปกรณ์ Suunto อื่นที่เชื่อมต่อกับแอป Suunto อยูแ่ ล้ว ให้ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เก่าของคุณก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อ
Suunto 7 กับแอปต่อไป

หลังจากเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณแล้ว ให้ทาํ ตามคําแนะนําเบื้องต้นเพื่อเรี ยนรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนาฬิกาใหม่ของคุณ

เชื่อมต่อกับบริ การกีฬาที่คุณชื่นชอบ
ด้วยแอป Suunto คุณสามารถเชื่อมต่อและซิ งค์กิจกรรมของคุณกับบริ การกีฬาที่คุณชื่นชอบ เช่น Strava และ Relive
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1.
2.
3.
4.

เปิ ดแอป Suunto ในโทรศัพท์
แตะที่แถบ “โปรไฟล์”
แตะที่ “เชื่อมต่อกับบริ การอื่นๆ” และเลือกบริ การที่คุณต้องการเชื่อมต่อและทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
ดูรายชื่อพันธมิตรทั้งหมดของ Suunto ได้ที่ suunto.com/partners

การใช้นาฬิกาหลายเรื อนกับแอปมือถือ Suunto
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั แอป Suunto ได้ครั้งละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น เมื่อคุณจับคู่นาฬิกากับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณ
ให้เลิกจับคู่อุปกรณ์อื่นกับแอปมือถือ Suunto แล้วเชื่อมต่อ Suunto 7 กับแอป
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แผนที่ Suunto
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แอป Suunto Wear มีแผนที่กลางแจ้งและแผนที่ความร้อนสําหรับกีฬาที่เฉพาะเจาะจง 15 แบบให้สาํ รวจฟรี แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ แผนที่
Suunto ปรับให้เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งโดยจะเน้นความแตกต่างของระดับความสู งด้วยเส้นโค้งที่แมนยํา รวมทั้งแสดงเส้นทางปั่นจักรยาน
และเล่นสกียอดนิยมนอกเหนือจากเส้นทางพื้นฐาน แผนที่ความร้อนจะทําให้มองเห็นภาพสถานที่ที่คนอื่นๆ ใช้เทรน เพื่อให้คุณสามารถติดตาม
เส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
เมือ่ มีแผนที่ Suunto คุณสามารถทําสิ่ งต่ อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

ดูตาํ แหน่งและทิศทางของคุณ
สํารวจสิ่ งรอบตัวด้วยแผนที่กลางแจ้ง
นําทางด้วยเส้นทางและสํารวจสถานที่ใหม่ดว้ ยแผนที่ความร้อน
เข้าถึงแผนที่ได้ง่ายระหว่างการออกกําลังกาย
ดูเส้นทางของคุณบนแผนที่ระหว่างการออกกําลังกาย
ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเองลงในนาฬิกาของคุณและใช้แผนที่โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
รับแผนที่ในท้องถิ่นแบบออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดลงในนาฬิกาของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อ Wifi ในขณะชาร์จ

เริ่ มต้นการใช้งาน
ท่าทางในแผนที่
มุมมองแผนที่
รู ปแบบแผนที่
แผนที่ความร้อน
แผนที่ออฟไลน์
มองไม่เห็นแผนที่ใช่หรื อไม่?
ออกกําลังกายโดยใช้แผนที่
การนําทางตามเส้นทาง

เริ่ มต้นการใช้งาน
หากต้องการใช้แผนที่ Suunto คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรื อดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ลงในนาฬิกาของคุณ
1.
2.
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กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
กดปุ่ มขวาบนหรื อปั ดลงเพื่อดูแผนที่
โปรดรอ การเปิ ดใช้ งานแผนที่ อาจใช้ เวลาสั กครู่

Suunto 7

3.
4.

เรี ยกดูแผนที่เพื่อสํารวจสภาพแวดล้อมของคุณ
หากต้องการกลับไปยังจุดเริ่ มต้น ให้กดปุ่ มขวาล่างค้างไว้หรื อปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิ ดแผนที่

5.

หากต้องการออกจากแอป Suunto Wear ให้กดปุ่ ม Power หรื อปั ดไปทางขวา
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ท่าทางในแผนที่

ซู มเข้ าและออก
ใช้ปุ่มขวาบนและล่าง
เลือ่ นแผนที่
แตะแล้วลากแผนที่
จัดกึง่ กลางแผนที่
เมื่อเลื่อนแผนที่มาแล้ว ให้แตะที่แผนที่
หมายเหตุ: ในระหว่ างการออกกําลังกาย แผนที่ จะจัดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติในไม่ กี่วินาที หลังจากที่ คุณเริ่ มเคลื่อนไหว
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มุมมองแผนที่

ตําแหน่ ง
วงกลมสี ดาํ จะแสดงตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณบนแผนที่ วงกลมจะปรากฎเป็ นสี เทา หากนาฬิกาไม่มีตาํ แหน่งปั จจุบนั ที่แม่นยํา
ลูกศรทิศทางทีม่ ่ ุงหน้ าไป
ลูกศรทิศทางที่อยูใ่ นตัวบอกตําแหน่งจะแสดงทิศทางที่คุณกําลังมุ่งหน้าไป
มาตราส่ วนของแผนที่
ค่าตัวเลขที่ดา้ นล่างของหน้าจอแผนที่จะแสดงระยะทางจากตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณไปยังสถานที่รอบๆ ตัวคุณ ระยะทางวัดจากศูนย์กลางของ
หน้าจอไปยังวงกลมเล็กๆ ที่ขอบด้านนอก (รัศมี)
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รู ปแบบแผนที่

แอป Suunto Wear มีรูปแบบแผนที่หลายแบบให้เลือก เช่น แผนที่กลางแจ้ง แผนที่ฤดูหนาว และแผนที่ความร้อน 15 ประเภทสําหรับกีฬาต่างๆ
เช่น การวิง่ การวิง่ เทรล การขี่จกั รยาน และการว่ายนํ้า มุมมองแผนที่จะแสดงแผนที่กลางแจ้งของ Suunto เป็ นค่าเริ่ มต้น
เปลี่ยนรู ปแบบแผนที่

แผนที่ความร้อน
แผนที่ความร้อนจะแสดงเส้นทางยอดนิยมที่สาํ รวจโดยกลุ่มผูใ้ ช้ Suunto ทัว่ โลกจากการออกกําลังกายนับล้านๆ ครั้ง มารู ้จกั กับสถานที่ใหม่ๆ
เพื่อเทรนในละแวกบ้านของคุณหรื อหาดูวา่ คนในท้องถิ่นไปเทรนกันที่ใดเมื่อคุณอยูใ่ นสถานที่ใหม่ คุณสามารถสํารวจแผนที่ความร้อนได้
โดยตรงจากแอปมือถือ Suunto
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แอป Suunto Wear มีแผนที่ความร้อนสําหรับ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การวิง่
การวิง่ เทรล
การปั่ นจักรยาน
การปั่นจักรยานเสื อภูเขา
การวิง่ และเดินเทรลทั้งหมด
การเดินทั้งหมด
การปี นภูเขา
การว่ายนํ้า
การเล่นเซิร์ฟและชายหาด
การพายทั้งหมด
การเล่นสกีครอสคันทรี่
การเล่นสกีลงเนิน
การเล่นสกีทางไกล
การเล่นโรลเลอร์สกี/สเก็ต
การเล่นกอล์ฟ
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การสํารวจด้วยแผนที่ความร้อน
หมายเหตุ: แผนที่ ความร้ อนจะสร้ างขึน้ ตามการออกกําลังกายที่ แชร์ แบบสาธารณะ

จุดเริ่ มต้นยอดนิยม

เมื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่หรื อเส้นทางใหม่ บ่อยครั้งก็ตดั สิ นใจได้ยากว่าจะเริ่ มต้นที่ตรงไหน ดูจุดเริ่ มต้นยอดนิยมในแอป Suunto Wear หรื อแอ
ปมือถือ Suunto จุดเริ่ มต้นยอดนิยมจะปรากฏให้เห็น บนแผนที่ความร้อนเป็ นจุดเล็กๆ

แผนที่ออฟไลน์
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ด้วยแอป Suunto Wear คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ Suunto มาไว้ในนาฬิกา ไม่ตอ้ งพกโทรศัพท์ของคุณ และใช้แผนที่ได้โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต แอป Suunto Wear จะดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่ออฟไลน์ทอ้ งถิ่นที่มีแผนที่ความร้อนสําหรับคุณโดยอัตโนมัติ ขณะที่นาฬิกา
กําลังชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเองสําหรับการเดินทางและการผจญภัยนอกบ้านของ
คุณ
เมื่อมีแผนที่ออฟไลน์ คุณสามารถทําสิ่ งต่อไปนี้
•
•
•

ใช้แผนที่ Suunto และแผนที่ความร้อนได้โดยไม่ตอ้ งใช้โทรศัพท์หรื อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การดูแผนที่ที่รวดเร็ วขึ้น
ลดการโรมมิ่งและค่าใช้จ่ายของข้อมูลมือถือ
หมายเหตุ: รู ปแบบแผนที่ ความร้ อนทั้งหมดรวมอยู่ในการดาวน์ โหลดแผนที่ ออฟไลน์ แล้ ว

ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเอง
รับแผนที่ออฟไลน์สาํ หรับเส้นทาง
เชื่อมต่อกับ Wifi

รับแผนที่ออฟไลน์ในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ
แผนที่ออฟไลน์และแผนที่ความร้อนในท้องถิ่นจะได้รับการอัปเดตและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติจากพื้นที่โดยรอบ เมื่อนาฬิกาของคุณกําลัง
ชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi ตามตําแหน่งที่ทราบล่าสุ ดของคุณ บริ เวณของแผนที่ที่ดาวน์โหลดจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 35 กม. × 35 กม. ไปจนถึง
50 กม. × 50 กม. (ตั้งแต่ 22 ไมล์ × 22 ไมล์ไปจนถึง 31 ไมล์ × 31 ไมล์) ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ที่คุณอยู่
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในนาฬิกาเมื่อการดาวน์โหลดแผนที่เสร็ จสมบูรณ์
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มองไม่เห็นแผนที่ใช่หรื อไม่?
โปรดรอ การเปิ ดใช้งานแผนที่อาจใช้เวลาสักครู่ หลังจากรอแล้ว หากคุณยังไม่เห็นแผนที่
1.

ให้ ตรวจสอบดูว่านาฬิ กาของคุณเชื่อมต่ อกับอินเทอร์ เน็ตหรือไม่
หากไม่มี Wifi ให้ตรวจสอบว่านาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับแอป Wear OS ที่ใช้ร่วมกันในโทรศัพท์ของคุณ และดูวา่ โทรศัพท์ของคุณมีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม

2.

ตรวจสอบดูว่านาฬิ กาของคุณพบสั ญญาณ GPS หรือไม่
เพราะแอป Suunto Wear ต้องทราบตําแหน่งของคุณเพื่อแสดงแผนที่ที่ถูกต้อง หากนาฬิกาของคุณยังคงค้นหาตําแหน่งอยู่ ต้องแน่ใจว่าคุณ
อยูใ่ นพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม
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3.

รับแผนทีอ่ อฟไลน์
ด้วยแผนที่ออฟไลน์ คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใช้งานแผนที่ที่รวดเร็ วขึ้นและราบรื่ นขึ้นโดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรื อ
อินเทอร์เน็ต
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม

กีฬาและการวัดค่ าต่ างๆ
แอป Suunto Wear ให้การวัดค่ากีฬาที่แม่นยําและให้ขอ้ มูลเชิงลึกผ่าน GPS ในตัว บารอมิเตอร์ และเซ็นเซอร์วดั อัตราการเต้นของหัวใจที่ขอ้ มือ
วิธีออกกําลังกายของคุณจะได้รับการบันทึก โดยสิ่ งที่คุณเห็นบนหน้าจอระหว่างการออกกําลังกายและข้อมูลที่คุณสามารถดูได้ในภายหลัง จะ
ขึ้นอยูก่ บั โหมดกีฬาที่คุณเลือก
โหมดกีฬา
อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกาย
ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยจํานวนรอบ
GPS: ความเร็ ว ระยะทาง และตําแหน่ง
ระดับความสูง การไต่ระดับขึ้นและลง
บารอมิเตอร์
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โหมดกีฬา

แอป Suunto Wear มีโหมดกีฬามากกว่า** 70 โหมด** (ประเภทกีฬาที่แตกต่างกัน) พร้อมสําหรับการติดตามกีฬาทุกประเภทของคุณ เลือกได้ท้ งั
วิง่ ปั่นจักรยาน ว่ายนํ้า ปี นเขา โหมดกีฬาแต่ละโหมดจะมีมุมมองการออกกําลังกาย 2 ถึง 4 แบบเพื่อแสดงสถิติที่เกี่ยวข้องมากที่สุดระหว่างการ
ออกกําลังกาย และแผนที่เมื่อคุณออกกําลังกายกลางแจ้ง

เช่น หากคุณวิง่ คุณจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกกิโลเมตรหรื อไมล์ดว้ ยการอัปเดตรอบอัตโนมัติ ดูจงั หวะการวิง่ และดูเส้นทางของคุณ
บนแผนที่ หากคุณเลือกการว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้า คุณจะได้รับการติดตามช่วงเวลาการว่ายนํ้าและความคืบหน้าโดยรวมอัตโนมัติ ง่ายมาก!
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ปรับแต่งโหมดกีฬา
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ด้วยโหมดกีฬาที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าหลากหลายรู ปแบบ Suunto 7 ของคุณจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดระหว่างการออกกําลังกายเสมอ นอก
เหนือจากโหมดกีฬาที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณยังสามารถสร้างโหมดกีฬาที่กาํ หนดเองโดยใช้แอป Suunto
เรี ยนรู ้วธิ ีการสร้างโหมดกีฬาที่กาํ หนดเอง (Android)
เรี ยนรู ้วธิ ีการสร้างโหมดกีฬาที่กาํ หนดเอง (iOS)

อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกาย
การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกายจะบอกให้คุณทราบอย่างแม่นยําว่าหัวใจของคุณทํางานหนักหรื อเบาเพียงใด การวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด นัน่ คือการเทรนนิ่งอย่างหนักและบ่อยเกินไป ซึ่งทําให้คุณ
เสี่ ยงต่อการบาดเจ็บและมีอาการเหนื่อยล้า
โหมดกีฬาในแอป Suunto Wear ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรู ปแบบที่มีความหมายสําหรับแต่ละกิจกรรม โดยขึ้น
อยูก่ บั โหมดกีฬาที่คุณเลือก เช่น คุณสามารถติดตามอัตราการเต้นของหัวใจปั จจุบนั อัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ย อัตราการเต้นของหัวใจใน
ระหว่างรอบที่กาํ หนด หรื อในโซนอัตราการเต้นของหัวใจที่คุณออกกําลังกายอยู่

หลังการออกกําลังกาย คุณสามารถดูขอ้ มูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแรงที่ใช้และความเข้มข้นในการออกกําลังกายของคุณ เช่น อัตราการเต้นของ
หัวใจโดยเฉลี่ยของคุณ ผลสูงสุ ดจากการเทรนนิ่ง (Peak Training Effect-PTE) หรื อเวลาในการฟื้ นตัวโดยประมาณ หากคุณไม่คุน้ เคยกับคํา
ทั้งหมดนี้ สามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ที่ อภิธานศัพท์
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วิธีสวมนาฬิกาเพื่อปรับปรุ งการวัดค่า HR

โซน HR

แอป Suunto Wear มีโซนอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันห้าโซน เรี ยงจาก 1 (ตํ่าสุ ด) ถึง 5 (สูงสุ ด) ซึ่งกําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์โดยขึ้นอยูก่ บั
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ด (HR สูงสุ ด) ของคุณ
การทําความเข้าใจโซนอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อออกกําลังกายจะช่วยเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพความแข็งแรงของคุณ ในแต่ละ
โซนจะเน้นที่ร่างกายของคุณในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งจะส่ งผลต่อสมรรถภาพทางกายที่ต่างกัน
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โซน 1: เบา

การออกกําลังกายในโซน 1 จะค่อนข้างเบาต่อร่ างกาย เมื่อพูดถึงการสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย ความเข้มข้นตํ่านี้สาํ คัญมากต่อการฟื้ นสภาพ
และเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐาน เมื่อคุณเพิ่งเริ่ มการออกกําลังกายหรื อหลังจากหยุดพักไปนาน การออกกําลังกายประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นการเดิน
การขึ้นบันได การขี่จกั รยานไปทํางาน โดยส่ วนมากจะอยูใ่ นโซนความเข้มข้นนี้

โซน 2: ปานกลาง

การออกกําลังกายในโซน 2 จะเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การออกกําลังกายที่ความเข้มข้นระดับนี้ทาํ ได้ง่าย และหาก
ทําเป็ นเวลานาน อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอส่ วนใหญ่ควรจะอยูใ่ นโซนนี้ การเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐานเป็ นการ
สร้างรากฐานสําหรับการออกกําลังกายแบบอื่นๆ และเตรี ยมระบบร่ างกายให้พร้อมรับกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากยิง่ ขึ้น การออกกําลังกายเป็ น
เวลานานในโซนนี้จะใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะจากไขมันที่สะสมในร่ างกาย
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โซน 3: หนัก

การออกกําลังกายในโซนที่ 3 จะเริ่ มใช้พลังงานมากและรู ้สึกเหมือนว่าทําได้ยาก ซึ่ งจะช่วยเสริ มให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็ วและออกแรงน้อยลง ใน
โซนนี้ ร่ างกายจะเริ่ มสร้างกรดแลคติก แต่กาํ จัดออกได้ท้ งั หมด คุณควรออกกําลังกายในระดับความเข้มข้นนี้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เนื่องจากร่ างกาย
จะตึงเครี ยดมาก

โซน 4: หนักมาก

การออกกําลังกายในโซน 4 ช่วยเตรี ยมระบบในร่ างกายให้พร้อมสําหรับการแข่งขันและการใช้ความเร็ วสูง การออกกําลังกายในโซนนี้ทาํ ได้ท้ งั
แบบใช้ความเร็ วคงที่หรื อการออกกําลังกายเป็ นช่วง (การออกกําลังกายเป็ นระยะสั้นๆ สลับหยุดพัก) การออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของร่ างกายได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ แต่หากทําบ่อยหรื อหนักเกินไปจะเป็ นการใช้งานร่ างกายมากเกินไป ซึ่งอาจทําให้
ต้องหยุดพักจากการออกกําลังกายเป็ นเวลานาน
81

Suunto 7

โซน 5: หนักสูงสุ ด

เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกายสู งถึงโซน 5 การออกกําลังจะให้ความรู ้สึกหนักมากที่สุด ร่ างกายจะสร้างกรดแลคติคได้เร็ ว
มากกว่าการกําจัดออก และคุณจะต้องหยุดพักหลังจากทําได้ไม่กี่นาที นักกีฬาจะรวมการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสู งสุ ดนี้ไว้ในโปรแกรม
การฝึ กซ้อม โดยมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ส่ วนผูท้ ี่นิยมการออกกําลังกายไม่จาํ เป็ นต้องทําในระดับนี้เลย

โซนอัตราการเต้นของหัวใจคํานวณได้อย่างไร?
โซนอัตราการเต้นของหัวใจกําหนดเป็ นช่วงเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด (HR สู งสุ ด) คุณจะคํานวณ HR สู งสุ ดได้โดยใช้สมการ
มาตรฐานต่อไปนี้ 220 - อายุของคุณ
โซนค่าเริ่ มต้นที่ใช้ในแอป Suunto Wear จะขึ้นอยูก่ บั เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดของคุณดังต่อไปนี้
โซน 5: 87-100%
โซน 4: 82-86%
โซน 3: 77-81%
โซน 2: 72-76%
โซน 1: < 71%
ปรับค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุ ดของคุณโดยดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์

ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยจํานวนรอบ
รอบเป็ นวิธีที่ดีในการติดตามความคืบหน้าระหว่างการออกกําลังกายและวิเคราะห์ความพยายามของคุณด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้น เมื่อ
มีแอป Suunto Wear คุณสามารถทําเครื่ องหมายรอบด้วยตนเองหรื อเลือกโหมดกีฬาที่สร้างรอบให้คุณโดยอัตโนมัติ
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รอบอัตโนมัติ
โหมดกีฬา เช่น การวิง่ การปั่ นจักรยาน และการพายเรื อในร่ มจะมาพร้อมกับการอัปเดตรอบอัตโนมัติ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณตามระยะ
ทางหรื อเวลาที่แน่นอน เช่น เมื่อใช้โหมดกีฬาการวิง่ นาฬิกาของคุณจะเตือนคุณทุกๆ กิโลเมตรหรื อไมล์และแสดงความเร็ วเฉลี่ยและอัตราการ
เต้นของหัวใจที่กิโลเมตรสุ ดท้ายของคุณบนหน้าจอ

หากต้องการติดตามและเปรี ยบเทียบการออกแรงของคุณแบบเรี ยลไทม์ระหว่างรอบต่างๆ ให้ไปที่มุมมองตารางรอบโดยเฉพาะ ในโหมดกีฬา
ส่ วนใหญ่จะเป็ นหน้าจอการออกกําลังกายที่สอง
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สร้างรอบด้วยตนเองระหว่างการออกกําลังกาย

นอกจากรอบอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถสร้างรอบเพื่อติดตามส่ วนต่างๆ ของการออกกําลังกายได้ดว้ ยตนเอง เช่น ในช่วงการออกกําลังกายแบบ
หนักสลับเบา คุณสามารถสร้างรอบสําหรับทั้งช่วงหนักสลับเบาและช่วงเวลาหยุดพักของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์ช่วงของคุณในภายหลัง หรื อคุณ
สามารถสร้างรอบเมื่อไปถึงจุดสําคัญหรื อจุดเปลี่ยนในเส้นทางการเทรนนิ่งตามปกติ
สร้ างรอบโดยกดปุ่ มขวาล่างเมื่อคุณอยูใ่ นมุมมองการออกกําลังกาย คุณจะเห็นข้อมูลสถิติสาํ คัญของส่ วนการออกกําลังกายของคุณในเวลาสั้นๆ

ด้ วย
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หมายเหตุ: ในโหมดกีฬาบางอย่ าง เช่ น ลู่และลาน คุณสามารถเปรี ยบเที ยบรอบที่ กาํ หนดเองแบบเรี ยลไทม์ ในมุมมองตารางของรอบได้
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ดูสถิติของรอบหลังการออกกําลังกาย

หากต้องการดูสถิติรอบหลังจากการออกกําลังกาย ให้เลื่อนสรุ ปการออกกําลังกายลงแล้วเลือก รอบ
ซิงค์การออกกําลังกายกับแอปมือถือ Suunto เพื่อวิเคราะห์รอบของคุณด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม
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GPS: ความเร็ ว ระยะทาง และตําแหน่ง

Suunto 7 ใช้ GPS (ข้อมูลตําแหน่ง) ระหว่างออกกําลังกายเพื่อวาดเส้นทางของคุณบนแผนที่และใช้ร่วมกับข้อมูลมาตรวัดอัตราเร็ วสําหรับการวัด
ต่างๆ เช่น ความเร็ วและระยะทาง
หมายเหตุ: Suunto 7 ยังสามารถใช้ Glonass และ BeiDou สําหรั บข้ อมูลตําแหน่ ง

วิธีปรับปรุ งความแม่นยําของ GPS
เพื่อให้สถิติการออกกําลังกายของคุณแม่นยําที่สุด ใช้ Suunto 7 โดยค่าเริ่ มต้นอัตราการแก้ไข GPS 1 วินาทีเพื่ออัปเดตข้อมูลตําแหน่ง GPS
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความแรงของสัญญาณและความแม่นยําของ GPS
ดูที่ เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง เพื่อเปลี่ยนความแม่นยําของ GPS
หากคุณสังเกตเห็นปั ญหาในความแม่นยําของ GPS ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้
1. รอสั ญญาณ GPS ก่ อนเริ่มออกกําลังกาย
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ก่อนที่จะเริ่ มการบันทึกการออกกําลังกายของคุณ ให้ออกไปกลางแจ้งแล้วรอให้นาฬิกาค้นหาสัญญาณ GPS ขณะที่นาฬิกากําลังค้นหาสัญญาณ
GPS ไอคอนลูกศรในมุมมองเริ่ มจะเป็ นสี เทา เมื่อพบสัญญาณ GPS แล้ว ไอคอนลูกศรจะเปลี่ยนเป็ นสี ขาว
เมื่อคุณว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้งหรื อออกกําลังกายในภูมิประเทศที่ยากลําบาก เราขอแนะนําให้คุณรออีกสักสองสามนาทีหลังจากพบ
สัญญาณ เพื่อให้นาฬิกาดาวน์โหลดข้อมูล GPS ที่จาํ เป็ นทั้งหมดที่จะช่วยให้รับการติดตามที่แม่นยํายิง่ ขึ้น
2. ไปยังพืน้ ทีโ่ ล่ ง
ความแรงของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสิ่ งรอบตัวและภูมิประเทศ เช่น

•

ต้นไม้
นํ้า
อาคาร
สะพาน
โครงสร้างโลหะ
ภูเขา
ลําห้วยหรื อหุบเขา

•

เมฆหนาครึ้ ม

•
•
•
•
•
•

หากเป็ นไปได้ ให้พยายามย้ายไปยังพื้นที่โล่งกลางแจ้งเมื่อเริ่ มออกกําลังกาย และรออีกสองสามนาทีหลังจากพบสัญญาณ GPS เพื่อให้
นาฬิกาดาวน์โหลดข้อมูล GPS ที่จาํ เป็ นทั้งหมดที่จะช่วยให้รับการติดตามที่แม่นยํายิง่ ขึ้น
3. ให้ นาฬิ กาของคุณเชื่อมต่ อกับ Wifi เอาไว้
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เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับ Wifi เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ GPS ของคุณด้วยข้อมูลวงโคจรดาวเทียมล่าสุ ด นาฬิกาของคุณสามารถรับสัญญาณ GPS
ได้เร็ วขึ้นเมื่อข้อมูล GPS เป็ นปั จจุบนั
หมายเหตุ: หากคุณไม่ สามารถเชื่ อมต่ อกับ Wifi คุณจะได้ รับการอัปเดต GPS สั ปดาห์ ละครั้ งผ่ านทางบลูทูธ
4. ใช้ ซอฟต์ แวร์ ล่าสุ ดสํ าหรับนาฬิ กาของคุณ

เราปรับปรุ งซอฟต์แวร์ของนาฬิกาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขข้อบกพร่ องที่อาจเกิดขึ้น ตรวจดูวา่ คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุ ดบนนาฬิกา
เรี ยนรู ้วธิ ีอปั เดตนาฬิกาของคุณ
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ระดับความสูง การไต่ระดับขึ้นและลง
แอป Suunto Wear ใช้ FusedAlti™ ซึ่งเป็ นการผสมผสานกันของ GPS และความสู งตามความกดอากาศ เพื่อให้การอ่านค่าระดับความสู งและค่า
การไต่ระดับขึ้นและลงที่ได้รับในระหว่างการออกกําลังกาย

บารอมิเตอร์
Suunto 7 มีเซ็นเซอร์วดั ความดันอากาศในตัวที่ใช้วดั ความกดอากาศสมบูรณ์ แอป Suunto Wear ใช้ท้ งั ข้อมูล GPS และความดันอากาศ
(FusedAlti™) เพื่อให้การอ่านค่าระดับความสู งที่แม่นยํายิง่ ขึ้น

ข้ อควรระวัง: คอยดูอย่ าให้ บริ เวณรอบๆ ช่ องเซ็นเซอร์ ความดันอากาศที่ ด้านซ้ ายของนาฬิกามีสิ่งสกปรกและทรายติดอยู่ อย่ าใส่ วตั ถุใดๆ
ลงในช่ องนีเ้ นื่องจากอาจทําความเสี ยหายให้ เซ็นเซอร์ ได้
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เริ่มออกกําลังกาย
ก่อนที่คุณจะเริ่ ม
เริ่ มออกกําลังกาย
รอที่จะเริ่ ม
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและกดปุ่ มโดยไม่ต้ งั ใจขณะออกกําลังกาย

ก่อนที่คุณจะเริ่ ม
•

วิธีที่คุณสวมใส่ นาฬิกามีผลอย่างมากต่อความแม่นยําของอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกาย
เรี ยนรู ้วธิ ีสวมใส่ นาฬิกาเพื่อปรับปรุ งการวัดค่า HR

•

ความแม่นยําของ GPS มีความสําคัญสําหรับการวัดต่างๆ เช่น ความเร็ วและระยะทาง ตรวจสอบดูวา่ คุณอยูใ่ นพื้นที่โล่งกลางแจ้งก่อนที่จะ
เริ่ มออกกําลังกาย เพื่อรับสัญญาณ GPS ที่ดี
เรี ยนรู ้วธิ ีปรับปรุ งความแม่นยําของ GPS

•

Suunto 7 เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการออกกําลังกายทุกประเภท แต่การใช้แบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไปตามกีฬาของคุณและวิธีที่คุณโต้ตอบกับ
นาฬิการะหว่างออกกําลังกาย
เรี ยนรู ้วธิ ียดื อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้นานที่สุดระหว่างออกกําลังกาย

เริ่ มออกกําลังกาย
1.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear

2.

แตะกิจกรรมด้านล่างปุ่ มเริ่ มเพื่อเปิ ดรายการโหมดกีฬา
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3.

ดูรายการและเลือกโหมดกีฬาที่คุณต้องการใช้ เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดกีฬา

4.

เป็ นตัวเลือก: เปลี่ยน ความแม่นยําของตําแหน่ง และการตั้งค่าการแสดงผลสําหรับโหมดกีฬาที่เลือก ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้สูงสุ ด
ระหว่างออกกําลังกาย
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5.

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่ ม ** กดปุ่ มตรงกลาง** หรื อปัดปุ่ มเริ่มไปทางซ้ าย เพื่อเริ่ มการออกกําลังกายของคุณ

เพื่อให้ได้ขอ้ มูล HR และ GPS ที่แม่นยําที่สุดตั้งแต่เริ่ มต้น คุณสามารถรอจนกระทัง่ ไอคอนลูกศร (ตําแหน่ง) และไอคอนหัวใจ (อัตราการเต้น
ของหัวใจ) เหนือปุ่ มเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี ขาวก่อนเริ่ มออกกําลังกาย
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หากไอคอนอัตราการเต้นของหัวใจยังคงเป็ นสี เทา ให้ลองเลื่อนนาฬิกาที่ขอ้ มือขึ้นมาประมาณสองนิ้วจากกระดูกข้อมือ หากไอคอนลูกศรยังคง
เป็ นสี เทา ให้ยา้ ยไปพื้นที่โล่งกลางแจ้งและรอสัญญาณ GPS ที่ดีกว่า

รอที่จะเริ่ ม
หากคุณยังอยูใ่ นมุมมองเริ่ มต้นชัว่ ขณะหนึ่ง เช่น เมื่อคุณรอให้นาฬิกาของคุณได้รับตําแหน่ง GPS หรื อเตรี ยมพร้อมที่จะเริ่ มการแข่งขัน คุณอาจ
เห็นว่าจอแสดงผลเปลี่ยนเป็ นโหมดพลังงานตํ่า ไม่ตอ้ งกังวล คุณยังสามารถเริ่ มบันทึกการออกกําลังกายได้ทนั ทีโดยกดปุ่ มกลาง
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หลีกเลี่ยงการสัมผัสและกดปุ่ มโดยไม่ต้ งั ใจขณะออกกําลังกาย

สภาพที่เปี ยกชื้นหรื อชุดที่คุณสวมใส่ อาจทําให้การบันทึกการออกกําลังกายของคุณถูกขัดจังหวะโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและกด
ปุ่ มโดยไม่ได้ต้ งั ใจระหว่างออกกําลังกาย คุณสามารถล็อกการทํางานของหน้าจอสัมผัสและปุ่ มได้
หมายเหตุ: การกระทําที่ ไม่ พึงประสงค์ เช่ น หยดนํา้ ฝนหรื อปลายแขนเสื ้อที่ เปี ยกนํา้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ ของคุณหมดเร็ วกว่ าที่ คาดไว้ จาก
การปลุกจอแสดงผลซํา้ ๆ โดยที่ คุณไม่ ทันสังเกต

ล็อกการทํางานหน้าจอสัมผัสและปุ่ ม
1.
2.

หากต้องการล็อกการทํางานของหน้าจอและปุ่ ม ให้กดปุ่ มกลางค้างไว้
เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่ มกลางค้างไว้อีกครั้ง

เมื่อการทํางานของหน้าจอและปุ่ มถูกล็อก คุณจะสามารถ
•
•
•

เปลี่ยนมุมมองการออกกําลังกายได้ดว้ ยปุ่ มกลาง
กลับสู่หน้าปัดนาฬิกาด้วยปุ่ ม Power
ซูมแผนที่ดว้ ยปุ่ มขวาบนและขวาล่าง

เมื่อการทํางานของหน้าจอและปุ่ มถูกล็อก คุณจะไม่ สามารถ
•
•
•
•
•
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หยุดชัว่ คราวหรื อสิ้ นสุ ดการออกกําลังกาย
สร้างรอบด้วยตนเอง
เข้าถึงตัวเลือกการออกกําลังกายหรื อตัวเลือกแผนที่
ปั ดหน้าจอหรื อเลื่อนแผนที่
แตะเพื่อปลุกหน้าจอ

Suunto 7

ควบคุมนาฬิ การะหว่ างการออกกําลังกาย
ปลุกจอแสดงผล
เปลี่ยนมุมมองการออกกําลังกาย
การเปิ ดแอปอื่นขณะออกกําลังกาย
การใช้ปุ่มและหน้าจอสัมผัสระหว่างการออกกําลังกาย

ปลุกจอแสดงผล
ขณะบันทึกการออกกําลังกายด้วยแอป Suunto Wear หน้าจอและท่าทางในการโต้ตอบกับนาฬิกาของคุณจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับ
ชนิดกีฬาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
สถิติของคุณในระหว่างการออกกําลังกายจะปรากฏให้เห็นเสมอ แต่ในการปลุกหน้าจอคุณสามารถ:
•
•

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
แตะหน้าจอ

ในการปลุกหน้าจอในระหว่างการออกกําลังกายเมื่ออยูใ่ นมุมมองแผนที่ คุณสามารถ:
•
•
•

พลิกข้อมือของคุณ
กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
แตะหน้าจอ
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หมายเหตุ: ระหว่ างการเล่ นกีฬาทางนํา้ เช่ น ว่ ายนํา้ และพายเรื อคายัค หน้ าจอสัมผัสสําหรั บแอป Suunto Wear จะปิ ดการใช้ งานเพื่อหลีก
เลี่ยงการสัมผัสโดยไม่ ตั้งใจจากความเปี ยกชื น้
หากคุณออกจากแอป Suunto Wear ระหว่ างการออกกําลังกายใดๆ (รวมถึงการว่ ายนํา้ ) หน้ าจอสั มผัสจะเปิ ดใช้ งาน

เปลี่ยนมุมมองการออกกําลังกาย

ข้อมูลสถิติที่คุณสามารถติดตามในระหว่างการออกกําลังกายขึ้นอยูก่ บั โหมดกีฬาที่คุณเลือก โหมดกีฬาส่ วนใหญ่จะมีมุมมองการออกกําลังกาย 2
ถึง 4 แบบซึ่งแสดงข้อมูลการออกกําลังกายที่มีความเกี่ยวข้องที่สุดสําหรับกีฬาแต่ละประเภท เมื่อคุณเล่นกีฬากลางแจ้ง คุณจะเห็นการติดตามของ
คุณบนแผนที่
วิธีเปลีย่ นระหว่ างมุมมอง
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•
•

กดปุ่ มกลาง
ปัดไปทางซ้ายหรื อขวา

การเปิ ดแอปอื่นขณะออกกําลังกาย

หากคุณจําเป็ นต้องใช้แอปอื่นในระหว่างการออกกําลังกาย เช่น การข้ามเพลงหรื อตรวจสอบสภาพอากาศ คุณสามารถออกจากแอป Suunto
Wear และยังคงการบันทึกการออกกําลังกายไว้ได้
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดหรื อแตะหน้าจอเพื่อปลุกจอแสดงผล
กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดเพื่อไปที่หน้าปั ดนาฬิกา
ใช้นาฬิกาตามที่คุณต้องการ
กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดเพื่อกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกา
กดปุ่ มขวาบนเพื่อกลับไปยังการออกกําลังกายของคุณ

หมายเหตุ: โปรดทราบว่ าการกระทําและแอปบางอย่ างอาจใช้ พลังงานแบตเตอรี่ มาก ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อระยะเวลาที่ คุณสามารถบันทึ กการ
ออกกําลังกาย

การใช้ปุ่มและหน้าจอสัมผัสระหว่างการออกกําลังกาย
คุณสามารถเริ่ มการออกกําลังกายและปรับนาฬิกาในระหว่างออกกําลังกายได้ แม้จะสวมถุงมือหรื ออยูใ่ ต้น้ าํ คุณสมบัติดา้ นกีฬาทั้งหมดได้รับ
การปรับให้ทาํ งานกับปุ่ มเฉพาะเมื่อจําเป็ น
สลับไปมาระหว่ างมุมมอง
กดปุ่ มกลางหรื อปั ดไปทางซ้ายหรื อขวาเพื่อดูการวัดค่าต่างๆ หรื อเพื่อตรวจสอบแผนที่
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หยุดชั่วคราว
กดปุ่ มขวาบน กดอีกครั้งเพื่อกลับมาทํางานต่อ
สิ้นสุ ด
กดปุ่ มขวาบนจากนั้นกดปุ่ มขวาล่าง
สร้ างรอบ
กดปุ่ มขวาล่าง
ล็อกปุ่ ม
กดปุ่ มกลางค้างไว้
ควบคุมแผนที่
ขณะอยูใ่ นมุมมองแผนที่ ให้ใช้ปุ่มขวาบนและขวาล่างเพื่อซูมเข้าและออก
ปรับตัวเลือกการออกกําลังกาย
ให้กดปุ่ มล่างขวาค้างไว้หรื อปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิ ดเมนู
เปลีย่ นรู ปแบบแผนที่
ให้กดปุ่ มล่างขวาค้างไว้หรื อปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิ ดเมนู

หยุดชั่วคราวและกลับมายังการออกกําลังกายต่ อ
1.

98

ตรวจสอบดูวา่ คุณอยูใ่ นมุมมองการออกกําลังกาย
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2.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อหยุดการออกกําลังกายของคุณชัว่ คราว

3.

ในขณะที่หยุดชัว่ คราว คุณสามารถดูขอ้ มูลและเปลี่ยนการแสดงผลด้วยปุ่ มกลางหรื อโดยการปั ดไปทางซ้ายหรื อขวา

4.

หากต้องการกลับมายังการออกกําลังกายต่อ ให้กดปุ่ มขวาบน
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ดูตาํ แหน่งของคุณขณะหยุดชัว่ คราว
1.

ขณะหยุดชัว่ คราว กดปุ่ มกลางจนกว่าคุณจะอยูใ่ นมุมมองแผนที่

2.

ขณะอยูใ่ นมุมมองแผนที่ คุณสามารถซูมแผนที่ดว้ ยปุ่ มขวาบนและขวาล่าง รวมทั้งแตะแล้วลากแผนที่เพื่อเลื่อนไปรอบๆ
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3.

เพือ่ กลับมายังการออกกําลังกายต่ อ ให้กดปุ่ มกลางเพื่อกลับไปที่มุมมองการออกกําลังกาย จากนั้นกดปุ่ มขวาบน

สิ้นสุ ดและวิเคราะห์ การออกกําลังกาย
สิ้ นสุ ดการออกกําลังกายของคุณ
ดูสรุ ปการออกกําลังกายของคุณ
ลบการออกกําลังกายของคุณ
ดูรายละเอียดการออกกําลังกายของคุณในแอปมือถือ Suunto
เข้าถึงบันทึกการออกกําลังกายของคุณในนาฬิกา
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สิ้ นสุ ดการออกกําลังกายของคุณ
เมื่อออกกําลังกายเสร็ จและพร้อมที่จะสิ้ นสุ ดการออกกําลังกาย
1.
2.

ตรวจสอบดูวา่ คุณอยูใ่ นมุมมองการออกกําลังกาย
กดปุ่ มขวาบน

3.

จากนั้นกดปุ่ มด้านล่างเพื่อสิ้ นสุ ดและบันทึกการออกกําลังกาย
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ดูสรุ ปการออกกําลังกายของคุณ

เมื่อคุณออกกําลังกายเสร็ จ คุณจะได้รับสรุ ปการออกกําลังกายเพื่อดูวา่ ผลการออกกําลังกายของคุณเป็ นอย่างไร เลื่อนลงเพื่อดูขอ้ มูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับแรงที่ใช้และความเข้มข้นในการออกกําลังกายของคุณ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยของคุณ ผลสู งสุ ดจากการเทรนนิ่ง (Peak
Training Effect-PTE) ที่ได้ หรื อเวลาในการฟื้ นตัวโดยประมาณ หากคุณไม่คุน้ เคยกับคําทั้งหมดนี้ สามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ที่ อภิธานศัพท์
คุณสามารถออกจากการสรุปการออกกําลังกายได้โดย
•
•

ปัดไปทางขวา
เลื่อนลงแล้วเลือก ปิ ด
หมายเหตุ: เนือ้ หาของข้ อมูลสรุ ปขึน้ อยู่กับโหมดกีฬาและค่ าที่ วดั ได้

ลบการออกกําลังกายของคุณ
หากคุณไม่ตอ้ งการเก็บการออกกําลังกายที่คุณเพิ่งบันทึกไป คุณสามารถลบออกจากนาฬิกาก่อนที่จะออกจากการสรุ ปได้
1.
2.

เลื่อนลงไปที่ดา้ นล่างของสรุ ปการออกกําลังกาย
แตะที่ ลบ.
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ดูรายละเอียดการออกกําลังกายของคุณในแอปมือถือ Suunto

เมื่อนาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับแอปมือถือ Suunto การออกกําลังกายของคุณจะซิ งค์และบันทึกลงในแอปในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ในแอปมือถือ
Suunto คุณสามารถดูและวิเคราะห์การออกกําลังกายของคุณที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม เพิ่มรู ปภาพและวิดีโอ ซิ งค์ไปยังบริ การด้านการกีฬาที่คุณชื่น
ชอบ เช่น Strava และ Relive รวมทั้งแชร์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับเพื่อนๆ
เชื่อมต่อกับแอปมือถือ Suunto
ก็ตาม

หมายเหตุ: แอปมือถือ Suunto จะซิ งค์ การออกกําลังกายผ่ านบลูทูธ เพื่อให้ คุณสามารถซิ งค์ การออกกําลังกายของคุณแม้ ไม่ มี Wifi ให้ ใช้
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เข้าถึงบันทึกการออกกําลังกายของคุณในนาฬิกา

หากต้องการตรวจสอบภาพรวมการออกกําลังกายก่อนหน้าของคุณ ให้เปิ ดแอป Suunto Wear ในนาฬิกาแล้วปั ดเมนูข้ ึน เลื่อนลงแล้วแตะ บันทึก
เพื่อดูการออกกําลังกายก่อนหน้า กิจกรรมประจําวัน หรื อการนอนหลับ คุณยังสามารถเข้าถึง บันทึก ของคุณได้โดยแตะที่ Suunto Tile ใด ๆ ต่อ
ไปนี้ อัตราการเต้นของหัวใจ, พลังงาน, วันนี้ หรื อ การนอน
หมายเหตุ: จําไว้ ว่าให้ ซิงค์ (และบันทึ ก) การออกกําลังกายของคุณกับแอปมือถือ Suunto หากคุณต้ องรี เซ็ตนาฬิกาของคุณ การออกกําลัง
กายที่ไม่ ซิงค์ ในบันทึ กจะหายไป

ว่ ายนํา้ กับ Suunto 7
Suunto 7 เป็ นเพื่อนที่ยอดเยีย่ มสําหรับการว่ายนํ้า ด้วยโหมดกีฬาที่เหมาะสําหรับการว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้าหรื อในแหล่งนํ้ากลางแจ้ง คุณสามารถ
นํานาฬิกาของคุณลงนํ้าได้โดยไม่ตอ้ งกังวลและยังกดปุ่ มได้ เนื่องจากนาฬิกาของคุณกันนํ้าได้ลึกถึง 50 เมตร
การว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้า
การว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้ง
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่ ตั้งใจที่ เกิดจากความเปี ยกชื น้ หน้ าจอสั มผัสจะปิ ดใช้ งานตามค่ าเริ่ มต้ นเมื่อใช้ โหมดกีฬาว่ ายนํา้
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การว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้า

ด้วยโหมดกีฬาว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้า คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมและช่วงเวลาว่ายนํ้าของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุด
พักผ่อนที่ริมสระว่ายนํ้า นาฬิกาของคุณจะทําเครื่ องหมายช่วงเวลาว่ายนํ้าสําหรับคุณและแสดงในมุมมองตารางรอบแบบเรี ยลไทม์
นาฬิกาของคุณจะใช้ความยาวของสระว่ายนํ้าเพื่อกําหนดช่วงเวลาในการว่ายนํ้าและเพื่อวัดความเร็ วและระยะทางในการว่ายนํ้าของคุณ คุณ
สามารถตั้งค่าความยาวสระว่ายนํ้าได้อย่างง่ายดายในตัวเลือกการออกกําลังกายก่อนเริ่ มว่ายนํ้า
เรี ยนรู ้วธิ ีต้ งั ค่าความยาวของสระว่ายนํ้า
หมายเหตุ: คุณสามารถวิเคราะห์ รอบในภายหลังได้ ในสรุ ปการออกกําลังกายบนนาฬิกาหรื อในแอปมือถือ Suunto บนโทรศัพท์ ของคุณ
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การว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้ง

ด้วยโหมดการว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้ง คุณสามารถติดตามความเร็ วและระยะทางในการว่ายนํ้ารวมถึงดูเส้นทางของคุณบนแผนที่ หาก
ต้องการค้นหาพื้นที่แหล่งนํ้ากลางแจ้งที่ดีที่สุดใกล้ตวั คุณ ให้ตรวจดูแผนที่ความร้อนสําหรับการว่ายนํ้าในนาฬิกาของคุณ หรื อสํารวจแผนที่ความ
ร้อนในแอปมือถือ Suunto
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การว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้งจะอาศัย GPS ในการคํานวณระยะทาง เพราะสัญญาณ GPS ไม่สามารถเคลื่อนที่ผา่ นนํ้าได้ นาฬิกาจึงต้องโผล่พน้
นํ้าเป็ นระยะๆ เหมือนกับการว่ายฟรี สไตล์เพื่อรับช่วงกําหนดสัญญาณ GPS
ข้อนี้เป็ นเงื่อนไขที่ทา้ ทายในการใช้ GPS คุณจึงต้องจับสัญญาณ GPS ที่แรงให้ได้ก่อนกระโดดลงนํ้า คุณควรปฏิบตั ิดงั นี้เพื่อจับสัญญาณ GPS ที่
แรงพอ
•

เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณกับ Wifi เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ GPS ของคุณด้วยข้อมูลวงโคจรดาวเทียมล่าสุ ด

•

รออย่างน้อยสามนาทีก่อนเริ่ มว่ายนํ้า หลังจากคุณเลือกโหมดกีฬาว่ายนํ้าในแหล่งนํ้ากลางแจ้งและได้รับสัญญาณ GPS แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้
เวลา GPS จับสัญญาณที่แรงพอ

ออกกําลังกายโดยใช้ แผนที่

คุณสามารถเข้าถึงแผนที่กลางแจ้งและแผนที่ความร้อนได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยแอป Suunto Wear คุณสามารถดูเส้น
ทางของคุณบนแผนที่ ใช้เส้นทางของคุณเองหรื อเส้นทางยอดนิยมอื่นๆ เพื่อนําทาง ใช้แผนที่ความร้อนเพื่อสํารวจเส้นทางใหม่ หรื อติดตามเส้น
ทางของคุณเพื่อหาทางกลับไปยังจุดที่คุณเริ่ มต้น
หากต้องการใช้แผนที่ Suunto คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรื อดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ลงในนาฬิกาของคุณ
เริ่ มการออกกําลังกายด้วยแผนที่
ออกจากแผนที่เพื่อสิ้ นสุ ดการออกกําลังกายของคุณ
การสํารวจด้วยแผนที่ความร้อน
ดูเส้นทางของคุณบนแผนที่
ค้นหาเส้นทางกลับของคุณ
การนําทางตามเส้นทาง
ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้สูงสุ ดระหว่างออกกําลังกาย
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เคล็ดลับ: เมื่อใดก็ตามที่ นาฬิกาของคุณเชื่ อมต่ อกับ Wifi ในขณะชาร์ จ แผนที่ ของท้ องถิ่นพร้ อมกับแผนที่ ความร้ อนจะดาวน์ โหลดลงใน
นาฬิกาของคุณโดยอัตโนมัติ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม

เริ่ มการออกกําลังกายด้วยแผนที่
1.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear

2.

เลือกโหมดกีฬาสําหรับกิจกรรมกลางแจ้งด้ วย GPS เช่น การวิง่ การขี่จกั รยาน หรื อการปี นเขา

3.

หากต้องการเปลี่ยนรู ปแบบแผนที่ ให้ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกแผนที่ » รู ปแบบแผนที่
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4.
5.
6.
7.

เรี ยกดูรายการเพื่อค้นหารู ปแบบแผนที่หรื อแผนที่ความร้อนที่คุณต้องการใช้
คุณสามารถเลื่อนด้วยปุ่ มหรื อการสัมผัส
กดปุ่ มกลางหรื อแตะเพื่อเลือกรู ปแบบแผนที่ใหม่
ปัดไปทางขวาเพื่อออกจากเมนูและเลื่อนขึ้นกลับไปที่จุดเริ่ มต้น
กดปุ่ มกลางหรื อปั ดไปทางซ้ายบนปุ่ มเริ่ ม เพื่อเริ่ มการออกกําลังกายของคุณ

8.

หากต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณบนแผนที่ ให้กดปุ่ มกลางหรื อปั ดไปทางซ้ายหรื อขวาจนกว่าคุณจะเห็นมุมมองแผนที่
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มองไม่เห็นแผนที่ใช่หรื อไม่?
ท่าทางในแผนที่

ออกจากแผนที่เพื่อสิ้ นสุ ดการออกกําลังกายของคุณ
เมื่อออกกําลังกายเสร็ จและพร้อมที่จะสิ้ นสุ ดการออกกําลังกาย
1.

กดปุ่ มกลางหรื อปั ดไปทางซ้ายหรื อขวาเพื่อออกจากแผนที่

2.

ขณะที่อยูใ่ นมุมมองการออกกําลังกาย ให้กดปุ่ มขวาบนเพื่อหยุดชัว่ คราว
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3.

กดปุ่ มขวาล่างเพื่อสิ้ นสุ ดและบันทึกการออกกําลังกาย

การสํารวจด้วยแผนที่ความร้อน

แผนที่ความร้อนของ Suunto ทําให้ง่ายต่อการค้นหาเส้นทางใหม่ระหว่างทาง เปิ ดแผนที่ความร้อนและดูสถานที่ที่ผใู ้ ช้ Suunto คนอื่นๆ ที่รักการ
ออกกําลังกายเคยไปและออกสํารวจภายนอกด้วยความมัน่ ใจมากขึ้น
เปลี่ยนรู ปแบบแผนที่ระหว่างการออกกําลังกาย
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ดูเส้นทางของคุณบนแผนที่

เมื่อคุณเล่นกีฬากลางแจ้ง คุณสามารถดูเส้นทางของคุณและติดตามความคืบหน้าของคุณบนแผนที่แบบเรี ยลไทม์ได้ ใช้แผนที่กลางแจ้งของ
Suunto เพื่อเลือกว่าจะไปที่ใดต่อ โดยตรวจสอบว่าเส้นทางในป่ านําไปที่ใดหรื อสถานที่ที่เนินเขาที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่

ค้นหาเส้นทางกลับของคุณ

ในระหว่างการออกกําลังกาย แอป Suunto Wear จะทําเครื่ องหมายจุดเริ่ มต้นของคุณและวาดเส้นทางที่คุณเดินทางตลอดเวลาที่คุณเปิ ดใช้งาน
GPS แม้วา่ จะยังไม่ได้โหลดแผนที่กต็ าม หากคุณต้องการให้ช่วยค้นหาเส้นทางกลับ ไปที่มุมมองแผนที่และซูมออกเพื่อดูเส้นทางทั้งหมดของคุณ
และดูวา่ คุณต้องไปเส้นทางใด
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การนําทางตามเส้ นทาง
Suunto 7 นําเสนอการนําทางแบบออฟไลน์ที่ง่ายดายด้วยแผนที่กลางแจ้ง เป็ นไปได้ที่จะสร้างเส้นทางของคุณเองหรื อใช้เส้นทางยอดนิยมอื่น ๆ
จากชุมชน Suunto ตลอดจนบริ การพันธมิตรอื่นๆ ผ่านแอปมือถือ Suunto เส้นทางจะซิงค์กบั Suunto 7 ของคุณผ่านบลูทูธ และการนําทางเส้น
ทางจะทํางานร่ วมกับโหมดกีฬากลางแจ้งทั้งหมดที่มีแผนที่และเปิ ดใช้งาน GPS
ซิงค์เส้นทางไปยังนาฬิกา
รับแผนที่ออฟไลน์สาํ หรับเส้นทาง
เลือกเส้นทาง
การนําทางตามเส้นทาง
การลบเส้นทาง

ซิงค์เส้นทางไปยังนาฬิกา

เป็ นไปได้ที่จะสร้างเส้นทางของคุณเองหรื อใช้เส้นทางยอดนิยมอื่น ๆ จากชุมชน Suunto ตลอดจนบริ การพันธมิตรอื่นๆ ผ่านแอป Suunto
เพื่อให้สามารถซิงค์เส้นทางไปยังนาฬิกาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกับแอปมือถือ Suunto และแอปที่ใช้ร่วมกันของ Wear OS บน
โทรศัพท์ของคุณ
เรี ยนรู ้วธิ ี สร้างเส้นทางในแอป Suunto (Android)
เรี ยนรู ้วธิ ี สร้างเส้นทางในแอป Suunto (iOS)
หมายเหตุ: สามารถจัดเก็บเส้ นทางได้ สูงสุด 15 เส้ นทางในนาฬิกา
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รับแผนที่ออฟไลน์สาํ หรับเส้นทาง

เมื่อนาฬิกากําลังชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi แผนที่ออฟไลน์จะมีการดาวน์โหลดสําหรับแต่ละเส้นทางลงบนนาฬิกาโดยอัตโนมัติ การ
ดาวน์โหลดประกอบด้วยแผนที่กลางแจ้งพื้นฐาน (ไม่มีแผนที่ความร้อน)

เลือกเส้นทาง

เมื่อเลือกโหมดกีฬาที่ใช้ GPS ทางลัดไปยังการเลือกเส้นทางจะปรากฏอยูด่ า้ นล่างโหมดกีฬาที่เลือก
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ ตัวเลือกแผนที่ » เลือกเส้ นทาง เพื่อค้นหารายการเส้นทางของคุณ แตะหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อเลือกเส้นทาง
ตัวอย่างแผนที่จะมองเห็นได้สาํ หรับเส้นทาง หากได้ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้ของเส้นทางนั้นไว้

ดูเส้นทางก่อนออกกําลังกาย
เส้นทางที่เลือกสามารถดูบนแผนที่ก่อนเริ่ มออกกําลังกาย
ในมุมมองเริ่ มต้น กดปุ่ มขวาบนหรื อปั ดลงเพื่อดูแผนที่พร้อมภาพรวมของความยาวเส้นทาง แตะแผนที่เพื่อดูมุมมองที่ซูมเข้าพร้อมระยะทาง (มุม
มองจากที่สูง) ไปยังจุดเริ่ มต้น
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เลือกเส้นทางระหว่างการออกกําลังกาย
1.

ระหว่างออกกําลังกายให้กดปุ่ มด้านล่างค้างไว้หรื อปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิ ดเมนู

2.
3.
4.

เลือก เลือกเส้ นทาง
เลือกเส้นทางที่คุณต้องการใช้
หากต้องการออกจากเมนู ให้กดปุ่ มขวาบนหรื อปั ดลง

การนําทางตามเส้นทาง
เส้นทางที่เลือกจะมองเห็นได้โดยอัตโนมัติในมุมมองแผนที่ระหว่างการออกกําลังกาย หากโหมดกีฬาที่เลือกมีแผนที่พร้อมใช้งานและเปิ ดใช้งาน
GPS โดยขึ้นอยูก่ บั โหมดกีฬาที่เลือกและขณะอยูบ่ นเส้นทางคุณสามารถดูระยะทางซ้าย ETA (เวลาถึงโดยประมาณ) และการไต่ระดับไปทาง
ซ้ายหรื อ ETE (เวลาโดยประมาณบนเส้นทาง) ไปยังจุดสิ้ นสุ ดของเส้นทาง
หากคุณกําลังใช้เวย์พอ้ ยท์ ระยะทาง, ETA, การไต่ระดับไปทางซ้าย และ ETE จะอ้างถึงเวย์พอ้ ยท์ถดั ไปแทนที่จะเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของเส้นทาง
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แตะแผนที่ เพื่อดูภาพรวมของเส้นทางและระยะทางไปยังจุดสิ้ นสุ ดของเส้นทาง นาฬิกาจะกลับสู่ มุมมองเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นสักครู่

ข้อมูลเส้นทางทั้งหมดไม่สามารถมองเห็นได้ในโหมดพลังงานตํ่า
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พลิกข้อมือ แตะหน้าจอหรื อกดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดเพื่อปลุกจอแสดงผล
ขณะที่ไปตามเส้นทาง นาฬิกาจะช่วยให้คุณอยูใ่ นเส้นทางที่ถกู ต้องโดยแจ้งเตือนเพิ่มเติมเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง
เช่น ถ้าคุณออกนอกเส้นทาง นาฬิกาจะแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งที่ถกู ต้อง และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณกลับเข้าเส้นทางแล้ว

เมื่อคุณไปถึงจุดพิกดั บนเส้นทาง คุณจะได้รับป๊ อปอัปข้อมูลที่แสดงระยะทางไปยังจุดพิกดั ถัดไป
หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง เป็ น ดี อาจเกิดการหน่ วงเล็กน้ อยสําหรั บการแจ้ งเตือน
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การลบเส้นทาง
หากคุณต้องการลบเส้นทางออกจากนาฬิกา แต่ยงั คงเก็บไว้ในแอปมือถือ Suunto ให้เลือกเส้นทางในแอปบนโทรศัพท์ของคุณ และยกเลิกการ
เลือกตัวเลือก เพิ่มไปยังนาฬิกา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับแอปมือถือ Suunto และซิ งค์หลังจากการเปลี่ยนแปลง
หากต้องการลบเส้นทางออกจากทั้งนาฬิกาและแอปมือถือ Suunto โดยสิ้ นเชิง ให้เลือกเส้นทางในแอปมือถือ Suunto แล้วเลือกตัวเลือกลบ

การออกกําลังกายกับเสี ยงเพลง
ด้วย Suunto 7 คุณสามารถเข้าถึงเพลงและรายการเสี ยงอื่นๆ ในระหว่างการเล่นกีฬาได้ แม้จะสวมถุงมือหรื ออยูใ่ นสภาพเปี ยกชื้น
ส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ
เปิ ดส่ วนควบคุมสื่ อระหว่างการออกกําลังกาย
หยุดชัว่ คราวและข้ามเพลงด้วยปุ่ ม
ฟังเพลงโดยไม่ตอ้ งใช้โทรศัพท์

ส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ

หากคุณเริ่ มเล่นเพลงจากโทรศัพท์ของคุณในระหว่างการออกกําลังกาย ส่ วนควบคุมสื่ อสามารถปรากฏที่ดา้ นบนของมุมมองการออกกําลังกาย
ของคุณ
หากต้ องการออกจากมุมมองส่ วนควบคุมสื่ อให้ปัดไปทางขวา
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จัดการส่ วนควบคุมสื่ อ

เปิ ดส่ วนควบคุมสื่ อระหว่างการออกกําลังกาย
หากคุณต้องการหยุดชัว่ คราวหรื อข้ามเพลงในระหว่างการออกกําลังกาย คุณต้องออกจากแอป Suunto Wear ก่อน จากนั้นจึงเปิ ดส่ วนควบคุมสื่ อ
การใช้ปุ่มลัด ซึ่งทําได้ง่ายแม้ในขณะที่สวมถุงมือหรื ออยูใ่ นสภาพเปี ยก
1.

กดปุ่ ม Power เพื่อออกจากแอป Suunto Wear ระหว่างการออกกําลังกาย

2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา กดปุ่ มกลางเพื่อเปิ ดมุมมองส่ วนควบคุมสื่ อ
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3.

ปรับเพลงของคุณตามความต้องการ โดยทําได้ท้ งั การสัมผัสหรื อใช้ปุ่ม

4.
5.

กดปุ่ ม Power เพื่อกลับไปที่หน้าปั ดนาฬิกา
กดปุ่ มขวาบนเพื่อกลับไปยังการบันทึกการออกกําลังกายของคุณ
หมายเหตุ: การออกกําลังกายของคุณจะยังบันทึ กอยู่ แม้ ว่าคุณจะออกจากแอป Suunto Wear

หยุดชัว่ คราวและข้ามเพลงด้วยปุ่ ม
แอปควบคุมสื่ อรองรับการใช้ปุ่มนอกเหนือไปจากใช้ท่าทางในการสัมผัส คุณสามารถควบคุมเพลงด้วยปุ่ มได้แม้วา่ มือของคุณจะมีเหงื่อหรื อสวม
ถุงมือ
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หยุดชั่วคราวและเล่ น
กดปุ่ มกลางเพื่อหยุดชัว่ คราว แล้วกดอีกครั้งเพื่อเล่น
เพลงถัดไป
กดปุ่ มขวาบน
เพลงก่ อนหน้ า
กดปุ่ มขวาล่าง

ตัวเลือกการออกกําลังกาย
โทนเสี ยงและการสัน่ ระหว่างออกกําลังกาย
ความยาวของสระว่ายนํ้า
การประหยัดพลังงาน

โทนเสี ยงและการสัน่ ระหว่างออกกําลังกาย
แอป Suunto Wear ใช้เสี ยงและการสัน่ ในการแจ้งให้คุณทราบระหว่างการออกกําลังกาย เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ตอ้ งดูหน้าจอ
ตลอดเวลา เช่น คุณจะได้ยนิ เสี ยงและรู ้สึกว่านาฬิกาสัน่ เมื่อคุณได้รับการอัปเดตรอบอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสถิติสาํ คัญ

จัดการโทนเสี ยง
1.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear

2.

ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกการออกกําลังกาย

3.

เปิ ดหรื อปิ ด โทนเสี ยง

» โทนเสี ยงและการสั่ น

จัดการการสัน่
1.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear

2.

ปั ดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกการออกกําลังกาย

3.

เปิ ดหรื อปิ ด การสัน่

» โทนเสี ยงและการสั่ น

ความยาวของสระว่ายนํ้า
นาฬิกาของคุณจะใช้ความยาวของสระว่ายนํ้าเพื่อกําหนดช่วงเวลาในการว่ายนํ้าและเพื่อวัดความเร็ วและระยะทางในการว่ายนํ้าของคุณ คุณ
สามารถตั้งค่าความยาวสระว่ายนํ้าได้อย่างง่ายดายในตัวเลือกการออกกําลังกายก่อนเริ่ มว่ายนํ้า
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กําหนดค่าความยาวของสระว่ายนํ้า
1.
2.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
แตะกิจกรรมที่ดา้ นล่างปุ่ มเริ่ มต้น

3.

เลือกโหมดกีฬา การว่ายนํ้าในสระ

4.

ปั ดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกการออกกําลังกาย » ความยาวสระ
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5.
6.

กําหนดค่าความยาวของสระว่ายนํ้าที่ถูกต้อง
กลับไปที่มุมมองเริ่ มต้น และเริ่ มออกกําลังกาย

การประหยัดพลังงาน
เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล

เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง
เมื่อคุณบันทึกการออกกําลังกาย Suunto 7 จะอัปเดตข้อมูลตําแหน่งของคุณทุก 1 วินาที เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถเปลี่ยนความ
แม่นยําของ GPS ก่อนหรื อระหว่างออกกําลังกายได้
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ความแม่นยําของตําแหน่ง มีตวั เลือกดังนี้:
•
•

ดีที่สุด: ~ 1 วินาทีช่วงเวลา GPS คงที่ ใช้พลังงานสู งสุ ด
ดี: ~ 10 วินาทีช่วงเวลา GPS คงที่ ใช้พลังงานปานกลาง

ถ้าคุณเลือก ดี ความแม่นยําของตําแหน่ง แบตเตอรี่ จะใช้งานได้นานขึ้นในระหว่างการออกกําลังกายกลางแจ้ง สําหรับโหมดกีฬาบางโหมด เช่น
วิง่ หรื อปั่ นจักรยาน จะมีการใช้ FusedTrack™ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการติดตาม FusedTrack™ จะใช้เซ็นเซอร์จบั ความเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกการ
เคลื่อนไหวของคุณระหว่างการอ่าน GPS ที่ต่างกัน ซึ่ งจะช่วยให้คุณติดตามการออกกําลังกายได้ดีข้ ึน
วิธีเปลีย่ น ความแม่ นยําของตําแหน่ ง ก่ อนออกกําลังกาย:
1.
2.
3.

เลือกโหมดกีฬาสําหรับกิจกรรมกลางแจ้งด้วย GPS เช่น การวิง่ การขี่จกั รยาน หรื อการเดิน
เลื่อนลงแล้วเลือก การประหยัดพลังงาน » ความแม่ นยําของตําแหน่ ง
เปลี่ยน ความแม่นยําของตําแหน่ง เป็ น ดี.

วิธีเปลีย่ น ความแม่ นยําของตําแหน่ ง ระหว่ างการออกกําลังกาย:
1.
2.
3.

กดปุ่ มด้านล่างค้างไว้หรื อปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิ ดเมนู
เลื่อนลงแล้วเลือก การประหยัดพลังงาน » ความแม่ นยําของตําแหน่ ง
เปลี่ยน ความแม่นยําของตําแหน่ง เป็ น ดี.

หมายเหตุ: การตั้งค่ าการประหยัดพลังงานที่ คุณเลือกจะบันทึ กไว้ ในโหมดกีฬา การเลือกโหมดกีฬาเดียวกัน (เช่ น การวิ่ง) เป็ นครั้ งที่ สอง
จะใช้ การกําหนดค่ าการประหยัดพลังงานที่ ใช้ ก่อนหน้ านีโ้ ดยอัตโนมัติ (ความแม่ นยําของตําแหน่ ง, การตั้งค่ าการแสดงผล ฯลฯ)

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล
จากค่าเริ่ มต้น การตั้งค่า จอแสดงผล ระหว่างออกกําลังกายจะตั้งไว้ที่ปิดเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
เปิ ดแผนที่ตลอดเวลา
จัดการเปิ ดแผนที่ไว้ตลอดเวลาก่อนออกกําลังกาย

เปิ ดแผนที่ตลอดเวลา
หากคุณออกกําลังกายที่ตอ้ งดูแผนที่ตลอดเวลา คุณสามารถเลือกที่จะเปิ ดแผนที่ไว้ระหว่างการออกกําลังกาย
ข้อควรจํา
•

การเปิ ดหน้าจอค้างไว้ตลอดการออกกําลังกายจะเป็ นการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ลงอย่างมาก

•

เนื่องจากการค้างภาพหรื อการเบิร์นอินของหน้าจอเป็ นพฤติกรรมปกติของจอแสดงผล OLED การเปิ ดหน้าจอของคุณค้างไว้เป็ นเวลานาน
จะส่ งผลต่ออายุการใช้งานของจอแสดงผลของคุณ
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เปิ ดใช้งานแผนที่ไว้ตลอดเวลาก่อนออกกําลังกาย
เปิ ดใช้งาน เปิ ดแผนทีต่ ลอดเวลา เพื่อดูแผนที่ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งหมุนข้อมือหรื อกดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด:
1.
2.
3.

เลือกโหมดกีฬา ที่คุณต้องการใช้
เลื่อนลงแล้วเลือก การประหยัดพลังงาน » จอแสดงผล » เปิ ดแผนทีต่ ลอดเวลา
เปิ ดใช้งาน เปิ ดแผนทีต่ ลอดเวลา
หมายเหตุ: การเปิ ดใช้ งานแผนที่ไว้ ตลอดเวลาจะเพิ่มการใช้ พลังงานแบตเตอรี่

หมายเหตุ: การตั้งค่ า การประหยัดพลังงาน ที่ คุณเลือกจะบันทึ กไว้ ในโหมดกีฬา การเลือกโหมดกีฬาเดียวกัน (เช่ น การวิ่ง) เป็ นครั้ งที่ สอง
จะใช้ การกําหนดค่ า การประหยัดพลังงาน ที่ ใช้ ก่อนหน้ านีโ้ ดยอัตโนมัติ (เปิ ดแผนที่ ตลอดเวลา, ความแม่ นยําของตําแหน่ ง ฯลฯ)

จัดการเปิ ดแผนที่ไว้ตลอดเวลาก่อนออกกําลังกาย
1.

กดปุ่ มด้านล่างค้างไว้หรื อปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิ ดเมนู

2.
3.
4.

เลือก การประหยัดพลังงาน » จอแสดงผล » เปิ ดแผนทีต่ ลอดเวลา
เปิ ดใช้งาน เปิ ดแผนทีต่ ลอดเวลา.
หากต้องการออกจากเมนู ให้กดปุ่ มขวาบนหรื อปั ดลง

ตัวเลือกแผนที่
เปลี่ยนรู ปแบบแผนที่
ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเอง
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เลือกเส้นทาง
เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง
เปิ ดแผนที่ตลอดเวลา

เปลี่ยนรู ปแบบแผนที่
แอป Suunto Wear มีรูปแบบแผนที่ที่แตกต่างกัน วิธีเปลี่ยนรู ปแบบแผนที่
1.
2.
3.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
ปั ดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกแผนที่ » รู ปแบบแผนที่
ดูตามรายการและเลือกรู ปแบบแผนที่ที่ตอ้ งการ

เปลี่ยนรู ปแบบแผนที่ระหว่างการออกกําลังกาย
1.

ให้กดปุ่ มด้านล่างค้างไว้หรื อปั ดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบแผนที่

2.
3.
4.

เรี ยกดูรายการเพื่อค้นหารู ปแบบแผนที่หรื อแผนที่ความร้อนที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลื่อนด้วยปุ่ มหรื อการสัมผัส
กดปุ่ มกลางหรื อแตะเพื่อเลือกรู ปแบบแผนที่ใหม่
สํารวจต่อไป เมนูจะปิ ดโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือก!
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ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเอง

นอกจากการดาวน์โหลดแผนที่ทอ้ งถิ่นโดยอัตโนมัติแล้ว แอป Suunto Wear ยังให้คุณดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ที่กาํ หนดเองสําหรับการผจญ
ภัยนอกบ้านของคุณ เช่น หากคุณไม่แน่ใจว่าจุดหมายปลายทางการเดินทางของคุณมีเครื อข่าย Wifi ให้ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่สาํ หรับ
พื้นที่ดงั กล่าวล่วงหน้า
1.

ตรวจสอบดูวา่ นาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับ Wifi

2.
3.
4.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear .
ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกแผนที่ » แผนทีอ่ อฟไลน์
ซูมแผนที่ดว้ ยปุ่ มขวาบนและขวาล่าง จากนั้นให้แตะและลากเพื่อเลื่อนและกําหนดพื้นที่แผนที่ที่จะดาวน์โหลด
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5.

แตะเครื่ องหมายถูกหรื อกดปุ่ มกลางเพื่อเลือกพื้นที่

6.
7.

แผนที่จะเริ่ มดาวน์โหลดขณะนาฬิกากําลังชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wifi
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในนาฬิกาเมื่อการดาวน์โหลดแผนที่เสร็ จสมบูรณ์
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หมายเหตุ: สําหรั บแผนที่ ออฟไลน์ ในพืน้ ที่ และแบบกําหนดเองรู ปแบบแผนที่ ความร้ อนทั้งหมดจะรวมอยู่ในการดาวน์ โหลด
หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึ กแผนที่ ที่กาํ หนดเองในนาฬิกาของคุณได้ ครั้ งละหนึ่งรายการ

ตัวเลือกทัว่ ไป
การตั้งค่าโปรไฟล์
หน่วย
Google Fit
ดูเวอร์ชนั ของแอป Suunto Wear ของคุณ

การตั้งค่าโปรไฟล์
คุณสามารถตรวจสอบนํ้าหนัก ส่ วนสูง ปี เกิด เพศ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดในการตั้งค่าส่ วนบุคคลของ
คุณ วิธีปรับการตั้งค่า
1.
2.
3.
4.
5.
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ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกทัว่ ไป » โปรไฟล์ .
เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับ
ปรับการตั้งค่า
ยืนยันโดยแตะเครื่ องหมายถูกหรื อกดปุ่ มกลาง

Suunto 7

หน่วย
แอป Suunto Wear รองรับทั้งระบบหน่วยเมตริ ก (กก., กม.) และระบบอังกฤษ (ไมล์, ปอนด์) สําหรับการตั้งค่าข้อมูลส่ วนบุคคลและการดูสถิติ
การออกกําลังกายของคุณ
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกทัว่ ไป » หน่ วย
ปรับการตั้งค่า
ยืนยันโดยแตะเครื่ องหมายถูกหรื อกดปุ่ มกลาง

Google Fit
หากคุณใช้ Google Fit เพื่อติดตามกิจกรรมประจําวัน และต้องการดูวา่ การออกกําลังกาย กิจกรรมประจําวัน และการนอนหลับที่บนั ทึกด้วยแอป
Suunto Wear ส่ งผลต่อเป้ าหมายกิจกรรมประจําวันของคุณอย่างไร ให้เชื่อมต่อแอป Suunto Wear กับ Google Fit เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ข้อมูลเชิงลึก
จากการออกกําลังกายที่บนั ทึกด้วยแอป Suunto Wear จะสามารถเข้าถึงได้ใน Google Fit

เชื่อมต่อกับ Google Fit
1.

ไปที่ Google Fit ในนาฬิกาของคุณ

2.
3.
4.

ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Fit ด้วยบัญชี Google ของคุณ
ไปที่ แอป Suunto Wear
ปัดเมนูข้ ึนและไปที่ ตัวเลือกทัว่ ไป » Google Fit
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5.
6.
7.

แตะที่ เชื่อมต่อ
เลือกบัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน Google Fit
เลื่อนลงและแตะเครื่ องหมายถูกเพื่อให้ Suunto ซิงค์ขอ้ มูลที่บนั ทึกระหว่างที่คุณทํากิจกรรมกับ Google Fit

บันทึก

ในบันทึกของคุณ คุณสามารถค้นหาการออกกําลังกายก่อนหน้า และดูสถิติกิจกรรมประจําวันของวันนี้และการนอนหลับครั้งสุ ดท้ายของคุณ
วิธีดู บันทึก ของคุณในนาฬิกา:
1.
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2.
3.

ปั ดเมนูข้ ึนแล้วแตะ บันทึก เพื่อเปิ ดรายการสรุ ปการออกกําลังกาย
แตะการออกกําลังกายที่คุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: จําไว้ ว่าให้ ซิงค์ (และบันทึ ก) การออกกําลังกายของคุณกับแอปมือถือ Suunto หากคุณต้ องรี เซ็ตนาฬิกาของคุณ การออกกําลัง
กายที่ไม่ ซิงค์ ในบันทึ กจะหายไป
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6. อ◌ั ตราการเต◌้ นของห◌ั วใจ
ติดตามอัตราการเต้ นของหัวใจด้ วย Suunto 7

Suunto 7 ใช้เทคโนโลยีอตั ราการเต้นของหัวใจจากข้อมือ (WHR) หรื อที่เรี ยกว่าอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล ซึ่งจะวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจผ่านไฟ LED เพื่อติดตามการไหลเวียนของเลือดที่ขอ้ มือของคุณ ซึ่ งหมายความว่าคุณสามารถดูขอ้ มูลอัตราการเต้นของหัวใจขณะออก
กําลังกายหรื อใช้งานในชีวติ ประจําวันได้โดยไม่ตอ้ งใช้สายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ขอ้ มือ
วิธีสวมนาฬิกาเพื่อปรับปรุ งการวัดค่า HR
อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกาย
อัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน
หมายเหตุ: แอป Suunto Wear ไม่ รองรั บการใช้ สายรั ดวัดอัตราการเต้ นของหั วใจภายนอก

ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ขอ้ มือ
•
•
•
•
•
•
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ต้องสวมใส่ นาฬิกาให้สมั ผัสกับผิวโดยตรง ต้องไม่มีผา้ คัน่ ระหว่างเซ็นเซอร์กบั ผิว ไม่วา่ จะบางเพียงใดก็ตาม
อาจต้องสวมนาฬิกาที่แขนโดยให้สูงกว่าบริ เวณที่สวมใส่ นาฬิกาตามปกติ เซ็นเซอร์จะอ่านการไหลเวียนของเลือดผ่านเนื้อเยือ่ ดังนั้น ยิง่
สัมผัสเนื้อเยือ่ มากก็ยงิ่ อ่านได้ดี
การเคลื่อนไหวของแขนและการเกร็ งกล้ามเนื้อ เช่น การจับไม้เทนนิส อาจเปลี่ยนความแม่นยําในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้
เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจอยูใ่ นระดับตํ่า เซ็นเซอร์อาจไม่สามารถอ่านค่าได้อย่างคงที่ การอบอุ่นร่ างกายสักเล็กน้อยไม่กี่นาทีก่อนเริ่ มการ
บันทึกช่วยได้
เม็ดสี ผวิ และรอยสักอาจปิ ดกั้นแสงและทําให้การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ออปติคลั ขาดความน่าเชื่อถือ
เซ็นเซอร์ออปติคลั อาจไม่สามารถอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ถูกต้องในระหว่างว่ายนํ้า

Suunto 7

วิธีสวมนาฬิกาเพื่อปรับปรุ งการวัดค่า HR
ความแม่นยําของการวัดค่า HR แบบออปติคลั นั้นได้รับอิทธิพลมาจากปั จจัยหลายประการและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล หนึ่งในปั จจัย
ที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดคือวิธีที่คุณสวมใส่ นาฬิกา การสวมใส่ ที่พอดีสามารถช่วยปรับความแม่นยําในการอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
เริ่ มต้นด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้ จากนั้นทดสอบและปรับความพอดีของนาฬิกาจนกว่าคุณจะพบจุดที่เหมาะสมที่สุดของคุณ

ระหว่ างการใช้ ในชีวติ ประจําวัน
สวมใส่ นาฬิกา Suunto เหนือกระดูกข้ อมืออย่ างน้ อย 1 นิว้ และตรวจสอบดูวา่ นาฬิการัดอย่างพอดีบนข้อมือของคุณ นาฬิกาควรสัมผัสกับผิวหนัง
ของคุณอยูเ่ สมอ เพื่อให้คุณมองไม่เห็นแสงที่ส่องจากเซ็นเซอร์

ขณะออกกําลังกาย
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ทดสอบความพอดี ซึ่งสิ่ งสําคัญคือการสวมใส่ นาฬิกาข้อมือของคุณให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้และเพื่อป้ องกันไม่ให้เลื่อนลงระหว่างการออกกําลัง
กาย ตัวบ่งชี้ที่ดีคือสวมนาฬิกาเหนือกระดูกข้ อมือของคุณประมาณ 2 นิว้ ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าคุณสวมนาฬิกาแน่นและใกล้กบั ผิวหนัง แต่ไม่
แน่นเกินไปจนลดการไหลเวียนโลหิ ต
หลวมเกินไป

พอดี

คําเตือน: คุณสมบัติอัตราการเต้ นของหั วใจแบบออปติคัลอาจไม่ ได้ แม่ นยําสําหรั บผู้ใช้ ทุกคนในทุกกิจกรรม นอกจากนี ้ อัตราการเต้ นของ
หั วใจแบบออปติคัลยังอาจได้ รับผลกระทบจากสรี ระและสี ผิวที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ ละบุคคล อัตราการเต้ นของหั วใจที่ แท้ จริ งของคุณอาจจะ
สูงกว่ าหรื อตํา่ กว่ าการอ่ านค่ าจากเซ็นเซอร์ ออปติคัล
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คําเตือน: คุณสมบัติอัตราการเต้ นของหั วใจแบบออปติคัลใช้ ในกิจกรรมสั นทนาการเท่ านั้น และไม่ ได้ มีไว้ สาํ หรั บการใช้ งานทางการแพทย์
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ เสมอก่ อนเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายหั กโหมเกินไปอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองผิวหนังได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะตรงตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมก็ตาม หากเกิดกรณี ดงั กล่ าว ให้ หยุดใช้ และรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที
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7. ก◌ิ จกรรมประจ◌ําว◌ั น
นอกเหนือจากการติดตามกีฬา คุณสามารถใช้ Suunto 7 เพื่อติดตามกิจกรรมประจําวันและการฟื้ นตัวของคุณได้ คุณสามารถติดตามจํานวนก้าว
แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ ทรัพยากรของร่ างกาย และการนอนหลับในแต่ละวันได้ในนาฬิกา และติดตามแนวโน้มด้วยแอปมือถือ Suunto
จํานวนก้าว
แคลอรี่
อัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน
ทรัพยากรของร่ างกาย
การนอน
Google Fit

อัตราการเต้ นของหัวใจประจําวัน
นาฬิกาของคุณสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอดทั้งวันเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของกิจกรรมและระดับการฟื้ นตัวของคุณ
Tile อัตราการเต้นของหัวใจ เป็ นวิธีที่รวดเร็ วในการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจปั จจุบนั ของคุณ และกราฟตลอด 24 ชัว่ โมงจะแสดงให้
เห็นว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดทั้งวัน — เมื่อคุณพักผ่อนและเมื่อคุณเคลื่อนไหว ในขณะที่กราฟอัปเดตทุก
10 นาที จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจปั จจุบนั ของคุณทุกวินาทีเพื่อให้ขอ้ มูลตอบกลับที่เป็ นปั จจุบนั แก่คุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ บันทึก > กิจกรรมประจําวัน ของคุณเพื่อดูขอ้ มูลอัตราการเต้นของหัวใจประจําวัน

ทรัพยากรของร่ างกาย
นาฬิกาของคุณสามารถวัดความเครี ยดและการฟื้ นตัวของคุณตลอดทั้งวันเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีพลังงานเพียงพอที่จะทํางานตลอดทั้งวัน และ
เพื่อรักษาสมดุลที่ดีต่อร่ างกายระหว่างกิจกรรม ความเครี ยด และการฟื้ นตัว
Tile พลังงาน เป็ นวิธีที่รวดเร็ วในการตรวจสอบระดับทรัพยากรปั จจุบนั ของคุณ หรื อดูวา่ การนอนหลับ กิจกรรมประจําวัน และความเครี ยดจะส่ ง
ผลต่อทรัพยากรของร่ างกายของคุณอย่างไรจากกราฟ 24 ชัว่ โมง ในขณะที่กราฟจะอัปเดตทุก 30 นาที แต่ระดับทรัพยากรปั จจุบนั ของคุณจะได้
รับการอัปเดตบ่อยขึ้น แถบสี เขียวแสดงช่วงเวลาที่คุณกําลังฟื้ นตัว
หากคุณกําลังติดตามการนอนด้วย Suunto 7 คุณยังสามารถติดตามปริ มาณทรัพยากรของร่ างกายที่คุณได้รับในช่วงกลางคืน และระดับทรัพยากร
ของร่ างกายทั้งหมดของคุณเมื่อคุณตื่นนอน
นอกจากนี้ยงั สามารถค้นหาข้อมูลทรัพยากรของร่ างกายได้ในแอป Suunto Wear ผ่าน บันทึก > กิจกรรมประจําวัน
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เปิ ดอัตราการเต้ นของหัวใจประจําวันและทรัพยากร
วิธีเปิ ด ทรัพยากรอัตราการเต้ นของหัวใจรายวัน จาก Tile:
1.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายเพื่อดู Tile ของคุณ

2.

ค้นหา Tile อัตราการเต้นของหัวใจ หรื อ Tile พลังงาน
แตะ เปิ ด และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดําเนินการต่อ

3.

วิธีเปิ ด ทรัพยากรอัตราการเต้ นของหัวใจรายวัน จากแอป Suunto Wear:
1.
2.
3.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
เลื่อนเมนูลงแล้วไปที่ บันทึก > กิจกรรมประจําวัน
เปิ ด ทรัพยากรอัตราการเต้ นของหัวใจรายวัน และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดําเนินการต่อ
หมายเหตุ: การติดตาม ทรั พยากรอัตราการเต้ นของหั วใจรายวัน จะใช้ งานแบตเตอรี่ เพิ่มขึน้ เล็กน้ อย

หมายเหตุ: การติดตามการนอนหลับต้ องใช้ ข้อมูลอัตราการเต้ นของหั วใจ หากคุณเปิ ดการติดตามการนอน ทรั พยากรอัตราการเต้ นของ
หั วใจรายวัน จะเปิ ดด้ วยเช่ นกัน
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8. การนอน
ด้วย Suunto 7 คุณสามารถติดตามการนอนของคุณได้ สิ่ งหนึ่งที่เห็นตามปกติเกี่ยวกับการนอนหลับคือเราพักผ่อนเพื่อฟื้ นตัว และวิธีเดียวที่ดีที่สุด
ในการทําเช่นนี้คือในระหว่างการนอนหลับ หากคุณต้องการเพิม่ สมรรถภาพ การนอนหลับที่ดีและได้รับการฟื้ นฟูเป็ นสิ่ งสําคัญ
ปัจจัยพื้นฐานสองอย่างในการนอนหลับให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดคือ:
1.
2.

ตรวจดูวา่ คุณนอนหลับอย่างเพียงพอ
รักษาจังหวะการนอนหลับให้สมํ่าเสมอ

โซลูชนั การติดตามการนอนของ Suunto สร้างมาจากหลักการทั้งสองนี้
เปิ ดการติดตามการนอน
Sleep Tile
รายงานการนอนหลับ
โหมด Cinema
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนหลับในแอปมือถือ Suunto

เปิ ดการติดตามการนอน
การติดตามการนอนไม่ได้เปิ ดใช้งานด้วยค่าเริ่ มต้น ดังนั้นเพื่อติดตามการนอนหลับ คุณต้องเปิ ดใช้งานคุณสมบัติน้ ีก่อน การเปิ ดใช้งานการ
ติดตามการนอนมีสองวิธี
คุณสามารถเปิ ดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการนอนจาก Suunto Sleep Tile:
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเข้าถึง Tile
ค้นหา Sleep Tile แล้วกด เปิ ด
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

นอกจากนี้ยงั สามารถเปิ ดใช้งานคุณสมบัติจากแอป Suunto Wear:
1.
2.
3.
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เลื่อนเมนูลงแล้วไปที่ บันทึก > การนอน > การติดตามการนอนหลับ
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
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รายงานการนอนหลับ

คุณสามารถดูขอ้ มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนอนหลับของคุณได้จากรายงานการนอนหลับ รายงานการนอนหลับจะสรุ ปคุณภาพการนอน
หลับของคุณและช่วงระยะการนอนหลับต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั แสดงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการนอนหลับและทรัพยากรของร่ างกายใน
ช่วงเวลาตื่นนอน
วิธีเข้าถึงรายงานการนอนหลับของคุณจาก Sleep Tile:
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายเพื่อดู Tile ของคุณ
ค้นหา Sleep Tile แล้วแตะ

นอกจากนี้ยงั สามารถเข้าถึงรายงานการนอนหลับได้จากแอป Suunto Wear:
1.
2.

กดปุ่ มขวาบนเพื่อเปิ ดแอป Suunto Wear
เลื่อนเมนูลงแล้วไปที่ บันทึก > การนอน.
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โหมด Cinema

คุณสามารถปิ ดเสี ยงนาฬิกาของคุณระหว่างการนอนหลับได้โดยเปิ ดโหมด Cinema จากการตั้งค่าระบบนาฬิกา โหมด Cinema จะปิ ดการแสดง
ผลของคุณเพื่อไม่ให้รบกวนคุณระหว่างการนอนหลับหรื อขณะเข้านอน
ขณะอยูใ่ นโหมด Cinema นาฬิกาของคุณจะปิ ดเสี ยงการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วย ยกเว้นนาฬิกาปลุก
วิธีเปิ ดใช้งานโหมด Cinema:
1.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดด้านบนของหน้าจอลง

2.

แตะไอคอนโหมด Cinema
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ข้ อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการนอนหลับในแอปมือถือ Suunto

แอปมือถือ Suunto จะให้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการนอนหลับของคุณ จากแอปมือถือ Suunto คุณสามารถตรวจสอบบันทึกประวัติการ
นอนหลับและการวิเคราะห์ระยะยาวได้
การวิเคราะห์และการบันทึกประวัติการนอนหลับโดยละเอียดสามารถดูได้จากมุมมองวันและบันทึก
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9. เพลง
ฟังเพลงที่ช่วยพาคุณไปให้ไกลขึ้น โดยเชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับโทรศัพท์และควบคุมเพลงจากข้อมือของคุณ หรื อดาวน์โหลดเพลงโปรดไปที่
นาฬิกาของคุณและไม่ตอ้ งใช้โทรศัพท์

ควบคุมเพลงจากข้ อมือของคุณ
เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับโทรศัพท์และควบคุมเพลงและรายการเสี ยงอื่นๆ ทั้งปรับระดับเสี ยง หยุดชัว่ คราว และข้ามเพลง ล้วนทําได้โดยตรง
จากข้อมือของคุณโดยไม่ตอ้ งหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ า
ส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ
ปุ่ มลัดเข้าสู่ ส่วนควบคุมสื่ อ
ดาวน์โหลดแอปสําหรับเพลงของคุณ
การออกกําลังกายกับเสี ยงเพลง

ส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ

ส่ วนควบคุมสื่ อจะปรากฏที่นาฬิกาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ มเล่นเพลงหรื อรายการเสี ยงอื่นๆ จากโทรศัพท์ของคุณ
หากต้ องการออกจากส่ วนควบคุมสื่ อ ให้ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ ม Power
** หากต้องการกลับไปที่ส่วนควบคุมสื่ อขณะอยู่ทหี่ น้ าปัด ให้ ปัดลงจากด้ านบนของหน้ าจอหรือใช้ ปุ่มลัด (กดปุ่ มกลาง)
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จัดการส่ วนควบคุมสื่ อ
1.
2.
3.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ การตั้งค่ า » ทัว่ ไป
เปิ ดหรื อปิ ด เปิ ดใช้ งานส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ

หากส่ วนควบคุมสื่ อไม่ปรากฏในนาฬิกา
หากคุณไม่เห็นส่ วนควบคุมสื่ อโดยอัตโนมัติในนาฬิกาเมื่อเริ่ มเล่นเพลงจากโทรศัพท์ของคุณ
1.
2.

ตรวจสอบดูวา่ นาฬิกา เชื่อมต่อกับแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ที่คุณใช้เล่นเพลง จากนั้นลองอีกครั้ง
ไปที่ การตั้งค่ า » ทัว่ ไป » เปิ ดใช้ งานส่ วนควบคุมสื่ ออัตโนมัติ และตรวจสอบดูวา่ ได้เปิ ดแล้ว

ปุ่ มลัดเข้าสู่ส่วนควบคุมสื่ อ
จากค่าเริ่ มต้น Suunto 7 มีปุ่มลัดสําหรับควบคุมสื่ อ เพื่อให้เข้าถึงเพลงและรายการเสี ยงอื่นๆ ของคุณได้ง่าย แม้ในระหว่างการออกกําลังกาย
1.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา กดปุ่ มกลางที่ดา้ นขวาเพื่อเปิ ดส่ วนควบคุมสื่ อ

2.

ใช้การแตะหรื อกดปุ่ มเพื่อควบคุมเพลงหรื อรายการเสี ยงอื่นๆ ของคุณ
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3.

หากต้องการออกจากส่ วนควบคุมสื่ อ ให้ปัดไปทางขวาหรื อกดปุ่ ม Power

เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ มลัด

ดาวน์โหลดแอปสําหรับเพลงของคุณ
บริ การเพลงบางอย่าง เช่น Spotify และ Pandora จะมีแอปสําหรับควบคุมเพลงของคุณด้วยนาฬิกา เช่น คุณสามารถใช้แอปเพลงดูเพลงที่เพิ่งเล่น
หรื อบันทึกเพลงโปรดได้ดว้ ยนาฬิกาของคุณ คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store ในนาฬิกา
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ฟังเพลงโดยไม่ ต้องใช้ โทรศัพท์
Suunto 7 สามารถจัดเก็บเพลงหลายพันเพลง เพื่อให้คุณฟังเพลงโปรดหรื อรายการเสี ยงอื่นๆ ได้ทุกที่โดยไม่ตอ้ งใช้โทรศัพท์
หากต้องการฟังเพลงในนาฬิกาโดยไม่ใช้โทรศัพท์ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้
•
•

แอปเพลงในนาฬิกาที่รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์
หูฟังบลูทูธเชื่อมต่อกับนาฬิกาของคุณ

เชื่อมต่อหูฟังกับนาฬิกาของคุณ
การออกกําลังกายที่ยาวนานและเพลง

เชื่อมต่อหูฟังกับนาฬิกาของคุณ
คุณต้องใช้หูฟังบลูทูธเพื่อฟังเพลงหรื อรายการเสี ยงอื่นๆ ในนาฬิกาของคุณ
วิธีเชื่อมต่อหูฟังกับนาฬิกาของคุณ
1.
2.
3.
4.

ทําตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับหูฟังบลูทูธของคุณเพื่อให้อยูใ่ นโหมดจับคู่
ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอและแตะที่ การตั้งค่ า
ไปที่ การเชื่อมต่ อ » Bluetooth » อุปกรณ์ ทพี่ ร้ อมใช้ งาน
นาฬิกาของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยูใ่ กล้เคียง เมื่อคุณเห็นชื่อหูฟังของคุณ ให้ แตะชื่อเพือ่ เชื่อมต่ อ จากนั้นนาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับหู
ฟัง

การออกกําลังกายที่ยาวนานและเพลง
การฟังเพลงโดยตรงจากนาฬิกาของคุณด้วยหูฟังบลูทูธนั้นใช้พลังงานมาก และทําให้แบตเตอรี่ หมดเร็ วขึ้น นี่เป็ นสิ่ งที่ควรทราบเมื่อคุณวางแผน
จะบันทึกการออกกําลังกายยาวนานขึ้น
เรี ยนรู ้วธิ ียดื อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้นานที่สุดระหว่างออกกําลังกาย
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10. อาย◌ุ การใช◌้ งานแบตเตอร◌ี ◌่
Suunto 7 เต็มไปด้วยคุณสมบัติอนั ทรงพลังสําหรับการเล่นกีฬาและชีวติ ประจําวันของคุณ และได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงาน
เมื่อใดก็ตามที่เป็ นไปได้ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ที่แท้จริ งจะแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและแอปที่คุณใช้ และวิธีการใช้งาน นอกจากนี้ กีฬาที่
คุณเล่นจะมีผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยรวมของคุณ เนื่องจากกีฬากลางแจ้งที่ใช้งาน GPS จะสิ้ นเปลืองพลังงานมากกว่าการ
เทรนนิ่งในอาคาร
ยืดอายุแบตเตอรี่ ให้นานที่สุดในการใช้งานประจําวัน
ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้สูงสุ ดระหว่างออกกําลังกาย
ตรวจสอบอายุแบตเตอรี่ และการใช้งาน
ชาร์จนาฬิกาของคุณ

ยืดอายุแบตเตอรี่ให้ นานทีส่ ุ ดในการใช้ งานประจําวัน
คุณสมบัติ แอป และหน้าปั ดนาฬิกาที่คุณใช้ รวมทั้งวิธีใช้งาน ทั้งหมดจะมีผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ของคุณ ยิง่ คุณโต้ตอบกับนาฬิกา
มาก ทั้งการตรวจสอบและเลื่อนดูการแจ้งเตือน เรี ยกดูแผนที่และใช้คุณสมบัติที่ตอ้ งใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ขอความช่วยเหลือจาก
Google Assistant ของคุณ ก็จะยิง่ ใช้พลังงานมาก
หากต้องการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ของนาฬิกาในการใช้งานประจําวัน ให้ลองใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้

ใช้หน้าปั ดนาฬิกาของ Suunto

หน้าปัดนาฬิกาทุกเรื อนที่ออกแบบโดย Suunto นั้นได้รับการปรับพลังงานเพื่อแสดงเวลาในโหมดพลังงานตํ่าโดยไม่ตอ้ งเปิ ดใช้งานนาฬิกาของ
คุณ โปรดทราบว่ าหน้ าปั ดของนาฬิกาอื่นๆ อาจไม่ มีการปรั บให้ เหมาะสมในแบบเดียวกัน
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หากคุณเพิ่งติดตั้งแอปและสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ ของคุณหมดเร็ วกว่าปกติ ให้ลองถอนการติดตั้งแอปนั้น
เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ
ลบหน้าปัดนาฬิกา

ใช้การตั้งค่าเริ่ มต้นสําหรับจอแสดงผลและท่าทาง
ตามค่าเริ่ มต้น จอแสดงผลและท่าทางในการโต้ตอบกับ Suunto 7 ของคุณ จะตั้งค่าให้ใช้พลังงานขั้นตํ่าในการใช้งานประจําวัน เพื่อประสบการณ์
ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าเริ่ มต้นด้วยหน้าปั ดนาฬิกาที่ปรับให้เหมาะสมกับพลังงานของ Suunto
•

เปิ ด เอียงเพือ่ ประหยัดพลังงาน ไว้
ด้วย เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน คุณสามารถพลิกข้อมือเพื่อดูเวลาได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดใช้งานนาฬิกา
ปรับท่าทาง
หมายเหตุ: คุณต้ องใช้ หน้ าปั ดที่ ปรั บให้ เหมาะกับพลังในการใช้ งาน เอียงเพื่อประหยัดพลังงาน

•

ปิ ด เอียงเพือ่ ปลุก ไว้
หากคุณเปิ ด เอียงเพื่อปลุก จอแสดงผลจะสว่างขึ้นและเปิ ดใช้งานนาฬิกาทุกครั้งที่คุณพลิกข้อมือ เพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ที่ยาวนานขึ้น
ให้กดปุ่ ม Power หรื อใช้การสัมผัสเพื่อปลุกหน้าจอ ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล

•

ปิ ด เปิ ดหน้ าตลอดเวลา ไว้
ปิ ดหน้าจอเมื่อคุณไม่ได้ใช้นาฬิกาเพื่อประหยัดพลังงาน
ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล

ใช้โหมดประหยัดแบตเตอรี่
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เมื่อแบตเตอรี่ ของคุณเหลือน้อยหรื อขณะที่คุณกําลังเดินทาง คุณสามารถเปิ ดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ เพื่อให้ใช้งานนาฬิกาได้นานขึ้น เมื่อเปิ ด
โหมดประหยัดแบตเตอรี่ , Suunto 7 จะทํางานเหมือนกับนาฬิกาทัว่ ไป คุณสามารถดูเวลาและวันที่ รวมทั้งดูประมาณการระดับแบตเตอรี่ ที่เหลือ
อยู่
หากคุณเปิ ด โหมดประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อมีแบตเตอรี่ เต็ม คุณจะสามารถใช้ Suunto 7 เป็ นนาฬิกาทัว่ ไปได้นานถึง 40 วัน
หมายเหตุ: โหมดประหยัดแบตเตอรี่ เปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ เหลือน้ อยมาก

เปิ ด โหมดประหยัดแบตเตอรี่
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ โหมดประหยัดแบตเตอรี่ .

เมื่อเปิ ด โหมดประหยัดแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบเวลาโดยกดปุ่ ม Power
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รี สตาร์ทนาฬิกาของคุณเพื่อปิ ด โหมดประหยัดแบตเตอรี่

1.
2.

กดปุ่ ม Power ค้างไว้ 12 วินาทีเพื่อรี สตาร์ทนาฬิกา
เชื่อมต่อนาฬิกากับที่ชาร์จ แล้วนาฬิกาของคุณจะรี สตาร์ทโดยอัตโนมัติ

ปิ ดการแจ้งเตือนที่คุณไม่ตอ้ งการในนาฬิกา
ปิ ดการแจ้งเตือนที่มีความสําคัญน้อยจะช่วยลดการใช้งานที่ไม่จาํ เป็ นในนาฬิกาของคุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิและประหยัดแบตเตอรี่ ได้ในเวลา
เดียวกัน
เลือกการแจ้งเตือนที่แสดงในนาฬิกาของคุณ

ลบแอป
หากคุณเพิ่งติดตั้งแอปและสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ ของคุณหมดเร็ วกว่าปกติ ให้ลองถอนการติดตั้งแอปนั้น คุณสามารถลบแอปที่คุณไม่ได้ใช้เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ นไปยังโทรศัพท์หรื ออินเทอร์เน็ต
ลบแอป
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เปิ ดโหมดเครื่ องบิน

เมื่อนาฬิกาของคุณเปิ ดอยูแ่ ม้จะปิ ดหน้าจอ นาฬิกาจะยังคงค้นหาและรักษาการเชื่อมต่อข้อมูลไว้ เมื่อไม่จาํ เป็ นต้องเชื่อมต่อ คุณสามารถประหยัด
พลังงานได้โดยปิ ดการเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโดยใช้โหมดเครื่ องบิน
1.
2.

ขณะอยูท่ ี่หน้าปั ดนาฬิกา ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
แตะที่ เพื่อเปิ ด โหมดเครื่ องบิน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถอดนาฬิกา
หลังจากไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็ นเวลา 30 นาที นาฬิกาจะรับรู ้วา่ ไม่ได้อยูท่ ี่ขอ้ มือของคุณแล้ว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็ นโหมดพลังงานตํ่า

ยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ให้ สูงสุ ดระหว่ างออกกําลังกาย
Suunto 7 เหมาะสําหรับกิจกรรมทุกประเภท การใช้แบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั กีฬาที่คุณเลือก - การเทรนนิ่งกลางแจ้งด้วย GPS จะใช้
พลังงานมากกว่าการเทรนนิ่งในร่ ม นอกจากนี้ วิธีที่คุณโต้ตอบกับนาฬิกาในระหว่างการออกกําลังกาย เช่น ตรวจสอบสถิติ เรี ยกดูแผนที่ หรื อใช้
คุณสมบัติอื่นๆ บนนาฬิกาจะส่ งผลต่อการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ดว้ ย
หากต้องการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ของนาฬิกาให้มากที่สุดระหว่างออกกําลังกาย ให้ลองใช้วธิ ีแก้ไขดังต่อไปนี้

เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง
หากคุณเลือก ดี ความแม่นยําของตําแหน่ง แบตเตอรี่ จะใช้งานได้นานขึ้นเมื่อออกกําลังกาย กลางแจ้ง สําหรับโหมดกีฬาบางโหมด เช่น วิง่ หรื อ
ปั่นจักรยาน จะมีการใช้ FusedTrack™ เพื่อ ปรับปรุ งคุณภาพการติดตาม
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เปลี่ยนความแม่นยําของตําแหน่ง

คงการใช้งานในโหมดพลังงานตํ่า

ระหว่างออกกําลังกายแอป Suunto Wear จะเปลี่ยนการแสดงผลเป็ นพลังงานตํ่าโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มีการใช้งาน 10 วินาทีเพื่อประหยัด
พลังงานมากขึ้น แอป Suunto Wear จะยังคงบันทึกและแสดงสถิติการออกกําลังกายปั จจุบนั ของคุณในโหมดนี้
เพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้น โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้เปิ ดใช้งาน เปิ ดแผนที่ไว้ตลอดเวลา (Always-on map)
หมายเหตุ: โหมดพลังงานตํา่ จะไม่ มีผลต่ อความแม่ นยําของข้ อมูลการออกกําลังกายของคุณ
หมายเหตุ: การใช้ โหมดพลังงานตํา่ ร่ วมกับการเปิ ดใช้ งาน เปิ ดแผนที่ ตลอดเวลา จะเพิ่มการใช้ พลังงาน
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หลีกเลี่ยงการสัมผัสและกดปุ่ มโดยไม่ต้ งั ใจขณะออกกําลังกาย

การเคลื่อนไหวและสภาพเปี ยกชื้นบางอย่าง เช่น หยดนํ้าฝนหรื อปลายแขนเสื้ อที่เปี ยกนํ้า อาจปลุกจอแสดงผลของคุณซํ้าๆ โดยไม่ทนั สังเกตและ
ทําให้แบตเตอรี่ หมดเร็ วกว่าที่คิด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและกดปุ่ มโดยไม่ได้ต้ งั ใจระหว่างออกกําลังกาย คุณสามารถล็อกการทํางานของหน้า
จอสัมผัสและปุ่ มได้
ล็อกการทํางานหน้าจอสัมผัสและปุ่ ม

คงการใช้งานแอป Suunto Wear ระหว่างการบันทึกการออกกําลังกาย
แอป Suunto Wear รองรับโหมดพลังงานตํ่าในระหว่างการออกกําลังกาย หากคุณออกจากแอป Suunto Wear ระหว่างออกกําลังกาย โปรดทราบ
ว่าการกระทําและแอปบางอย่างอาจใช้พลังงานแบตเตอรี่ มาก ซึ่ งอาจส่ งผลต่อระยะเวลาที่คุณสามารถบันทึกการออกกําลังกาย

ใช้นาฬิกาเพื่อควบคุมเพลงในโทรศัพท์ของคุณ
การฟังเพลงโดยตรงจากนาฬิกาของคุณด้วยหูฟังบลูทูธนั้นใช้พลังงานมาก และทําให้แบตเตอรี่ หมดเร็ วขึ้น เมื่อคุณวางแผนที่จะเทรนให้นานขึ้น
และต้องการฟังเพลงไปด้วย ให้ใช้นาฬิกาเพื่อควบคุมเพลงที่กาํ ลังเล่นจากโทรศัพท์ของคุณ
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ตรวจสอบอายุแบตเตอรี่และการใช้ งาน

รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ ในนาฬิกา โดยเปิ ดแอป Wear OS by Google ในโทรศัพท์ของคุณแล้วไปที่ การตั้งค่าขั้นสู ง » ดูแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ข้ อมูลแบตเตอรี่ ของคุณจะรี เซ็ตทุกครั้ งที่ นาฬิกาชาร์ จจนเต็ม การใช้ แบตเตอรี่ สาํ หรั บแอปและหน้ าปั ดนาฬิกาเป็ นค่ าประมาณ
และไม่ ได้ รับรองว่ าจะแม่ นยํา หน้ าปั ดนาฬิกาอาจใช้ แบตเตอรี่ มากกว่ าที่ คาดไว้
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11. ค◌ําถามท◌ี ◌่ พบบ◌่ อย
โปรดดูที่ คําถามที่พบบ่อย ของเราสําหรับ Suunto 7
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12. ว◌ิ ด◌ี โอแนะน◌ําการใช◌้ งาน
โปรดชมวิดีโอแนะนําการใช้งานของเราใน Youtube
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13. การด◌ู แลและให◌้ บร◌ิ การ
แนวทางการใช้ งาน
ใช้งานด้วยความระมัดระวัง อย่ากระแทกหรื อทําตก
ภายใต้สถานการณ์ปกติ นาฬิกาไม่จาํ เป็ นต้องเข้ารับการซ่อมบํารุ ง ล้างด้วยนํ้าสะอาด สบู่อ่อนๆ และใช้ผา้ นุ่มหรื อผ้าชามัวร์หมาดๆ ทําความ
สะอาดตัวเรื อนอย่างระมัดระวังเป็ นประจํา
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริ มของ Suunto แท้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสี ยหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้

การกําจัดทิง้
กรุ ณากําจัดอุปกรณ์ตามข้อบังคับท้องถิ่นสําหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งลงในถังขยะ
คุณอาจส่ งคืนอุปกรณ์ให้กบั ตัวแทนจําหน่าย Suunto ใกล้บา้ นได้ หากต้องการ

การขอรับบริการ
ขอรับความช่ วยเหลือเพิม่ เติมจาก Wear OS by Google ได้ ที่
Wear OS by Google Help
Google Help
สํ าหรับความช่ วยเหลือเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ฬ
ี าของ Suunto โปรดไปที่
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Suunto
การสนับสนุนออนไลน์ของเรามีสื่อสนับสนุนที่ครอบคลุมรวมถึงคู่มือผูใ้ ช้ คําถามที่พบบ่อย วิดีโอการใช้งาน ตัวเลือกบริ การและการซ่อมแซม
ตัวระบุตาํ แหน่งศูนย์บริ การของเรา ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกัน ตลอดจนรายละเอียดการติดต่อสําหรับฝ่ ายบริ การลูกค้าของเรา
หากคุณไม่สามารถหาคําตอบสําหรับคําถามของคุณในส่ วนการสนับสนุนออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของเรา เรายินดีให้ความ
ช่วยเหลือคุณ
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14. อภ◌ิ ธานศ◌ั พท◌์
EPOC
การเพิ่มการเผาผลาญออกซิเจนมากขึ้นหลังการออกกําลังกาย (Excess Post-exercise Oxygen Consumption-EPOC)
หากคุณต้องการรู ้เกี่ยวกับระดับความเข้มข้น ลองนึกถึง EPOC! ยิง่ จํานวน EPOC ของคุณสู งขึ้น คุณยิง่ ออกกําลังกายอย่างเข้มข้นมากขึ้น และคุณ
ก็ตอ้ งใช้พลังงานมากขึ้นในการฟื้ นตัวจากการออกกําลังกาย (ที่คาดว่าอย่างหนัก) ของคุณ
Beidou
Beidou เป็ นระบบนําทางด้วยดาวเทียมของจีน
FusedAlti™
FusedAlti™ ให้การอ่านระดับความสู งที่ผสมกันระหว่างความสู งของจีพีเอสและความกดอากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาด
ชัว่ คราวและชดเชยในการอ่านค่าความสู งสุ ดท้าย
FusedTrack™
FusedTrack™ เป็ นเทคโนโลยีที่รวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเข้ากับข้อมูล GPS เพื่อให้การติดตามแม่นยํายิง่ ขึ้น
GLONASS
ระบบดาวเทียมระบุตาํ แหน่งบนโลก (Global Navigation Satellite System-GLONASS) เป็ นระบบระบุตาํ แหน่งทางเลือกนอกเหนือจาก GPS
GPS
ระบบระบุตาํ แหน่งบนโลก (Global Positioning System-GPS) ให้ขอ้ มูลตําแหน่งและเวลาในทุกสภาพอากาศจากดาวเทียมที่โคจรรอบโลก
จุดเริ่มต้ นยอดนิยม
จุดเริ่ มต้นยอดนิยมสร้างขึ้นจากการออกกําลังกายที่ทาํ โดยชุมชน Suunto และมองเห็นเป็ นจุดเล็กๆ ในแผนที่ความร้อนสําหรับแอป Suunto
Wear และแอป Suunto
PTE
ผลสูงสุ ดจากการเทรนนิ่ง (Peak Training Effect-PTE)
ตรวจสอบค่า PTE เมื่อคุณต้องการทราบว่าการออกกําลังกายของคุณมีผลกระทบต่อภาพรวมความฟิ ตด้านแอโรบิกของคุณอย่างไร การดูระดับ
PTE เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้ 1-2: ปรับปรุ งความทนทานขั้นพื้นฐาน สร้างรากฐานที่ดีสาํ หรับความคืบหน้า 3-4:
การทําเช่นนี้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการออกกําลังกายแบบแอโรบิกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 5: คุณพยายามอย่างหนักและไม่
ควรทําเช่นนี้บ่อยเกินไป
ระยะเวลาในการฟื้ นตัว

161

Suunto 7

ระยะเวลาในการฟื้ นความหมายค่อนข้างตรงตัว คือช่วยให้คุณประมาณระยะเวลาที่คุณต้องการเพื่อฟื้ นตัวจากการออกกําลังกายตามสถิติ เช่น
ระยะเวลาและความเข้มข้น การฟื้ นตัวเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเทรนนิ่งและสุ ขภาพโดยรวมของคุณ การใช้เวลาพักผ่อนเมื่อจําเป็ นมีความ
สําคัญพอๆ กับกิจกรรมของคุณ และจะช่วยเตรี ยมคุณให้พร้อมสําหรับกิจกรรมใหม่ที่จะมาถึง
แอป Suunto Wear
แอปที่มีให้ใน Suunto 7 ของคุณ ใช้เพื่อติดตามกีฬาและการผจญภัยของคุณด้วยข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ที่แม่นยํา รวมทั้งมีแผนที่แบบออฟไลน์และ
แผนที่ความร้อนให้ฟรี
แอป Suunto
แอปที่ใช้ร่วมกันในโทรศัพท์มือถือเพื่อซิงค์และบันทึกการออกกําลังกายจากนาฬิกาไปยังบันทึกกีฬาของคุณในโทรศัพท์
SWOLF
SWOLF ไม่ได้เป็ นแค่คาํ พูดติดปากที่หมายความว่า “การว่ายนํ้าของคุณมีประสิ ทธิภาพเพียงใด” โดยพื้นฐานแล้วจะเป็ นการคํานวณจํานวนส
โตรกที่คุณต้องใช้เพื่อไปให้ถึงระยะทางที่คุณต้องการว่ายนํ้า ดังนั้นยิง่ ค่า SWOLF ตํ่าลงย่อมหมายถึงเทคนิคการว่ายนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
แอป Wear OS by Google ทีใ่ ช้ ร่วมกัน
แอปที่ใช้ร่วมกันในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ Suunto 7 กับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติอจั ฉริ ยะ เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ
Google Assistant Google Pay และอื่นๆ
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15. อ◌้ างอ◌ิ ง
ข้ อมูลของผู้ผลิต
ผู้ผลิต
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND

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

ข้ อมูลจําเพาะทางเทคนิค
สําหรับข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดของ Suunto 7 ดูที่ “ข้อมูลความปลอดภัยและข้อบังคับผลิตภัณฑ์ (Product Safety and Regulatory
Information)” ที่ส่งมาพร้อมกันกับชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ หรื อที่ www.suunto.com/Suunto7Safety

การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ดูที่ “ข้อมูลความปลอดภัยและข้อบังคับผลิตภัณฑ์ (Product Safety and Regulatory
Information)” ที่ส่งมาพร้อมกันกับ Suunto 7 ของคุณหรื อมีให้ที่ www.suunto.com/Suunto7Safety

เครื่องหมายการค้ า
Suunto 7โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนสิ ทธิ์
ทั้งหมด
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Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Pay, Google Fit รวมถึงเครื่ องหมายและโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นเครื่ องหมายการค้าของ
Google LLC
App Store และ iPhone เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่ งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ

คําประกาศเรื่องสิ ทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองโดยสิ ทธิบตั รและการรอการอนุมตั ิสิทธิบตั รรวมทั้งสิ ทธิของประเทศที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายการสิ ทธิบตั รปั จจุบนั
ที่
www.suunto.com/patents
ทั้งนี้ มีการยืน่ ขอจดสิ ทธิบตั รเพิม่ เติมแล้ว

สงวนลิขสิ ทธิ์
© Suunto Oy 01/2020 สงวนสิ ทธิ์ท้ งั หมด Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Suunto Oy และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้
งานของลูกค้าสําหรับรับความรู ้และข้อมูลการทํางานของผลิตภัณฑ์ Suunto จะไม่มีการนําเนื้อหามาใช้หรื อเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/
หรื อนอกจากที่มีการแจ้งไว้แล้ว รวมทั้งเพื่อการเปิ ดเผยหรื อการทําซํ้าที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Suunto Oy แม้วา่ เราจะ
คอยตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้ครอบคลุมและถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย
เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารฉบับล่าสุ ดที่
www.suunto.com
©Mapbox, ©OpenStreetMap
พิมพ์ขอ้ มูลแผนที่การใช้งานจาก Mapbox และ OpenStreetMap และแหล่งข้อมูล หากต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ให้ไปที่ https://www.mapbox.com/
about/maps/ และ http://www.openstreetmap.org/copyright

การรับประกันระหว่ างประเทศภายใต้ เงือ่ นไขทีจ่ าํ กัดของ
Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรื อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ศูนย์บริ การ”) จะขึ้น
อยูก่ บั ดุลพินิจแต่ผเู ้ ดียวในการแก้ไขข้อบกพร่ องจากวัสดุหรื อฝี มือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรื อ ข) เปลี่ยน หรื อ
ค) คืนเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัด
ระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่ซ้ือสิ นค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิ ทธิทางกฎหมายของ
คุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฏหมายที่บงั คับใช้แห่งชาติสาํ หรับจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
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ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดเริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ือจากร้านค้าปลีก
มีระยะเวลาการรับประกันสอง (2) ปี สําหรับนาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาสมาร์ทวอทช์, Dive Computer, เครื่ องส่ งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ,
เครื่ องส่ งสัญญาณ 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

การยกเว้ นและข้ อจํากัด
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่ครอบคลุม:
1.
2.
3.
4.

ก) การสึ กหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรื อการเปลี่ยนแปลงของสี และ/หรื อวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่โลหะ ข) ความเสี ยหายที่
เกิดจากการจับถือที่รุนแรงหรื อ ค) ข้อบกพร่ องหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้หรื อการใช้งานตามที่
แนะนําไว้ การดูแลที่ไม่เหมาะสม ความประมาทและอุบตั ิเหตุเช่น หล่นหรื อกระแทก
สื่ อสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
ข้อบกพร่ องหรื อข้อบกพร่ องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กบั สิ นค้า อุปกรณ์เสริ ม ซอฟต์แวร์และ/หรื อบริ การใด ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรื อจัดหา
โดย Suunto
แบตเตอรี่ แบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกันว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์จะราบรื่ นหรื อปราศจากข้อผิดพลาด หรื อว่าผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ มจะทํางาน
ร่ วมกับฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การโดยบุคคลที่สามได้
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณี ของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ ม:
1.
2.
3.
4.

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

ข้ อจํากัดความรับผิดชอบ
เพื่อการชดเชยสูงสุ ดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจํากัดนี้เป็ นการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหายแต่เพียงผูเ้ ดียวและมีผลแทนที่การรับ
ประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรื อโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายพิเศษ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจ จากการ
ลงโทษหรื อที่เป็ นผลสื บเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการสู ญเสี ยของผลประโยชน์ การสู ญเสี ยการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนอํานวยความสะดวกต่างๆหรื ออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิ ทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นผลมาจากการ
ใช้หรื อการซื้ ออุปกรณ์ที่หรื อเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทําการละเมิดหรื อทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้
Suunto จะรู ้ถึงความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริ การตามการรับประกัน
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16. ความปลอดภ◌ั ย
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 ชั่นของอุปกรณ์

ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองผิวหนังได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับผิวหนัง แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะตรงตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมก็ตาม หากเกิดกรณี ดงั กล่ าว ให้ หยุดใช้ และรี บปรึ กษาแพทย์ ทันที
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ ก่อนเริ่ มโปรแกรมออกกําลังกายเสมอ การออกกําลังกายหั กโหมเกินไปอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้
คําเตือน: ใช้ เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่ านั้น

คุณ

คําเตือน: อย่ าเชื่ อถือ GPS หรื ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ เพียงอย่ างเดียว ใช้ แผนที่ และอุปกรณ์ สาํ รองอื่นๆ ด้ วยเสมอเพื่อความปลอดภัยของ

ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตัวทําละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ ผิวสั มผัสเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ สารกําจัดแมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทําให้ ผิวสั มผัสเสี ยหาย
ข้ อควรระวัง: ห้ ามทิ ง้ อุปกรณ์ แต่ ให้ จัดเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ข้ อควรระวัง: ห้ ามกระแทกหรื อทําอุปกรณ์ ตกหล่ นเพราะอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายได้
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หมายเหตุ: Suunto ใช้ เซ็นเซอร์ และอัลกอริ ทึ่มขัน้ สู งในการสร้ างการวัดค่ า ซึ่ งช่ วยคุณในการทํากิจกรรมและการผจญภัย เรามุ่งมัน่ ให้ เกิด
ความแม่ นยํามากที่ สุด อย่ างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของเราเก็บบันทึ กไว้ รวมทั้งการวัดค่ าที่ ได้ อาจไม่ ได้ แม่ นยําเสมอไป แคลอรี่
อัตราการเต้ นของหั วใจ สถานที่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจําช็อต สั ญญาณความเครี ยดทางร่ างกาย และการวัดค่ าอื่นๆ อาจไม่ ได้ ตรง
กับความจริ งเสมอไป ผลิตภัณฑ์ และบริ การ Suunto มีไว้ เพื่อการใช้ งานเชิ งนันทนาการเท่ านั้น และไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์ ทางการแพทย์ ใดๆ
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

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