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1. ความปลอดภัย
ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย
คําเตือน: - ใช้ กับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่อาจส่ งผลให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหั สหรื อเสี ยชี วิต
ข้ อควรระวัง: - ใช้ กับขัน้ ตอนหรื อสถานการณ์ ที่จะทําให้ เกิดความเสี ยหายให้ กับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: - ใช้ เพื่อเน้ นข้ อมูลที่สาํ คัญ
เคล็ดลับ: - ใช้ สาํ หรั บเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ คุณสมบัติและหน้ าที่ ของอุปกรณ์
ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย
คําเตือน: อาจเกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองผิวหนังขึน้ เมื่อผลิตภัณฑ์ ที่สัมผัสกับผิวหนังแม้ ว่าผลิตภัณฑ์ ของเราจะสอดคล้ องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ให้ หยุดใช้ งานทันทีและรี บปรึ กษาแพทย์
คําเตือน: ปรึ กษาแพทย์ ของคุณเสมอก่ อนที่ จะเริ่ มโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายมากเกินไปอาจก่ อให้ เกิดอาการบาดเจ็บสาหั สได้
คําเตือน: ใช้ เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่ านั้น
คําเตือน: อย่ าเชื่ อมัน่ ในจี พีเอสหรื ออายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ทั้งหมด ใช้ แผนที่ และวัสดุสาํ รองเสมอเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ตัวทําละลายกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายต่ อพืน้ ผิว
ข้ อควรระวัง: ห้ ามใช้ ยากันแมลงกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทําให้ เกิดความเสี ยหายต่ อพืน้ ผิว
ข้ อควรระวัง: อย่ าทิ ง้ ผลิตภัณฑ์ ไป แต่ ให้ ปฏิบัติเหมือนเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ข้ อควรระวัง: อย่ ากระแทกหรื อทําอุปกรณ์ ตก เนื่องจากอาจเกิดความเสี ยหายได้
หมายเหตุ: Suunto ใช้ เซ็นเซอร์ และอัลกอริ ทึ่มขัน้ สู งในการสร้ างตัวชี ว้ ดั ซึ่ งช่ วยคุณในการทํากิจกรรมและการผจญภัย เรามุ่งมัน่ ให้ เกิดความแม่ นยํา
มากที่ สุด อย่ างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของเราเก็บบันทึกไว้ อาจไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ เสมอไปและตัวชี ว้ ดั ที่ได้ อาจไม่ แม่ นยําเสมอไป แคลอรี่
อัตราการเต้ นของหั วใจ สถานที่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจําช็อต สั ญญาณความเครี ยดทางร่ างกาย และตัวชี ว้ ดั อื่นๆ อาจไม่ ตรงกับความจริ งเสมอ
ไป ผลิตภัณฑ์ และบริ การ Suunto มีไว้ เพื่อการใช้ งานเชิ งนันทนาการเท่ านั้นและไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์ ทางการแพทย์ ใดๆ
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2. เริ่ มต้น
2.1. การใช้ปุ่ม
Suunto Traverse Alpha มีปุ่มที่ใช้เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้หา้ ปุ่ ม
START

BACK LAP
Tue

4.2.

19:36

NEXT

21:39

VIEW

LIGHT

[START] คือ
•
•
•
•
•

กดเพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
กดเพื่อหยุดชัว่ คราวหรื อเปิ ดบันทึกหรื อตัวจับเวลาต่อ
กดเพื่อเพิ่มค่าหรื อเลื่อนขึ้นในเมนู
กดปุ่ มค้างเพื่อเริ่ มบันทึกหรื อเข้าถึงรายการโหมดที่ใช้ได้
กดปุ่ มค้างเพื่อหยุดและจัดเก็บการบันทึก

[NEXT] :
•
•
•

กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
กดเพื่อเข้าสู่/ยอมรับการตั้งค่า
กดปุ่ มค้างเพื่อเข้าถึง/ออกจากเมนูตวั เลือก

[LIGHT] :
•
•
•
•

กดเพื่อเปิ ดใช้งานไฟพื้นหลัง
กดเพื่อลดค่าหรื อเลื่อนลงในเมนู
กดปุ่ มค้างเปิ ดไฟฉาย
กดเพื่อปิ ดไฟฉาย

[BACK LAP] :
•
•
•

เลือกเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
กดเพื่อเพิ่มรอบในขณะบันทึก
กดปุ่ มค้างเพื่อล็อก/ปลดล็อกปุ่ ม

[VIEW] :
•
•

กดเพื่อเข้าถึงมุมมองการแสดงผลเพิม่ เติม
กดปุ่ มค้างเพื่อบันทึก POI
เคล็ดลับ: เมื่อเปลี่ยนค่ า คุณสามารถเพิ่มความเร็ วโดยกด [START] (เริ่ มต้ น) หรื อ [LIGHT] (แสงไฟ) ค้ างไว้ จนกระทั่งค่ าเริ่ มเลื่อนเร็ วขึน้

2.2. ติดตั้ง
วิธีเริ่ มใช้นาฬิกา:
1.
2.

กด [START] ค้างไว้เพื่อปลุกอุปกรณ์
กด [START] หรื อ [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยังภาษาที่ตอ้ งการแล้วกด [NEXT] เพื่อเลือก
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Language



English

3.

ทําตามตัวช่วยการเริ่ มต้นเพื่อตั้งค่าเบื้องต้นจนเสร็ จ ตั้งค่าด้วย [START] หรื อ [LIGHT] แล้วกด [NEXT] เพื่อยอมรับและไปยังขั้นตอนถัดไป

Unit system



Metric

หลังจากทําตามขั้นตอนการติดตั้งแล้ว ให้ชาร์จนาฬิกาด้วยสาย USB ที่ให้มาด้วย จนแบตเตอรี่ เต็ม

Tue

4.2.

19:36
21:39

หมายเหตุ: หากสัญลักษณ์ แบตเตอรี่ กะพริ บแสดงขึน้ จําเป็ นต้ องชาร์ จ Suunto Traverse Alpha ก่ อนเริ่ มต้ น
หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่ หมดและคุณชาร์ จอุปกรณ์ อีกครั้ ง ให้ กดปุ่ ม START ค้ างไว้ เพื่อเริ่ มใช้ ผลิตภัณฑ์

2.3. การปรับการตั้งค่า
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Suunto Traverse Alpha ของคุณได้โดยตรงในนาฬิกา
เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลในการตั้งค่านาฬิกา:
1.

กดปุ่ ม [Next] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก

Enter
options

2.
3.
4.

6

~2 sec

เลื่อนเมนูดว้ ย [Start] และ [Light]
กด [Next] เพื่อเข้าสู่ การตั้งค่า
กด [START] และ [LIGHT] เพื่อปรับค่าการตั้งค่าและยืนยันด้วย [NEXT]

Suunto Traverse Alpha

NAVIGATION
GENERAL
ALTI-BARO
CONNECTIV...

5.



กด [Back Lap] เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าหรื อกด [Next] ค้างไว้เพื่อออก
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3. คุณลักษณะ
3.1. การติดตามตรวจสอบกิจกรรม
Suunto Traverse จะนับจํานวนก้าวเดินในแต่ละวันของคุณและประมาณการเผาผลาญแคลอรี่ ของวันโดยขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าส่ วนบุคคลของคุณ
การนับจํานวนก้าวโดยประมาณในแต่ละวันจะมีในมุมมองหลักในการแสดงผลเวลา กด [VIEW] (มุมมอง) เพื่อเปลี่ยนมุมมองตัวนับจํานวนก้าว การนับ
จํานวนก้าวจะอัพเดตทุกๆ 60 วินาที

Tue

4.2.

19:36
1539 steps

จํานวนก้าวในแต่ละวันและการเผาผลาญแคลอรี่ จะแสดงในส่ วน DISPLAYS (จอแสดงผล) » จํานวนก้ าว (จํานวนก้าว) ค่าจะรี เซ็ตทุกวันเมื่อเวลาเที่ยงคืน

Steps

11899
915 kcal

หมายเหตุ: การติดตามตรวจสอบกิจกรรมจะขึน้ อยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณที่วดั จากเซนเซอร์ ของนาฬิกา ค่ าที่ได้ จากการติดตามตรวจสอบกิจกรรม
จะเป็ นประมาณการและไม่ ได้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการรั กษาทางการแพทย์ ใดๆ

ประวัติจาํ นวนก้าว
Suunto Traverse Alpha แสดงประวัติจาํ นวนก้าวของคุณอย่างครบถ้วน จอแสดงผลจํานวนก้าวจะแสดงข้อมูลประจําวันของคุณ เช่นเดียวกับภาพรวมแนว
โน้มรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูเริ่ มต้นได้ในส่ วน DISPLAYS (การแสดงผล) » จํานวนก้ าว (จํานวน
ก้าว) เมื่อเปิ ดใช้งาน คุณสามารถดูประวัติจาํ นวนก้าวได้โดยกด [NEXT] (ถัดไป) เพื่อเลื่อนดูในจอแสดงผลที่ใช้งาน
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Tue

4.2.

Steps

Barometer

19:36
21:39

1306

1018

hPa

950kcal

26 °C

เมื่ออยูใ่ นจอแสดงผลจํานวนก้าว คุณ

สามารถกด [VIEW] (มุมมอง) เพื่อดูแนวโน้ม 7 วัน 30 วันและรายปี ของคุณ
7 days

Steps

1306
950kcal

avg

30 days

2018

avg

2018

Year

avg

2018

3.2. Alti-Baro
Suunto Traverse Alpha วัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์ความดันในตัว ระบบนี้จะคํานวณความสูงหรื อความกดอากาศที่ระดับนํ้า
ทะเลโดยขึ้นอยูก่ บั การวัดและค่าอ้างอิง
มีโปรไฟล์สามแบบให้ใช้คือ อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) เครื่องวัดความสู ง (มิเตอร์วดั ความสูง) และ บารอมิเตอร์ (บารอมิเตอร์) หากต้องการข้อมูลการตั้งค่า
โปรไฟล์ โปรดดู 3.2.2. จับคู่โปรไฟล์ กับกิจกรรม
ดูขอ้ มูลมิเตอร์ Alti-Baro กด [NEXT] (ถัดไป) ขณะอยูใ่ นจอแสดงเวลา หรื อเปิ ดใช้การแสดง Alti-Baro จากเมนูการแสดงผล

Altitude

Altitude

1472

m

26 °C

Altitude

1472

m

21:39

1472

m

ref

1018hPa

Altitude

1472m

เปลี่ยนเป็ นมุมมองอื่นๆ ได้โดยกด [VIEW] (มุมมอง)
คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในโปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสู ง
•
•
•
•

ความสูง + อุณหภูมิ
ความสูง + พระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตก
ความสูง + จุดอ้างอิง
กราฟความสูง 12 ชม. + ความสูง
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Altitude

Altitude

1472

m

26 °C

Altitude

1472

m

21:39

1472

m

ref

1018hPa

Altitude

1472m

คุณจะได้รับมุมมองที่สอดคล้องกันในโปรไฟล์บารอมิเตอร์
•
•
•
•

ความดันอากาศ + อุณหภูมิ
ความดันอากาศ + พระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตก
ความดันอากาศ + จุดอ้างอิง
กราฟความดันอากาศ 24 ชม. + ความดันอากาศ

มุมมองเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกจะใช้งานได้เมื่อ GPS เปิ ดใช้งาน หากไม่เปิ ดใช้ GPS เวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูล
สุ ดท้ายของ GPS
คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผล Alti-Baro ได้ในเมนูเริ่ มต้น
วิธีซ่อน/แสดงโปรไฟล์ Alti-Baro
1.
2.
3.
4.

ขณะอยูใ่ นการแสดงผลเวลา กด [START] (เริ่ มต้น)
เลื่อนไปที่ DISPLAYS (จอแสดงผล) ด้วย [LIGHT] (แสงไฟ) และกด [NEXT] (ถัดไป)
เลื่อนไปที่ End Alti-Baro (สิ้ นสุ ด Alti-Baro) และกด [NEXT] (ถัดไป)
กดปุ่ ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก

ทําซํ้าตามขั้นตอนและเลือก Alti-Baro (Alti-Baro) เพื่อดูการแสดงผลอีกครั้ง
หมายเหตุ: หากสวมใส่ Suunto Traverse Alpha ที่ ข้อมือ คุณจะต้ องถอดอุปกรณ์ ออกเพื่อให้ รับการอ่ านค่ าอุณหภูมิที่ถกู ต้ องเพราะอุณหภูมิร่างกายของ
คุณจะมีผลต่ อการอ่ านครั้ งแรก

3.2.1. การรับค่าการอ่านที่ถูกต้อง
หากกิจกรรมกลางแจ้งของคุณต้องมีความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลหรื อความสูงที่ถกู ต้อง คุณจําเป็ นที่จะต้องปรับ Suunto Traverse Alpha ของคุณโดยการ
ป้ อนทั้งความสูงปัจจุบนั หรื อความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลอากาศปัจจุบนั ของคุณ
เคล็ดลับ: ความกดอากาศสมบูรณ์ และความสู งอ้ างอิงที่ ร้ ู = ความกดอากาศที่ ระดับนํา้ ทะเล ความกดอากาศสมบูรณ์ และความกดอากาศที่ ระดับนํา้ ทะเล
ที่ร้ ู = ความสูง
ความสู งของตําแหน่งของคุณจะหาได้ในแผนที่ทางภูมิศาสตจร์ทว่ั ไปหรื อ Google Earth ความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลอ้างอิงสําหรับตําแหน่งของจะหาได้
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
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ข้ อควรระวัง: ให้ พืน้ ที่รอบๆ เซนเซอร์ ปราศจากสิ่ งสกปรกและทราย อย่ าสอดใส่ วตั ถุใดๆ ลงในเซนเซอร์ ที่เปิ ดอยู่
หาก FusedAlti (FusedAlti) เปิ ดใช้งานอยู่ การอ่านค่าความสู งจะถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยใช้ FusedAlti (FusedAlti) ร่ วมกับการปรับเทียบความสูงและความ
กดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ 3.9. FusedAlti
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่ งผลกระทบต่อการอ่านความสู ง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในท้องถิ่น แนะนําให้ต้ งั ค่าปัจจุบนั ของ
ความสูงอ้างอิงบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนที่จะเริ่ มต้นการเดินทางของคุณเมื่อมีค่าอ้างอิงอยู่ ตราบใดที่สภาพอากาศในท้องถิ่นยังคงมีเสถียรภาพ คุณไม่
จําเป็ นต้องตั้งค่าอ้างอิง
การตั้งค่าความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลและความสู งอ้างอิง:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดย [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ Reference (อ้างอิง) จะมีตวั เลือกการตั้งค่าดังนี้:
FusedAlti: GPS เปิ ดอยูแ่ ละนาฬิกาเริ่ มต้นคํานวณความสู งโดยขึ้นอยูก่ บั FusedAlti
ความสู ง (ความสู ง): ตั้งค่าความสูงด้วยตัวเอง
ความกดอากาศทีร่ ะดับนํา้ ทะเล (ความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล): การตั้งค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลด้วยตนเอง
ตั้งค่าอ้างอิง โดยใช้ [START] และ [LIGHT] ยอมรับการตั้งค่า ด้วย [NEXT]
เคล็ดลับ: เมื่อไม่ ได้ ทาํ การบันทึ กกิจกรรม กด [START] ในการแสดงผล alti-baro เพื่อเข้ าสู่เมนู ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดยตรง

ตัวอย่างการใช้งาน: การตั้งค่าความสู งอ้างอิง
คุณอยูใ่ นวันที่สองของการเดินป่ าสองวันของคุณ คุณรู ้วา่ คุณลืมสลับจากโปรไฟล์บารอมิเตอร์กบั โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูง เมื่อคุณเริ่ มต้นในตอนเช้า คุณรู ้
ว่าการอ่านความสูงปั จจุบนั ของSuunto Traverse Alpha ของคุณไม่ถูกต้อง
ดังนั้นคุณเดินป่ าไปยังตําแหน่งบนแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใกล้ที่สุดที่มีค่าความสู งอ้างอิงให้ คุณแก้ค่าอ้างอิงความสูงของ Suunto Traverse Alpha ตามนั้น
และสลับไปเป็ นโปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสู ง การอ่านค่าความสู งของคุรได้รับการแก้ไขแล้ว

3.2.2. จับคู่โปรไฟล์กบั กิจกรรม
โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูงควรจะถูกเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นการเดินป่ าในภูเขา)
โปรไฟล์บารอมิเตอร์ควรจะเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นพายเรื อแคนู)
เพื่อจะได้รับการอ่านค่าที่ถกู ต้อง คุณจําเป็ นจะต้องเลือกโปรไฟล์ตรงกับกิจกรรมของคุณ คุณจะทําได้ท้ งั ให้ Suunto Traverse Alpha ตัดสิ นใจเลือกโปรไฟล์ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมโดยใช้โปรไฟล์อตั โนมัติ หรื อเลือกโปรไฟล์ดว้ ยตัวคุณเอง
เพื่อกําหนดโปรไฟล์ alti-baro:
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดย [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ Profile (โปรไฟล์) โดย [START] และเข้าด้วย [NEXT]
เปลี่ยนโปรไฟล์ ด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และยืนยันการเลือกของคุณ ด้วย [NEXT]
กดปุ่ ม [NEXT] ค้างเพื่อออก
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การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง
ถ้าโปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูงเปิ ดอยูเ่ ป็ นช่วงระยะเวลานานๆ โดยอุปกรณ์อยูใ่ นตําแหน่งคงที่ในขณะที่สภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง จะทําให้อุปกรณ์
อ่านความสูงไม่ถูกต้อง
หากคุณใช้โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูงและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในขณะที่ปีนขึ้นไปในความสูงหรื อลงไปในความสูง จะทําให้อุปกรณ์อ่านความ
สูงไม่ถูกต้อง
หากคุณใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์ในช่วงระยะเวลานานๆ ขณะที่คุณปี นขึ้นในความสูงหรื อปี นลงไปในความสูง อุปกรณ์จะอนุมานว่าคุณกําลังยืนนิ่งๆ อยู่ และ
จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงของคุณในความสู งว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล ดังนั้น จะทําให้อุปกรณ์อ่านค่าความกดอากาศที่ระดับ
นํ้าทะเลไม่ถูกต้อง

3.2.3. โดยใช้โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูง
โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูงจะคํานวณความสู งโดยขึ้นอยูก่ บั ค่าอ้างอิง ค่าอ้างอิงสามารถเป็ นได้ท้ งั ความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลอากาศหรื อความสูง เมื่อ
โปรไฟล์มิเตอร์วดั ความสูงเปิ ดใช้งาน ไอคอนมิเตอร์วดั ความสู งจะปรากฏที่ดา้ นบนของการแสดงผล alti-baro

Altimeter

1472

m

26 °C

3.2.4. การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์
โปรไฟล์บารอมิเตอร์จะแสดงความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเลในปั จจุบนั จะขึ้นอยูก่ บั ค่าอ้างอิงและการวัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องอย่างคงที่
เมื่อโปรไฟล์บารอมิเตอร์เปิ ดใช้งาน ไอคอนบารอมิเตอร์ จะปรากฏที่การแสดงผล

Barometer

1018

hPa

26 °C

3.2.5. โดยใช้โปรไฟล์อตั โนมัติ
โปรไฟล์อตั โนมัติสลับระหว่างมิเตอร์วดั ความสู งและโปรไฟล์บารอมิเตอร์ตามการเคลื่อนไหวของคุณ
เป็ นไปไม่ได้ที่จะวัดสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงความสู งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศรอบๆ Suunto
Traverse Alpha สัมผัสการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและสลับไปเป็ นการวัดความสู ง เมื่อต้องการ เมื่อความสูงปรากฏ จะมีการปรับปรุ งด้วยความล่าช้าสูงสุ ด 10
วินาที
ถ้าคุณอยูท่ ี่ความสูงคงที่ (น้อยกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 12 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของความ
กดอากาศว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ช่วงการวัดคือ 10 วินาที การอ่านค่าความสู งยังคงที่และหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คุณจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ค่าการอ่านความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล
ถ้าคุณเคลื่อนที่ในแนวสูง (มากกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 3 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่า
เป็ นการเคลื่อนที่ในแนวสู ง
โดยขึ้นอยูก่ บั โปรไฟล์ที่ใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงมิเตอร์วดั ความสูงหรื อบารอมิเตอร์ในการแสดงผล alti-baro ด้วย [VIEW]
หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ โปรไฟล์ อัตโนมัติ ไอคอนบารอมิเตอร์ หรื อมิเตอร์ วดั ความสูงจะไม่ ปรากฏที่ การแสดงผล alto-baro
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3.3. หยุดชัว่ คราวออโต้
หยุดชัว่ คราวออโต้จะหยุดการบันทึกกิจกรรมชัว่ คราวเมื่อความเร็ วคุณมีนอ้ ยกว่า 2 กม/ชม (1.2 ไมล์ต่อชัว่ โมง) เมื่อความเร็ วเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 กม/ชม (1.9
ไมล์ต่อชัว่ โมง) จะกลับสู่ การบันทึกอัตโนมัติ
คุณสามารถ เปิ ด/ปิ ดการหยุดชัว่ คราวออโต้สาํ หรับแต่ละโหมดกีฬาใน Movescount ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูงสําหรับโหมดกีฬา

3.4. ไฟหน้าจอ
กด [LIGHT] เพื่อเปิ ดใช้งานไฟพื้นหลัง
โดยเป็ นค่าหลัก ไฟพื้นหลังจะเปิ ดสองสามวินาทีและปิ ดอัตโนมัติ
ไฟพื้นหลังจะมีสี่โหวดด้วยกัน:
•
•
•
•

ปกติ: ไฟหน้าจอจะเปิ ดเป็ นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกด [LIGHT] และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น นี่เป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้น
ปิ ด: ไฟหน้าจอจะเปิ ดขึ้นเป็ นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกดปุ่ มใด ๆ และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น
Night: ไฟหน้าจอจะเปิ ดเป็ นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกดปุ่ มใดๆ และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น
สลับ: ไฟหน้าจอจะเปิ ดเมื่อคุณกด [LIGHT] และติดสว่างจนกว่าคุณจะกด [LIGHT] อีกครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแสงพื้นหลังทัว่ ไปได้ในการตั้งค่านาฬิกาภายใต้ GENERAL » Tones/display » ไฟหน้ าจอ
เปลี่ยนสี ไฟพื้นหลังได้ เมื่อใช้ไฟพื้นหลังสี แดง ตั้งค่าความสว่างไปที่ 10% เพื่อทําให้มองเห็นไฟพื้นหลังเมื่อสวมแว่นการมองกลางคืน
คุณสามารถปรับความสว่างของไฟหน้าจอ (เป็ นเปอร์เซ็นต์) ได้ในการตั้งค่านาฬิกาภายใต้ Tones/display » ไฟหน้ าจอ
เคล็ดลับ: เมื่อปุ่ ม [BACK LAP] และ [START] ถูกล็อค คุณจะยังเปิ ดใช้ งานไฟพืน้ หลังได้ โดยกด [VIEW]
หมายเหตุ: การตั้งค่ าไฟพืน้ หลังเป็ นสี แดงจะไม่ ส่งผลต่ อสี ของไฟฉาย

ไฟฉาย
นอกเหนือจากโหมดไฟหน้าจอแบบปกติแล้ว Suunto Traverse Alpha ยังมีโหมดเพิ่มเติมอีกหนึ่งโหมดที่ไฟหน้าจอจะถูกตั้งค่าความสว่างสูงสุ ดโดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้เป็ นไฟฉายได้ เพื่อเปิ ดใช้งานไฟฉาย กดปุ่ ม [LIGHT] ค้าง.

ไฟฉายจะสว่างประมาณ 4 นาที คุณจะปิ ดได้ตลอดเวลาโดยกด [LIGHT] หรื อ [BACK LAP]

3.5. ล็อคปุ่ ม
กดปุ่ มing [BACK LAP] ค้างเพื่อล็อคและปลดล็อคปุ่ ม
2s

2s
Tue

Lock

4.2.

19:36

Unlock

21:39

คุณจะเปลี่ยนการล็อคปุ่ มในการตั้งค่านาฬิกา ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Tones/display (โทน/การแสดงผล) » Button lock (ล็อคปุ่ ม)
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คุณมีตวั เลือกการล็อคปุ่ ม Suunto Traverse Alpha สองแบบ:
•
•

Actions only (แอ็คชัน่ เท่านั้น): เริ่ มต้น และเมนูตวั เลือกถูกล็อค
All buttons (ทุกปุ่ ม): ทุกปุ่ มถูกล็อค ไฟพื้นหลังสามารถเปิ ดใช้งานในโหมด Night (กลางคืน)

เคล็ดลับ: เลือก Actions only (แอ็คชั่นเท่ านั้น) การตั้งค่ าล็อคปุ่ ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่ มต้ นหรื อการหยุดบันทึกโดยไม่ ได้ ตั้งใจ เมื่อปุ่ ม [BACK LAP] และ
[START] ถูกล็อค คุณจะยังเปลี่ยน การแสดงผลได้ โดย กด [NEXT] และมุมมองโดยกด [VIEW]

3.6. เข็มทิศ
Suunto Traverse Alpha มีเข็มทิศดิจิทลั ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับทิศทางตัวเองที่สมั พันธ์กบั ทิศเหนือแม่เหล็กได้ เข็มทิศที่ชดเชยการเอียง จะช่วยให้คุณอ่านค่า
ได้ถูกต้องแม้วา่ เข็มทิศจะไม่อยูใ่ นระนาบแนวนอน
คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูเริ่ มต้นในส่ วน DISPLAYS (การแสดงผล) » เข็มทิศ (เข็มทิศ)
การแสดงผลเข็มทิศค่าเริ่ มต้นจะมีขอ้ มูลต่อไปนี้
•
•

แถวกลาง: องศาเข็มทิศ
แถวล่าง: กด [VIEW] (มุมมอง) เพื่อดูเวลาปั จจุบนั ทิศทางการนับหรื อว่างเปล่า (ไม่มีค่า)

273°
NW

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูตวั เลือกในส่ วน ทัว่ ไป (ทัว่ ไป) » Formats (รู ปแบบ) » หน่ วยเข็มทิศ (หน่วยเข็มทิศ) เลือกค่าหลักใน
ศูนย์กลางของจอแสดงผลเข็มทิศ: องศา ไมล์ หรื อการนับ
เข็มทิศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้หลังจากหนึ่งนาที เปิ ดใช้งานใหม่ดว้ ยปุ่ ม [START] (เริ่ มต้น)

3.6.1. การปรับเทียบเข็มทิศ
ถ้าคุณไม่ได้ใช้เข็มทิศมาก่อน คุณต้องทําการปรับปรับเทียบก่อน เปิ ดและเอียงนาฬิกาในหลายๆ ทิศทางจนนาฬิกาส่ งเสี ยงบี๊บ แสดงว่าการปรับเทียบเสร็ จ
สมบูรณ์

หากการปรับเทียบเสร็ จสมบูรณ์ ข้อความ Calibration successful (การปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์ ) จะปรากฏ หากการปรับเทียบไม่สาํ เร็ จ ข้อความ Calibration
failed (การปรับเทียบล้ มเหลว) จะปรากฏ เพื่อลองปรับเทียบใหม่ กด [START]
หากคุณมีการปรับเทียบเข็มทิศแล้วและต้องการที่จะปรับเทียบใหม่ดว้ ยตนเอง คุณสามารถเริ่ มต้นกระบวนการการปรับเทียบได้เลย
เพื่อริ่ มต้นการปรับเทียบเข็มทิศด้วยตนเอง:
1.
2.
3.
4.
14

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) โดย [START] และเข้าด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ การตั้งค่ า (การตั้งค่า) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ เข็มทิศ (เข็มทิศ) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]

Suunto Traverse Alpha

5.

กด [NEXT] เพื่อเลือก การปรับเทียบ (การปรับเทียบ)

3.6.2. การตั้งค่าเดคลิเนชัน่
ต้องมีการตั้งค่า เดคลิเนชัน่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านค่าเข็มทิศที่ถกู ต้อง
แผนที่กระดาษจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริ ง แต่เข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็ก - ภูมิภาคบนโลกที่มีแรงสนามแม่เหล็กของโลกดึงดูดอยู่ เพราะทิศเหนือแม่เหล็ก
และทิศเหนือจริ งไม่ได้อยูใ่ นสถานที่เดียวกัน คุณต้องตั้งค่า เดคลิเนชัน่ ในเข็มทิศของคุณ มุมระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริ งคือค่าเดคลิเนชี่นของ
คุณ
ค่าเดคลิเนชัน่ จะแสดงไว้ในทุกๆ แผนที่ ตําแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ค่าเดคลิเนชัน่ ถูกต้องมากที่สุดและทันสมัย
สามารถรับค่าได้จากอินเทอร์เน็ต (เช่น www.magnetic-declination.com)
แต่ แผนที่โอเรี ยนเทียริ่ งจะวาดขึ้นตามความสัมพันธ์กบั ทิสเหนือแม่เหล็ก ซึ่ งหมายความว่าเมื่อคุณกําลังใช้แผนที่โอเรี ยนเทียริ่ ง คุณต้องปิ ดการแก้ไขค่าเดคลิ
เชัน่ โดยการกําหนดค่าเดคลิเนชัน่ ให้เป็ น 0 องศา
เพื่อกําหนดค่าเดคลิเนชัน่ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) โดย [START] และเข้าด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ การตั้งค่ า (การตั้งค่า) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ เข็มทิศ (เข็มทิศ) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
เลื่อนไปที่ การเบี่ยงเบน (เดคลิเนชัน่ ) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
ปิ ดค่าเดคลิเนชัน่ ได้โดยเลือก -- (–) หรื อเลือก W (W) (west) หรื อ E (E) (east) ตั้งค่าเดคลิเนชัน่ ด้วย [START] หรื อ [LIGHT]

Declination

--

7.

0.0°

Declination

E

0.0°

Declination

E

0.0°

กด [NEXT] เพื่อยอมรับการตั้งค่า
เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้ าถึงเมนูการตั้งค่ าการนําทางและเข็มทิศได้ โดยกด [START] ขณะกําลังนําทาง

3.6.3. ตั้งค่าการล็อคแบริ่ ง
คุณสามารถกําหนดทิศทางไปยังเป้ าหมายของคุณในความสัมพันธ์กบั ทิศเหนือด้วยคุณสมบัติการล็อคแบริ่ ง
เพื่อล็อคแบริ่ ง:
1.
2.
3.
4.

ด้วยเข็มทิศที่เปิ ดใช้งาน ถือนาฬิกาตรงหน้าของคุณและหมุนตัวเองไปหาเป้ าหมายของคุณ
กด [BACK LAP] เพื่อล็อคองศาปัจจุบนั ที่แสดงบนนาฬิกาเป็ นแบริ่ งของคุณ
รู ปสามเหลี่ยมโปร่ งหมายถึงแบริ่ งที่ถกู ล็อคในความสัมพันธ์กบั ตัวบ่งชี้ทิศเหนือ (สามเหลี่ยมทึบ)
กด [BACK LAP] เพื่อเคลียร์การล็อคแบริ่ ง
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1.

273°
NW

2.

3.

273°

273°

NW

(3.)

4.

214°

273°

SW

NW

NW

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ เข็มทิ ศในขณะที่ บันทึ กกิจกรรม ปุ่ ม [BACK LAP] จะใช้ ได้ แค่ ลอ็ คและเคลียร์ แบริ่ ง ออกจากมุมมองเข็มทิศเพื่อสร้ างรอบด้ วย
[BACK LAP]

3.7. ตัวจับเวลานับถอยหลัง
คุณสามารถตั้งค่าตัวนับถอยหลังเพื่อจับเวลานับถอยหลังจากเวลาที่ต้ งั ไว้เป็ นศูนย์ คุณสามารถแสดง/ซ่อนจากเมนูเริ่ มต้น ภายใต้ DISPLAYS (การแสดง
ผล) » นับถอยหลัง (นับถอยหลัง)
เมื่อเปิ ดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลานับถอยหลังได้โดยกด [NEXT] จนกระทัง่ ตัวจับเวลาปรากฏ

Countdown

0:05'00
Adjust

ค่าเริ่ มต้นในการนับถอยหลังคือห้านาที คุณสามารถปรับเวลานี้ได้ ด้วยการกด [VIEW] .
เคล็ดลับ: คุณสามารถหยุดชั่วขณะ/ทําต่ อตัวนับถอยหลัง ด้ วยการกด [START]
หมายเหตุ: ตัวจับเวลานับถอยหลังจะใช้ ไม่ ได้ ขณะมีการบันทึกกิจกรรม

3.8. การแสดงผล
Suunto Traverse Alpha ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น เข็มทิศ (ดูที่ 3.6. เข็มทิศ) และนาฬิกาจับเวลา (ดูที่ 3.24. นาฬิกาจับเวลา) ทั้งหมดนี้
รวมอยูใ่ นจอแสดงผลซึ่ งดูได้โดยกด [NEXT] . บางส่ วนจะถาวร ส่ วนอื่นๆ คุณสามารถแสดงหรื อซ่อนได้ตามต้องการ
เพื่อแสดง/ซ่อน การแสดงผล:
1.
2.
3.

กด [START] เพื่อเข้าสู่ เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ DISPLAYS (จอแสดงผล) โดยกด [LIGHT] และกด [NEXT] .
ในรายการแสดงผล สลับการเปิ ด/ปิ ดโดยเลื่อนด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และกด [NEXT] กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อออกจากเมนูการแสดงผล หาก
ต้องการ

โหมดกีฬาของคุณ (ดูที่ 3.23. โหมดกีฬา) จะมีการแสดงผลหลายแบบที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อดูขอ้ มูลที่ต่างกันขณะบันทึกกิจกรรม
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3.8.1. การปรับคอนทราสต์การแสดงผล
การเพิ่มหรื อลดคอนทราสต์การแสดงผลของ Suunto Traverse Alpha ได้ในการตั้งค่านาฬิกา
เพื่อปรับคอนทราสต์การแสดงผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ GENERAL (ทัว่ ไป) การตั้งค่า
กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ Tones/display (โทน/การแสดงผล)
เลื่อนไปที่ Display contrast (การแสดงผล contrast) ด้วย [LIGHT] และเข้าไป ด้วย [NEXT]
เพิ่มคอนทราสต์ ด้วย [START] หรื อ ลดลงด้วย [LIGHT]
กดปุ่ ม [NEXT] ค้างเพื่อออก

3.8.2. การแสดงผลสลับสี
เปลี่ยนการแสดงผลระหว่างมืดและสว่างผ่านการตั้งค่าในนาฬิกา
เพื่อสลับการแสดงผลในการตั้งค่านาฬิกา:
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ GENERAL (ทัว่ ไป) การตั้งค่า
กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ Tones/display (โทน/การแสดงผล)
เลื่อนไปที่ Invert display (การแสดงผลสลับ) ด้วย [START] และสลับด้วย [NEXT]

3.9. FusedAlti
FusedAltiTM ให้การอ่านความสู งที่มีการรวมกันของจีพีเอสและความสูงจากบรรยากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดชัว่ คราวและชดเชยในการ
อ่านค่าความสู งสุ ดท้าย
หมายเหตุ: โดยเป็ นค่ าหลัก ความสู งจะถูกวัดด้ วย FusedAlti ขณะทําการบันทึกที่ใช้ GPS และขณะนําทาง เมื่อปิ ด GPS ความสูงจะวัดได้ ด้วยเซ็นเซอร์
บรรยากาศ
หากคุณไม่ตอ้ งการที่จะใช้ FusedAlti ในการวัดความสู ง กําหนดค่าของคุณอ้างอิงด้วยความสูงหรื อความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล
คุณสามารถค้นหาค่าอ้างอิงใหม่ดว้ ย FusedAlti โดยเปิ ดใช้งานในเมนูตวั เลือก ภายใต้ ALTI-BARO (ALTI-BARO) » Reference (อ้างอิง) » FusedAlti
ในสภาวะที่ดี จะใช้เวลา 4-12 นาที สําหรับ FusedAlti ที่จะหาค่าอ้างอิง ในเวลานั้น Suunto Traverse Alpha จะแสดงความสูงจากบรรยากาศด้วย '~' ก่อนที่จะ
อ่านเพื่อระบุวา่ ความสู งอาจไม่ถกู ต้อง

3.10. ค้นหากลับ
Suunto Traverse Alpha การบันทึกจุดเริ่ มต้นของการบันทึกจะทําโดยอัตโนมัติ หากใช้ GPS ด้วยการค้◌้นหากลับ Suunto Traverse Alpha สามารถนําทางคุณ
โดยตรงกลับไปยังจุดเริ่ มต้น (หรื อตําแหน่งที่การแก้ไจ GPS ทําได้สาํ เร็ จ)
เพื่อค้◌้นหากลับ:
1.
2.
3.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
กด [NEXT] เพื่อเลือก NAVIGATION (การนําทาง)
เลื่อนไปที่ ค้ นหาย้ อนกลับ (ค้◌้นหากลับ) ด้วย [START] และเลือก [NEXT]

คําแนะนําในการนําทางจะแสดงเป็ นหนึ่งในมุมมองของการแสดงผล breadcrumb

3.11. การล่าสัตว์ดว้ ยการจดจําการยิง
การจดจําการยิงจะเปิ ดเป็ นค่าเริ่ มต้น เมื่อคุณบันทึกโดยใช้โหมดกีฬาการล่าสัตว์ มิเตอร์วดั ความเร็ วจะรับรู ้ความเคลื่อนไหวจากแรงสะบัดของปื นและบันทึก
ว่าเป็ นการยิง จํานวนการยิงจะปรากฏบนหน้าจอ และมีการบันทึกสถานที่ยงิ แต่ละแห่ง ดูสถานที่ยงิ ในภายหลังได้ที่ Movescount
17

Suunto Traverse Alpha

หมายเหตุ: ความแม่ นยําของเข็มทิ ศอาจได้ รับผลกระทบเมื่อใช้ งานการจําจดการยิง การเคลื่อนไหวที่คล้ ายกับการสะบัดตัวของปื นอาจถูกตีความผิดว่ า
เป็ นการยิง ระบบไม่ สามารถจดจําปื นได้ ทุกขนาด และการใช้ อุปกรณ์ ซับการสะบัดจะเป็ นอุปสรรคต่ อการจดจําการยิง

3.12. ไอคอน

ไอคอนต่อไปนี้จะถูกแสดงผลใน Suunto Traverse Alpha:
การปลุก
เครื่ องวัดระยะสูง
บารอมิเตอร์
แบตเตอรี่
Bluetooth
ล็อคปุ่ ม
ตัวชี้วดั ปุ่ มกด
การแสดงผลปัจจุบนั
ลง/ลดลง
ปลา
ไฟฉาย
ความแรงของสัญญาณ GPS
อัตราการเต้นหัวใจ
จุดสู งสุ ด
สายโทรเข้า
จุดตํ่าสุ ด
ข้อความ/การแจ้งเตือน
สายที่ไม่ได้รับ
พระจันทร์ข้ ึน
พระจันทร์ตก
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ถัดไป/ยืนยัน
การจับคู่
การตั้งค่า
การยิง
โหมดกีฬา
พายุ
พระอาทิตย์ข้ ึน
พระอาทิตย์ตก
ขึ้น/เพิ่มขึ้น

ไอคอน POI
ไอคอน POI ต่อไปนี้จะมีให้ใน Suunto Traverse Alpha:
รอยเท้าสัตว์
เริ่ มต้น
เกมใหญ่
นก
อาคาร/บ้าน
แคมป์ /พักแรม
รถ/ที่จอดรถ
ถํ้า
ทางแยก
ฉุกเฉิ น
สิ้ นสุ ด
จุดตกปลา
อาหาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
ป่ า
geocache
ข้อมูล
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ที่พกั /หอพัก/โรงแรม
ทุ่งหญ้า
ภูเขา/เนินเขา/หุบเขา/หน้าผา
ถนน/เส้นทาง
หิ น
สายตา
ขูด/ถู
เกมเล็ก
ที่ยนื
กล้องส่ องสัตว์
นํ้า/นํ้าตก/แม่น้ าํ /ทะเลสาบ/ชายฝั่ง
เวย์พอ้ ยท์

3.13. สมุดบันทึก
สมุดบันทึกจะเก็บบันทึกกิจกรรมของคุณที่บนั ทึกไว้ จํานวนสู งสุ ดของการบันทึกและระยะเวลาสูงสุ ดของการบันทึกครั้งเดียวจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณข้อมูลที่
บันทึกในแต่ละกิจกรรม ความแม่นยํา GPS (ดูที่ 3.17.3. ความแม่ นยําของ GPS และการประหยัดพลังงาน) เช่นผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณและระยะเวลา
ของการบันทึกที่สามารถจัดเก็บไว้ได้
คุณสามารถดูสรุ ปบันทึกกิจกรรมของคุณได้ทนั ทีหลังจากที่คุณหยุดบันทึกหรื อผ่านทาง สมุดบันทึก ภายใต้เมนูเริ่ มต้น
ข้อมูลที่แสดงในสรุ ปบันทึกเป็ นแบบไดนามิกซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น โหมดกีฬาและคุณใช้สายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรื อ GPS
หรื อไม่ บันทึกทั้งหมดจะมีขอ้ มูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยโดยค่าเริ่ มต้น
•
•
•
•
•

ชื่อโหมดกีฬา
เวลา
วันที่
ระยะเวลา
รอบ

ถ้าบันทึกมีขอ้ มูล GPS รายการสมุดบันทึกจะมีมุมมองเส้นทางเต็มรู ปแบบ เช่นเดียวกับรายละเอียดความสูงของเส้นทาง
เคล็ดลับ: คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่บันทึกไว้ ของคุณได้ ในแอป Suunto
หากต้องการดูสรุ ปบันทึกหลังจากหยุดการบันทึก:
1.
2.

กด [START] ค้างไว้เพื่อหยุดและบันทึกการบันทึก
กด [NEXT] เพื่อดูสรุ ปบันทึก

นอกจากนี้คุณยังดูสรุ ปของทุกๆ ส่ วนที่บนั ทึกไว้ในสมุดบันทึกได้ ส่ วนที่บนั ทึกไว้ในสมุดบันทึกจะแสดงรายการตามวันที่และเวลา
วิธีดูสรุ ปบันทึกในสมุดบันทึก
1.
2.
20

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ สมุดบันทึก ด้วยปุ่ ม [Light ] และเข้าด้วยปุ่ ม [Next]
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3.
4.

เลื่อนบันทึกด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และเลือกบันทึกด้วย [NEXT]
เรี ยกดูมุมมองสรุ ปของบันทึกด้วย [NEXT]

3.14. ตัวบอกหน่วยความจําที่เหลือ
หากมากกว่า 50% ของสมุดบันทึกไม่ได้รับการซิ งค์กบั แอป Suunto Suunto Traverse Alpha จะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณเข้าสู่สมุดบันทึก

Sync your
Moves
Memory used
75%

การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อหน่วยความจําที่ไม่ได้ซิงค์เต็ม Suunto Traverse Alpha และเริ่ มเขียนทับบันทึกเก่า

3.15. ข้างขึ้นข้างแรม
คุณสามารถติดตามข้างขึ้นข้างแรมได้ตามตําแหน่งสุ ดท้ายของ GPS โดยการแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม แสดง/ซ่อนการแสดงผลจากเมนูเริ่ มต้นภายใต้
DISPLAYS (จอแสดงผล) » Moon phase (ข้างขึ้นข้างแรม) เมื่อเปิ ดใช้งาน คุณสามารถดูขา้ งขึ้นข้างแรมได้โดยกด [NEXT] เพื่อเลื่อนดูในหน้าจอที่แสดง
Tue

4.2.

19:36
21:39

Today

Barometer

1018

19:45

hPa

26

5:27

°C

ผลอยู่
ค่าเริ่ มต้นของหน้าจอแสดงผลคือข้างขึ้นข้างแรมสําหรับตําแหน่งและวันปัจจุบนั
การดูวนั อื่น ๆ สําหรับตําแหน่งปัจจุบนั ของคุณ:
1.
2.
3.
4.

ขณะอยูใ่ นจอแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม กด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ)
เลื่อนผ่านวันในอนาคตหรื ออดีตด้วย START (เริ่ มต้น) และ LIGHT (แสงไฟ)
เลือกวันอื่น ๆ นอกจากวันนี้ดว้ ย NEXT (ถัดไป) เพื่อดูขอ้ มูลข้างขึ้นข้างแรมสําหรับวันนั้น ๆ
กลับไปที่วนั นี้โดยกด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ) อีกครั้ง

Today

Today

4:07

4:07

6:44

6:44

5.4.2016



6:04
6:32

Today

37%
Third quarter
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3.16. Movescount
Movescount จะช่วยให้คุณปรับแต่งนาฬิกาให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
เริ่ มต้นด้วยการติดตั้ง SuuntoLink:
1.
2.
3.
4.

ไปที่ www.suunto.com/suuntolink
ดาวน์โหลด ติดตั้งและเปิ ดเวอร์ชนั่ ล่าสุ ดของ SuuntoLink
ทําตามคําแนะนําเพื่อสร้างบัญชี Movescount ของคุณ
ไปที่ www.movescount.com และลงชื่อเข้าใช้งาน

หมายเหตุ: ครั้ งแรกที่ Suunto Traverse Alpha ของคุณเชื่ อมต่ อกับ Movescount การตั้งค่ านาฬิกาจะถูกโอนจากนาฬิกาไปยังบัญชี Movescount ของคุณ
ในครั้ งต่ อไปที่คุณเชื่ อมต่ อ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับบัญชี Movescount การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ าและโหมดกีฬาที่คุณทําใน Movescount และใน
นาฬิกาจะซิ งโครไนซ์ โดยอัตโนมัติ

3.17. การนําทางด้วย GPS
Suunto Traverse Alpha ใช้ระบบการกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) เพื่อตรวจสอบตําแหน่งปัจจุบนั ของคุณ GPS ประกอบด้วยชุดของดาวเทียมที่โคจรรอบ
โลกที่ระดับความสูง 20,000 กม. ด้วยความเร็ ว 4 กิโลเมตร/วินาที
เครื่ องรับ GPS ที่มีใน Suunto Traverse Alpha ถูกปรับแต่งสําหรับการใช้งานบนข้อมือและรับข้อมูลจากมุมที่กว้างมาก

3.17.1. การรับสัญญาณ GPS
Suunto Traverse Alpha GPS จะเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโหมดกีฬาที่เปิ ดใช้งาน GPS ตรวจสอบตําแหน่งของคุณ หรื อเริ่ มต้นการนําทาง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิ ดใช้ งาน GPS เป็ นครั้ งแรกหรื อไม่ ได้ ใช้ มาเป็ นเวลานาน ก็อาจจะใช้ เวลานานกว่ าปกติเพื่อที่ GPS จะคงที่ การเริ่ ม GPS ครั้ งต่ อๆ
มาจะใช้ เวลาน้ อยลง
เคล็ดลับ: ลดเวลาการเริ่ มต้ น GPS ได้ โดยถือนาฬิกาหงายขึน้ นิ่งๆ และให้ แน่ ใจว่ าคุณอยู่ในพืน้ ที่เปิ ดที่เห็นท้ องฟ้ าชัดเจน
เคล็ดลับ: ซิ งค์ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับแอป Suunto เป็ นประจําเพื่อรั บข้ อมูลวงโคจรดาวเทียมล่ าสุด (การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ GPS) ซึ่ งจะช่ วย
ลดเวลาในการรั บค่ า GPS คงที่ และช่ วยเพิ่มความแม่ นยําในการติดตาม

การแก้ไขปัญหา: ไม่มีสญ
ั ญาณ GPS
•
•
•

สําหรับสัญญาณที่ดีที่สุด ชี้ส่วน GPS ของนาฬิกาขึ้น สัญญาณที่ดีที่สุดอาจรับได้ในพื้นที่เปิ ดโล่งที่เห็นท้องฟ้ าได้อย่างชัดเจน
ตัวรับสัญญาณ GPS มักจะทํางานได้ดีภายในเต็นท์และสิ่ งปกคลุมชั้นบางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม วัตถุ อาคาร พุม่ ไม้ทึบหรื อสภาพอากาศที่มีเมฆมาก จะลด
คุณภาพการรับสัญญาณ GPS
สัญญาณ GPS เจาะไม่ทะลุสิ่งก่อสร้างที่เป็ นของแข็งใดๆ หรื อนํ้า ดังนั้น อย่าพยายามเปิ ดใช้งาน GPS ภายในอาคาร ถํ้า หรื อใต้น้ าํ

3.17.2. กริ ด GPS และรู ปแบบตําแหน่ง
กริ ดเป็ นเส้นในแผนที่ ที่กาํ หนดระบบพิกดั ที่ใช้บนแผนที่
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รู ปแบบตําแหน่งเป็ นวิธีที่ตาํ แหน่งตัวรับสัญญาณ GPS ถูกแสดงผลในนาฬิกา ทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งเดียวกัน เพียงแต่แสดงออกมาแตกต่างกัน
คุณสามารถเปลี่ยนรู ปแบบตําแหน่งในการตั้งค่านาฬิกาในเมนูตวั เลือก ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Formats (รู ปแบบ) » รู ปแบบตําแหน่ ง (รู ปแบบ
ตําแหน่ง)
คุณสามารถเลือกรู ปแบบกริ ดได้ดงั ต่อไปนี้:
•

ละติจูด/ลองจิจูดเป็ นกริ ดที่ใช้กนั ทัว่ ๆ ไปมากที่สุดและรู ปแบบแตกต่างกันสามแบบ:
WGS84 Hd.d°
• WGS84 Hd°m.m'
• WGS84 Hd°m's.s
UTM (ระบบพิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม ) ให้นาํ เสนอตําแหน่งแนวนอนแบบสองมิติ
MGRS (ระบบกริ ดอ้างอิงทางทหาร) เป็ นส่ วนขยายของ UTM และประกอบด้วยตัวกําหนดโซนกริ ด ตัวกําหนด 100,000 ตารางเมตรและตําแหน่ง
ตัวเลข
•

•
•

Suunto Traverse Alpha นอกจากนี้ยงั สนับสนุนกริ ดท้องถิ่นต่อไปนี้::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อังกฤษ (BNG)
ฟิ นเแลนด์ (ETRS-TM35FIN)
ฟิ นแลนด์ (KKJ)
ไอแลนด์ (IG)
สวีเดน (RT90)
สวิส (CH1903)
UTM NAD27 อลาสกา
UTM NAD27 Conus
UTM NAD83
NZTM2000 (นิวซีแลนด์)
หมายเหตุ: กริ ดบางอย่ างไม่ สามารถนํามาใช้ ในพืน้ ที่ ทางตอนเหนือ 84 องศาและทางตอนใต้ 80 องศาหรื อออกนอกประเทศที่มีไว้ ให้ ใช้

3.17.3. ความแม่นยําของ GPS และการประหยัดพลังงาน
เมื่อปรับแต่งโหมดกีฬา คุณสามารถกําหนดช่วง GPS ถาวรโดยใช้การตั้งค่าความแม่นยํา GPS ใน Suunto Movescount ช่วงที่ส้ นั กว่าจะมีความแม่นยํามากกว่า
ในขณะบันทึก
เมื่อเพิ่มช่วงและลดความแม่นยํา คุณจะเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ได้
ตัวเลือกความแม่นยําของ GPS คือ
•
•
•
•

ดีทสี่ ุ ด (ดีที่สุด): ~ ช่วงถาวร 1 วิ สิ้ นเปลืองพลังงานมากที่สุด
ดี (ดี): ~ ช่วงถาวร 5 วิ สิ้ นเปลืองพลังงานปานกลาง
OK (OK): ~ ช่วงถาวร 60 วิ สิ้ นเปลืองพลังงานตํ่าสุ ด
ปิ ด (ปิ ด): ไม่มีสญ
ั ญาณถาวรของ GPS

ปรับความแม่นยําของ GPS ที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าในโหมดกีฬาเมื่อจําเป็ นเท่ านั้น ในระหว่างการบันทึกและขณะนําทาง เช่น หากเห็นว่าแบตเตอรี่ เหลือน้อย
คุณอาจปรับการตั้งค่าเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
ปรับความแม่นยําของ GPS ในเมนูเริ่ มต้นในส่ วน NAVIGATION (การนําทาง) » การตั้งค่ า (การตั้งค่า) » ความแม่ นยํา GPS (ความแม่นยําของ GPS)

3.17.4. GPS และ GLONASS
Suunto Traverse Alpha ใช้ระบบผ่านดาวเทียมในการนําทางทัว่ โลก (GNSS) เพื่อกําหนดตําแหน่งของคุณ GNSS สามารถใช้สญ
ั ญาณจากทั้งดาวเทียม GPS
และ GLONASS ได้
นาฬิกาจะค้นหาสัญญาณ GPS เท่านั้นตามค่าเริ่ มต้น การใช้สญ
ั ญาณ GLONASS สามารถเพิ่มความแม่นยําของตําแหน่งได้ในบางสถานการณ์และบางสถานที่
ในโลก อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าการใช้ GLONASS จะสิ้ นเปลืองแบตเตอรี่ มากกว่าการใช้ GPS เพียงอย่างเดียว
23

Suunto Traverse Alpha

คุณสามารถเปิ ดหรื อปิ ด GLONASS ได้ตลอดเวลา แม้ขณะบันทึกกิจกรรม
วิธีเปิ ดหรื อปิ ดใช้งาน GLONASS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) ด้วย [START] (เริ่ มต้น) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
เลื่อนไปที่ การตั้งค่ า (การตั้งค่า) ด้วย [LIGHT] (แสงไฟ) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
เลื่อนไปที่ GNSS (GNSS) ด้วย [START] (เริ่ มต้น) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
เลือก GPS & GLONASS (GPS & GLONASS) เพื่อเปิ ดใช้งาน GLONASS หากเปิ ดใช้งานแล้ว เลือก GPS (GPS) เพื่อยกเลิกการใช้งาน GLONASS
กดปุ่ ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก
หมายเหตุ: GLONASS จะใช้ เฉพาะในกรณี ที่ตั้งค่ าความแม่ นยําของ GPS ไว้ สูงสุด (ดู 3.17.3. ความแม่ นยําของ GPS และการประหยัดพลังงาน)

3.18. การแจ้งเตือน
หากคุณได้จบั คู่ Suunto Traverse Alpha กับแอป Suunto แล้ว (ดูที่ แอป Suunto) คุณจะสามารถรับการแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้า ข้อความ และการแจ้งเตือนพุ
ชบนนาฬิกา

+358504418…
Incoming call

Peter
Tomorrow,
skiing in Aspen?

ในการรับการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณ:
1.
2.
3.
4.
5.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยัง CONNECTIVITY แล้วกด [NEXT]
กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยัง การแจ้ งเตือน
สลับการเปิ ด/ปิ ด ด้วย [LIGHT]
ออกด้วยการกด [NEXT] ค้าง

เมื่อเปิ ดการแจ้งเตือน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะเตือน (ดูที่ 3.29. โทนเสี ยงและการสั่น) และแสดงไอคอนการแจ้งเตือนในแถวด้านล่างของจอแสดง
เวลาด้วยเหตุการณ์ใหม่ๆ แต่ละเหตุการณ์
ในการดูการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณ:
1.
2.
3.

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NOTIFICATIONS ด้วยปุ่ ม [START] แล้วกด [NEXT]
เลื่อนดูการแจ้งเตือนด้วย [START] หรื อ [LIGHT]

สามารถทํารายการการแจ้งเตือนได้ถึง 10 รายการ การแจ้งเตือนจะยังคงอยูใ่ นนาฬิกาจนกว่าคุณจะเคลียร์ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณ อย่างไรก็ตาม การแจ้ง
เตือนที่มีอายุมากกว่าหนึ่งวัน จะถูกซ่อนไว้ในนาฬิกา

3.19. การบันทึกกิจกรรม
ใช้โหมดกีฬา (ดูที่ 3.23. โหมดกีฬา) เพื่อบันทึกกิจกรรมและมุมมองข้อมูลต่างๆ ในขณะที่คุณอยูก่ ลางแจ้ง
บริ เวณนอกกรอบ Suunto Traverse Alpha มีสามโหมดกีฬา การเดินป่ า (ปี นเขา) การล่าสัตว์ (ล่าสัตว์) และ การตกปลา (ตกปลา) เริ่ มต้นการบันทึกโดยกด
[START] แล้วกด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ RECORD (บันทึก)
ตราบใดที่มีโหมดกีฬาเดียวในนาฬิกา การบันทึกจะเริ่ มต้นทันที หากคุณเพิ่มโหมดกีฬาอื่น คุณต้องเลือกโหมดกีฬาที่ตอ้ งการใช้แล้วกด [NEXT] เพื่อเริ่ มการ
บันทึก
เคล็ดลับ: เริ่ มต้ นการบันทึกอย่ างรวดเร็ วโดยกด [START] ค้ างไว้
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3.20. จุดสนใจ
Suunto Traverse Alpha รวมถึงการนําทางด้วย GPS ซึ่ งจะช่วยนําทางคุณไปยังจุดหมายที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าและจัดเก็บไว้เป็ นจุดสนใจ (POI)
หมายเหตุ: นอกจากนี ้ คุณยังสามารถเริ่ มการนําทางไปยัง POI เมื่อคุณทําการบันทึกกิจกรรม (ดูที่ 3.19. การบันทึกกิจกรรม)
ในการนําทางสู่ POI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ POIs (Points of interest) (จุดสนใจ) โดยใช้ [LIGHT] และกด [NEXT] .
เลื่อนไปที่ POI ที่คุณต้องการนําทางไปด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
กด [NEXT] อีกครั้งเพื่อเลือก นําทาง (นําทาง) หากคุณใช้งานเข็มทิศเป็ นครั้งแรก คุณต้องทําการปรับเทียบก่อน (ดูที่3.6.1. การปรั บเทียบเข็มทิศ) หลัง
จากเปิ ดใช้งานเข็มทิศ นาฬิกาจะเริ่ มค้นหาสัญญาณ GPS การนําทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ หากนาฬิกาของคุณมีโหมดกีฬามากกว่าหนึ่งโหมด คุณจะถูก
แจ้งเพื่อเลือกเพียงอย่างเดียว
เริ่ มต้นนําทางไปยัง POI

นาฬิกาจะแสดงการแสดงผลแบบ breadcrump แสดงตําแหน่งของคุณและตําแหน่งของ POI
เมื่อกด [VIEW] เพื่อเข้าถึงคําแนะนําเพิ่มเติม:
•
•
•

ระยะทางและทิศทางไปที่จุดสนใจในแนวเส้นตรง
ระยะทางไปยัง POI และประมาณเวลาไปถึงจุดหมายจะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วในปัจจุบนั ของคุณ
ความแตกต่างระหว่างความสู งของคุณในปั จจุบนั และความสู งของจุดสนใจ

Building 01

3.2

dst

Building 01

DST

km

Building 01

3.2

ALTITUDE

2012

km

ETE

m

ALT DIFF

11:30'

410

m

เมื่อหยุดนิ่งหรื อเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ (<4 กม/ชม) นาฬิกาจะแสดงทิศทางไปยัง POI (หรื อจุดอ้างอิงหากนําทางตามเส้นทาง) โดยขึ้นอยูก่ บั แบริ่ งของเข็มทิศ
เมื่อเคลื่อนที่ (>4 กม/ชม) นาฬิกาจะแสดงทิศทางไปยัง POI (หรื อเวย์พอ้ ยท์หากนําทางตามเส้นทาง) โดยขึ้นอยูก่ บั GPS
ทิศทางไปยังเป้ าหมายของคุณหรื อแบริ่ งจะแสดงด้วยรู ปสามเหลี่ยมโปร่ ง ทิศทางของการเดินทางของคุณ หรื อทิศที่มุ่งหน้าไป จะแสดงเป็ นเส้นทึบที่ดา้ นบน
ของหน้าจอ ไปตามแนวเส้นทั้งสองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถกู ต้อง
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3.20.1. การตรวจสอบตําแหน่งของคุณ
Suunto Traverse Alpha ยอมให้คุณตรวจสอบพิกดั ตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณ โดยใช้ GPS
เพื่อตรวจสอบตําแหน่งของคุณ:
1.
2.
3.
4.

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ สถานทีต่ ้งั (ตําแหน่ง) ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
กด [NEXT] เพื่อเลือก Current (ปัจจุบนั )
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5.

นาฬิกาจะเริ่ มต้นค้นสัญญาณ GPS และแสดงผล GPS found (GPS ทีพ่ บ) หลังได้◌ัรับสัญญาณ หลังจากนั้นพิกดั ปัจจุบนั ของคุณจะแสดงบนการแสดง
ผล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตรวจสอบตําแหน่ งของคุณขระทําการบันทึ กกิจกรรม ด้ วยการกด [NEXT] ค้ างเพื่อเข้ าถึง NAVIGATION (การนําทาง) ในเมนู
ตัวเลือก หรื อด้ วยการกด [START] ขณะอยู่ในการแสดงผล breadcrumb

3.20.2. การเพิ่ม POI
Suunto Traverse Alpha ช่วยให้คุณสามารถบันทึกตําแหน่งปั จจุบนั ของคุณหรื อกําหนดสถานที่เป็ น POI
คุณสามารถจัดเก็บ POI ได้ถึง 250 รายการในนาฬิกา
เมื่อเพิ่ม POI ให้เลือกประเภท POI (ไอคอน) และชื่อ POI จากรายการที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
เพื่อจัดเก็บ POI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กด [START] เพื่อเข้าสู่ เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NAVIGATION ด้วย [START] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ สถานทีต่ ้งั ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
เลือก Current หรื อเลือก Define เพื่อเปลี่ยนค่าลองจิจูดและละติจูดด้วยตนเอง
กด [START] เพื่อบันทึกสถานที่
เลือกชื่อที่เหมาะสมสําหรับสถานที่ เลื่อนผ่านตัวเลือกชื่อ ด้วย [START] หรื อ [LIGHT] เลือกชื่อด้วย [NEXT]
กด [START] เพื่อบันทึก POI

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกกิจกรรมการล่ าสั ตว์ หรื อตกปลา การกดปุ่ มค้ าง [VIEW] ค้ างไว้ จะแสดงรายการสั้น ๆ ของ POI เฉพาะกิจกรรม เพื่อดูรายการ
ทั้งหมด ให้ เลือก SHOW ALL.
เคล็ดลับ: คุณสามารรถบันทึ กตําแหน่ งปั จจุบันของคุณให้ เห็น POI ได้ อย่ างรวดเร็ ว ด้ วยการกด [VIEW] ค้ าง ซึ่ งทําได้ จากหน้ าจอใด ๆ เมื่อไม่ ได้ บันทึ ก
กิจกรรม

3.20.3. การลบ POI
คุณสามารถลบ POI ในนาฬิกาได้โดยตรง
เพื่อลบ POI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กด [START] เพื่อเข้าสู่ เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NAVIGATION ด้วย [START] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ POIs (Points of interest) ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ POI ที่คุณต้องการลบด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ ลบ ด้วย [START] และกด [NEXT]
กด [START] เพื่อยืนยัน

3.21. เส้นทาง
คุณสามารถสร้างเส้นทางใน Movescount หรื อนําเข้าเส้นทางที่สร้างด้วยบริ การอื่น
เพื่อเพิ่มเส้นทาง:
1.
2.

ไปที่ www.movescount.com และลงชื่อเข้าใช้งาน
ซิงค์ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับ Movescount โดยใช้ Suuntolink และสาย USB ที่ให้มา

นอกจากนี้ยงั สามารถลบเส้นทางผ่าน Movescount ได้
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3.21.1. การนําทางตามเส้นทาง
คุณสามารถใช้การนําทางจากเส้นทางที่คุณถ่ายโอนมาที่ Suunto Traverse Alpha จาก Movescount (ดูที่ 3.21. เส้ นทาง) หรื อจากสมุดบันทึกที่มีขอ้ มูล GPS ดู
ตัวอย่างเส้นทางตามรายชื่อเส้นทางหรื อการเลือกสมุดบันทึก
หากคุณใช้งานเข็มทิศเป็ นครั้งแรก คุณต้องทําการปรับเทียบก่อน (ดูที่3.6.1. การปรั บเที ยบเข็มทิศ) หลังจากเปิ ดใช้งานเข็มทิศ นาฬิกาจะเริ่ มค้นหาสัญญาณ
GPS หลังจากนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS คุณจึงจะเริ่ มต้นการนําทางตามเส้นทางได้
ในการนําทางตามเส้นทาง:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ NAVIGATION (การนําทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ เส้ นทาง (เส้นทาง) หรื อ NAVIGATION (การนําทาง) และกด [NEXT] เพื่อเข้า
เลื่อนไปที่เส้นทางที่คุณต้องการนําทางไปด้วย [START] หรื อ [LIGHT] และกด [NEXT]
กด [NEXT] เพื่อเลือก นําทาง (นําทาง) การนําทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ หากนาฬิกาของคุณมีโหมดกีฬามากกว่าหนึ่งโหมด คุณจะถูกแจ้งให้เลือกเพียง
อย่างเดียว
เลือก Forwards (ข้างหน้า) หรื อ Backwards (ย้อนกลับ) เพื่อที่จะเลือกทิศทางที่คุณต้องการให้นาํ ทาง (จากจุดอ้างอิงแรกหรื อสุ ดท้าย)

Forwards
Direction
Backwards

7.

เริ่ มต้นการนําทาง นาฬิกาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณกําลังเข้าใกล้จุดเริ่ มต้นของเส้นทาง

Approaching
BEGIN

10 km

8.

10 km

นาฬิกาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมาถึงจุดหมายของคุณ
เคล็ดลับ: นอกจากนีค้ ุณยังสามารถเริ่ มต้ นในการนําทาง ขณะบันทึ กกิจกรรม (ดูที่ 3.19. การบันทึกกิจกรรม)

3.21.2. ระหว่างนําทาง
ระหว่างนําทาง กดปุ่ ม [VIEW] (มุมมอง) เพื่อเลื่อนดูมุมมองต่างๆ ดังนี้
•
•

มุมมองเต็มแทร็ กแสดงเส้นทางทั้งหมด
มุมมองเส้นทางแบบซูมเข้า: ตามค่าเริ่ มต้น มุมมองแบบซูมเข้ามีมาตราส่ วน 100 ม. (0.1 ไมล์) มาตราส่ วนจะใหญ่ข้ ึนหากอยูห่ ่างจากเส้นทาง

มุมมองแทร็ ก
มุมมองเส้นทางทั้งหมดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
•
•
•
•

(1) ลูกศรแสดงตําแหน่งของคุณและชี้ไปยังทิศที่คุณกําลังมุ่งหน้าไป
(2) ต้นและปลายเส้นทาง
(3) POI ที่ใกล้ที่สุดจะแสดงเป็ นไอคอน
(4) สเกลของมุมมองแทร็ ก
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(1)
(2)
(3)
(4)

10 km

10 km

หมายเหตุ: ทิศเหนือจะอยู่ด้านบนเสมอในมุมมองเต็มแทร็ ก

การปรับทิศทางแผนที่
คุณสามารถเปลี่ยนการปรับทิศทางแผนที่ในเมนูตวั เลือก ส่ วน NAVIGATION (การนําทาง) » การตั้งค่ า (การตั้งค่า) » แผนที่ (แผนที่) » Orientation (การ
ปรับทิศทาง)
•
•

Heading up (ชี้ไปข้างหน้า): การแสดงผลแผนที่ซูมเข้าด้วยการชี้ไปที่ทิศที่มุ่งหน้าไป
North up (ชี้ไปทางเหนือ): การแสดงผลแผนที่ซูมเข้าด้วยการชี้ไปที่ทิศเหนือ

มุมมองโปรไฟล์ความชัน
มุมมองโปรไฟล์ความชันจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
1.
2.
3.

ระดับความชันที่เหลือ
กราฟแสดงโปรไฟล์ความสูงแบบเรี ยลไทม์
การลงที่เหลือ
1.
asc

dsc

844m

2.

40m

3.

หากคุณเปลี่ยนไปไกลจากเส้นทางมากเกินไป กราฟรายละเอียดจะไม่ปรับข้อมูล แต่ขอ้ ความ ออกนอกเส้ นทาง (นอกเส้นทาง) จะแสดงใต้กราฟแทน คุณต้อง
กลับไปเส้นทางเดิม การคํานวณการขึ้นจึงจะถูกต้อง

3.22. เมนูการบริ การ
เพื่อเข้าสู่เมนูการบริ การ กดปุ่ ม [BACK LAP] และ [START] ค้างต่อเนื่องกันจนกระทัง่ นาฬิกาเข้าสู่เมนูการบริ การ

Enter
service

การแสดงผลเมนูการบริ การ จะมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
•

ข้ อมูล (ข้อมูล):
•
•
•
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Air pressure (ความกดอากาศ): แสดงความกดอากาศสมบูรณ์และอุณหภูมิปัจจุบนั
Version (เวอร์ชนั่ ): แสดงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เวอร์ชนั่ ปัจจุบนั
BLE: แสดง Bluetooth Smart เวอร์ชน่ั ปั จจุบนั
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•

แสดงผล (การแสดงผล):

•

LCD test (ทดสอบ LCD): ให้คุณสามารถทดสอบว่าจอ LCD ทํางานได่◌้ปกติหรื อไม่
ACTION (แอ็คชัน่ ):
•

•
•

ปิ ด (ปิ ดเครื่ อง):ให้คุณทําให้นาฬิกาเข้าสู่การหลับลึก
GPS reset (รี เซ็ต GPS): ให้คุณสามารถรี เซ็ต GPS ได้

หมายเหตุ: ปิ ด (ปิ ดเครื่ อง) เป็ นสถานะใช้ พลังงานตํา่ ทําตามขัน้ ตอนเริ่ มต้ นตามปกติเพื่อปลุกอุปกรณ์ การตั้งค่ าทั้งหมดยกเว้ นเวลาและวันที่จะคงอยู่
แค่ ยืนยันจากนั้นผ่ านไปยังตัวช่ วยการเริ่ มต้ น
หมายเหตุ: นาฬิกาจะเข้ าสู่ โหมดประหยัดพลังงานเมื่ออยู่เฉยๆ นาน 10 นาที นาฬิกาจะกลับมาเปิ ดใช้ งานอีกเมื่อมีการขยับเคลื่อนที่
หมายเหตุ: คอนเทนต์ เมนูการบริ การอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

การรี เซ็ต GPS
ในกรณ๊ที่ GPS ไม่สามารถหาสัญญาณพบ คุณจะรี เซ็ตข้อมูล GPS ในเมนูการบริ การได้
เพื่อรี เซ็ต GPS:
1.
2.
3.

ในเมนูการบริ การ เลื่อนไปที่ ACTION (แอ็คชัน่ ) ด้วย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปที่ GPS reset (รี เซ็ต GPS) และเข้าด้วย [NEXT]
กด [START] เพื่อยืนยัน GPS รี เซ็ตหรื อ กด [LIGHT] เพื่อยกเลิก
หมายเหตุ: การรี เซ็ต GPS รี เซ็ตข้ อมูล GPS และค่ าการปรั บเที ยบเข็มทิ ศ บันทึกที่ จัดเก็บไว้ จะไม่ ถกู ลบ

3.23. โหมดกีฬา
โหมดกีฬาเป็ นวิธีที่คุณจะกําหนดวิธีการกิจกรรมจะถูกบันทึก ข้อมูลที่ต่าง ๆ จะแสดงผลบนจอขณะบันทึก โดยขึ้นอยูก่ บั โหมดกีฬา Suunto Traverse Alpha
มาพร้อมกับโหมดที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าสามโหมดสําหรับ การเดินป่ า (ปี นเขา) การล่าสัตว์ (ล่าสัตว์) และ การตกปลา (ตกปลา)
ใน Suunto Movescount คุณสามารถสร้างโหมดกีฬาได้เอง แก้ไขโหมดกีฬาที่มีมาให้ ลบโหมดกีฬาหรื อ เพียงซ่อนไว้เพื่อจะไม่แสดงให้เห็นในเมนู
RECORD ของคุณ (บันทึก) (ดูที่ 3.19. การบันทึ กกิจกรรม)
โหมดกีฬาที่กาํ หนดเองสามารถแสดงผลได้สี่แบบ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏบนจอแสดงผลแต่ละรายการที่ครอบคลุมของตัวเลือก
คุณสามารถโอนย้ายได้ถึงห้าโหมดกีฬาที่สร้างขึ้นใน Movescount ไปยัง Suunto Traverse Alpha ของคุณ

3.24. นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาที่แสดงผลจะสามารถเปิ ดหรื อปิ ดได้จากเมนูเริ่ มต้น
เพื่อเปิ ดใช้งานนาฬิกาจับเวลา:
1.
2.
3.

กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ DISPLAYS (การแสดงผล) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ นาฬิ กาจับเวลา (นาฬิกาจับเวลา) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]

เมื่อเปิ ดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลาได้โดยกด [NEXT] จนกระทัง่ ตัวจับเวลาปรากฏ
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lap0

00'00.0
00'00.0

หมายเหตุ: จะมองไม่ เห็นนาฬิกาจับเวลา ขณะบันทึ กกิจกรรม
เพื่อใช้นาฬิกาจับเวลา:
1.
2.
3.
4.

ในหน้าจอนาฬิกาจับเวลา กด [START] เพื่อเริ่ มต้นการจับเวลา
กด [BACK LAP] เพื่อกําหนดรอบหรื อ กด [START] เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลา เพื่อดูเวลาในแต่ละรอบ กด [BACK LAP] เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุด
ชัว่ คราว
กด [START] เพื่อทําต่อไป
เพื่อรี เซ็ตเวลา กด [START] เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุดชัว่ คราว

ขณะที่กาํ ลังใช้งานนาฬิกาจับเวลาอยู่ คุณสามารถ:
•
•
•

กด [VIEW] เพื่อสลับระหว่างเวลาและเวลาในแต่ละรอบที่แสดงที่แถวล่างของจอภาพ
สลับการแสดงผลเวลา ด้วย [NEXT]
เข้าสู่เมนูตวั เลือกการกด [NEXT] ค้าง

หากคุณไม่ตอ้ งการเห็นการแสดงผลนาฬิกาจับเวลา ให้ปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา
เพื่อซ่อนนาฬิกาจับเวลา:
1.
2.
3.

กด [START] เพื่อเข้าสู่ เมนูเริ่ มต้น
เลื่อนไปที่ DISPLAYS (การแสดงผล) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]
เลื่อนไปที่ End stopwatch (สิ้ นสุ ดนาฬิกาจับเวลา) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]

3.25. การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ข้ ึนและตก
นอกเหนือไปจากเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกแล้ว คุณสามารถดูการแสดงที่ต่างกันได้ใน Traverse Alpha โดยตั้งค่าการแจ้งเตือนพระอาทิตย์ข้ ึน
และตกที่เจาะจง เพื่อช่วยกําหนดเวลากิจกรรมการเดินทางของคุณ ตั้งค่าการเตือนสําหรับพระอาทิตย์ข้ ึนและตกแยกกันได้ ในเมนูตวั เลือกภายใต้ ทัว่ ไป
(ทัว่ ไป) » Alerts (แจ้งเตือน) เปิ ด/ปิ ดการเตือนแต่ละครั้ง และตั้งค่าว่าจะให้มีการเตือนกี่นาทีก่อนเหตุการณ์

3.26. แอป Suunto
ด้วยแอป Suunto คุณสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ Suunto Traverse Alpha ของคุณได้มากขึ้นโดยการวิเคราะห์และแชร์การออกกําลังกาย เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ
และอื่น ๆ อีกมากมาย จับคู่กบั แอปมือถือเพื่อรับการแจ้งเตือนบน Suunto Traverse Alpha ของคุณ
วิธีจบั คู่นาฬิกากับแอป Suunto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานเข้ากันได้จาก App Store, Google Play นอกเหนือจากร้านแอปยอดนิยมในจีน
เริ่ มต้นแอป Suunto และเปิ ดบลูทูธ หากยังไม่ได้เปิ ดใช้งาน
บนนาฬิกาของคุณ กดปุ่ ม [Next] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ PAIR ด้วยปุ่ ม [Light Lock] และเลือกด้วยปุ่ ม [Next]
กด [Next] เพื่อเลือก MOBILEAPP
กลับไปที่แอปแล้วแตะไอคอนนาฬิกาที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เมื่อชื่อนาฬิกาปรากฏขึ้นให้แตะ PAIR
ป้ อนรหัสผ่านที่แสดงบนหน้าปั ดนาฬิกาของคุณลงในช่องคําขอการตัดสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วแตะ PAIR เพื่อสิ้ นสุ ดการเชื่อมต่อ

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

Suunto Traverse Alpha

3.26.1. การซิงค์กบั แอปมือถือ
หากคุณจับคู่ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับแอป Suunto เซสชันการออกกําลังกายใหม่ท้ งั หมดของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ เมื่อการเชื่อมต่อบลูทูธ
ทํางานอยูแ่ ละอยูใ่ นระยะการใช้งาน ไอคอนบลูทูธบน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะกะพริ บขณะซิงค์ขอ้ มูล
หากอุปกรณ์มือถือของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลและบลูทูธเปิ ดอยู่ บันทึกจะซิงค์กบั แอป Suunto เมื่อเปิ ดการซิงค์อตั โนมัติ หากมีการเชื่อมต่อข้อมูล การซิงค์
หน่วงเวลาไปจนมีการเชื่อมต่อให้
การตั้งค่าเริ่ มต้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูตวั เลือก หากคุณจับคู่นาฬิกากับแอปมือถือ
เพื่อปิ ดการซิงค์อตั โนมัติ:
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ เมนูตวั เลือก
เลื่อนไปที่ CONNECTIVITY ด้วยปุ่ ม [LIGHT] และเลือกด้วยปุ่ ม [NEXT]
กด [NEXT] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ การตั้งค่า MobileApp sync
ปิ ดการสลับด้วย [LIGHT] แล้วกด [NEXT] ค้างไว้เพื่อออก

เมื่อปิ ดการซิ งค์อตั โนมัติ คุณจะไม่สามารถรับหรื อดูการแจ้งเตือนบนนาฬิกาได้

3.27. แอป Suunto
Suunto Apps จะช่วยให้คุณปรับแต่งไฟล์ Suunto Traverse Alpha. ไปที่ Suunto App Zone ภายใต้ชุมชนใน Movescount.com เพื่อค้นหาแอปเช่น ตัวจับเวลา
และตัวนับต่างๆ ที่พร้อมให้คุณใช้งาน ถ้าคุณไม่พบสิ่ งที่คุณต้องการ สร้าง App ของคุณเองได้ดว้ ย Suunto App Designer คุณสามารถสร้างแอปเช่นสําหรับ
คํานวณผลการวิง่ มาราธอนโดยประมาณหรื อระดับความชันของเส้นทางสกีของคุณ
หมายเหตุ: Suunto Apps ใน Movescount หมายถึงแอปที่คุณสามารถใช้ ในนาฬิกาของคุณ อย่ าสับสนกับแอป Suunto ซึ่ งเป็ นแอปมือถือที่ใช้ สาํ หรั บ
วิเคราะห์ และแชร์ การออกกําลังกายของคุณ การเชื่ อมต่ อกับพันธมิตรและอื่น ๆ อีกมากมาย
เพื่อเพิ่ม Suunto Apps ไปยัง Suunto Traverse Alpha: ของคุณ
1.
2.

ไปที่ส่วน App zone ในชุมชน Movescount เพื่อเรี ยกดู Suunto Apps ที่มีอยู่ เพื่อสร้างแอปของคุณเอง เลือก App Designer
การเพิ่ม Suunto App ไปยังโหมดกีฬา เชื่อมต่อ Suunto Traverse Alpha กับบัญชี Movescount ของคุณเพื่อซิงโครไนซ์ Suunto App กับนาฬิกา Suunto
App ที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงผลการคํานวณในขณะที่คุณออกกําลังกาย
หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่ม Suunto App ได้ ถึง 5 แอปในโหมด sport แต่ ละโหมด

3.28. เวลา
เวลาที่แสดงผลบน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
•
•
•

แถวบน: วันที่
แถวกลาง: เวลา
แถวล่าง: เปลี่ยนด้วย [VIEW] เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น พระอาทิตย์ข้ ึน/พระอาทิตย์ตก ความสูงและระดับแบตเตอรี่

ในเมนูตวั เลือกภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) คุณสามารถกําหนดได้ดงั นี้:
•
•
•

สองเวลา
การปลุก
เวลาและวันที่

3.28.1. นาฬิกาปลุก
คุณสามารถใช้ Suunto Traverse Alpha ของคุณเป็ นนาฬิกาปลุกได้ เปิ ด/ปิ ดการปลุกและตั้งเวลาปลุกในเมนูตวั เลือก ภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » เวลา/วันที่
(เวลา/วันที่) » สั ญญาณปลุก (ปลุก)
เมื่อเปิ ดการปลุก สัญลักษณ์การปลุกจะแสดงในส่ วนของการแสดงผล
เมื่อสัญญาณปลุกดัง คุณจะสามารถ:
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•
•

เลื่อนการปลุกด้วยการกด [LIGHT] สัญญาณปลุกจะหยุดและเริ่ มต้นใหม่ทุกๆ ห้านาทีจนกว่าคุณจะหยุดการปลุก คุณสามารถเลื่อนการปลุกได้ถึง 12
ครั้งรวมเวลาหนึ่งชัว่ โมง
หยุดด้วยการกด [START] การปลุกจะหยุดและเริ่ มต้นใหม่ในเวลาเดิมของวันต่อมา จนกว่าคุณจะปิ ดการปลุกในเมนูตวั เลือก

Stop

24h

7:00

Snooze

5min

หมายเหตุ: เมื่อเลื่อนการปลุก ไอคอนการปลุกจะกะพริ บในการแสดงผลเวลา

3.28.2. การซิงค์เวลา
เวลาใน Suunto Traverse Alpha ของคุณสามารถอัปเดตผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ (Suuntolink) หรื อเวลา GPS
เมื่อคุณเชื่อมต่อนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB, Suuntolink จะอัปเดตเวลาและวันที่ของนาฬิกาโดยค่าเริ่ มต้น ตามนาฬิกาของคอมพิวเตอร์

เวลา GPS
เวลา GPS จะแก้ไขการชดเชยระหว่างเวลา Suunto Traverse Alpha ของคุณและเวลา GPS เวลา GPS จะตรวจสอบและแก้ไขเวลาเมื่อมีการพบ GPS (เช่น เมื่อ
ทําการบันทึกกิจกรรมหรื อบันทึก POI)
เวลา GPS จะเปิ ดอยูใ่ นค่าเริ่ มต้น คุณสามารถปิ ดได้ในเมนูตวั เลือกภายใต้ GENERAL » เวลา/วันที่ »Time & date

เวลาออมแสง (Daylight Saving Time)
Suunto Traverse Alpha รองรับการปรับเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time-DST) หากเปิ ดเวลา GPS
คุณสามารถปรับการตั้งค่าเวลาออมแสงได้ในเมนูตวั เลือกภายใต้ GENERAL » เวลา/วันที่ »Time & date
มีการตั้งค่าสามแบบให้ใช้:
•
•
•

อัตโนมัติ - การปรับ DST อัตโนมัติตามตําแหน่ง GPS
Winter time - เวลาฤดูหนาวเสมอ (ไม่มี DST)
Summer time - เวลาฤดูร้อนเสมอ

3.29. โทนเสี ยงและการสัน่
การส่ งเสี ยงเตือนและการสัน่ เตือนจะใช้สาํ หรับการแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์สาํ คัญอื่นๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกันได้จากเเมนูตวั เลือกภาย
ใต้GENERAL (ทัว่ ไป) » Tones/display (โทน/การแสดงผล) » โทน (โทน) หรื อ การสั่ น (การสัน่ )
สําหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•
•

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

3.30. แทร็ กเส้นทางย้อนกลับ
ด้วย Suunto Traverse Alpha คุณสามารถย้อนรอยเส้นทางของคุณได้ตลอดเวลาในระหว่างการบันทึกด้วยความช่วยเหลือของการแสดงผลการนําทางแบบ
breadcrumb
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นอกจากนี้คุณยังสามารถนําทางติดตามจากสมุดบันทึกด้วยกิจกรรมที่มีการบันทึกข้อมูล GPS
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนเช่นเดียวกับใน 3.21.1. การนําทางตามเส้ นทาง เลื่อนไปที่ สมุดบันทึก (สมุดบันทึก) แทน เส้ นทาง (เส้นทาง) และเลือกบันทึกเพื่อทําการ
นําทาง

3.31. ตัวชี้วดั สภาพอากาศ
นอกจากกราฟบารอมิเตอร์แล้ว (ดูที่ 3.2.4. การใช้ โปรไฟล์ บารอมิเตอร์ ) Suunto Traverse Alpha มีตวั บ่งชี้สภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและ
เตือนภัยพายุ
ตัวชี้วดั สภาพอากาศจะแสดงเป็ นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ ว

Tue

4.2.

19:36
21:39

Tue

4.2.

19:36

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

เตือนภัยพายุ
การลดลงอย่างมีนยั สําคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกาํ ลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อเปิ ดใช้งานการเตือนภัยพายุ Suunto
Traverse Alpha จะส่ งเสี ยงเตือนและกะพริ บสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรื อมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
การเตือนภัยพายุจะถูกปิ ดเป็ นค่าเริ่ มต้น เปิ ดได้ในเมนูตวั เลือกภายใต้ GENERAL (ทัว่ ไป) » Alerts (แจ้งเตือน) » แจ้ งเตือนพายุ (แจ้งเตือยพายุ)
หมายเหตุ: เตือนภัยพายุจะไม่ ทาํ งานหากคุณเปิ ดใช้ งาน โปรไฟล์ มิเตอร์ วดั ความสูงอยู่
เมื่อเสี ยงสัญญาณเตือนพายุดงั ขึ้น ให้กดปุ่ มใดๆ เพื่อปิ ดเสี ยง หากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ สัญญาณจะดังซํ้าอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยงั คงอยูบ่ น
จอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)
รอบพิเศษ (เรี ยกว่า 'เตือนภัยพายุ') จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการเตือนภัยพายุเกิดขึ้นขณะบันทึกกิจกรรม
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4. การดูแลและให้บริ การ
4.1. แนวทางการใช้งาน
จับถืออุปกรณ์ดว้ ยความระมัดระวัง - อย่าให้ถกู กระแทกหรื อทําตก
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จาํ เป็ นต้องนํานาฬิกาเข้ารับการบริ การใดๆ ควรล้างด้วยนํ้าจืด สบู่อ่อนเป็ นประจําและทําความสะอาดตัวเรื อนอย่างระมัดระวังด้วย
ผ้านุ่มชื้นๆ หรื อผ้าชามัวร์
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริ มของ Suunto เท่านั้น - ความเสี ยหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยูใ่ นการรับประกัน
เคล็ดลับ: อย่ าลืมลงทะเบียน Suunto Traverse Alpha ของคุณที่ www.suunto.com/support to get personalized support

4.2. การกันนํ้า
Suunto Traverse Alpha คือการกันนํ้าลึกถึง 100 เมตร (330 ฟุต) ซึ่ งเท่ากับ 10 บาร์ ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กบั การดํานํ้าลึกที่เกิดขึ้นจริ งและมีการทดสอบแรง
กดดันในนํ้าที่ใช้ในการทดสอบการกันนํ้าของ Suunto ซึ่ งหมายความว่าคุณสามารถใช้นาฬิกาสําหรับว่ายนํ้าและดํานํ้าตื้น แต่ไม่ควรนํามาใช้ในรู ปแบบของ
การดํานํ้าลึก
หมายเหตุ: การกันนํา้ จะไม่ เทียบเท่ ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันนํา้ หมายถึงความต้ านทานต่ อความหนาแน่ นคงที่ของอากาศ/นํา้
จากการอาบนํา้ ฝั กบัว การอาบนํา้ การว่ ายนํา้ การดํานํา้ ในสระว่ ายนํา้ และดํานํา้ ตืน้
เพื่อให้รักษาสถานะการกันนํ้า ขอแนะนําให้:
•
•
•
•
•
•
•

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

4.3. การชาร์จแบตเตอรี่
ระยะเวลาในการชาร์จครั้งหนึ่งขึ้นอยูก่ บั วิธีการที่ Suunto Traverse Alpha ถูกนํามาใช้และในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่าํ จะลดระยะเวลาของการชาร์จ
หนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
หมายเหตุ: ในกรณี ที่มีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ มีข้อบกพร่ อง การรั บประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยน
แบตเตอรี่ เป็ นเวลาหนึ่งปี หรื อการชาร์ จสูงสุด 300 ครั้ งแล้ วแต่ ว่าจะถึงส่ วนไหนก่ อน
ไอคอนแบตเตอรี่ แสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่ นอ้ ยกว่า 10% ไอคอนแบตเตอรี่ จะกะพริ บเป็ นเวลา 30 วินาที เมื่อระดับประจุ
แบตเตอรี่ นอ้ ยกว่า 2% ไอคอนแบตเตอรี่ จะกะพริ บอย่างต่อเนื่อง
100%
20.9

76-100%

16:30

51-75%

Tuesday

26-50%

30sec

<10%

<2%

0-25%

เมื่อระดับแบตเตอรี่ ลดลงตํ่ามากในช่วงการบันทึก นาฬิกาจะหยุดและจัดเก็บการบันทึก นาฬิกาจะยังสามารถแสดงเวลาได้ แต่มีจะปิ ดการใช้งานปุ่ ม
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ชาร์จแบตเตอรี่ โดยต่อสาย USB ที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรื อชาร์จด้วยที่ชาร์จกับปลัก๊ ไฟแบบ USB ที่เข้ากันได้ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมงใน
การชาร์จแบตเตอรี่ ที่หมดแล้ว
เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนช่ วงเวลาการแก้ ไขจี พีเอสในระหว่ างการบันทึกเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ดูที่ 3.17.3. ความแม่ นยําของ GPS และการ
ประหยัดพลังงาน
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5. อ้างอิง
5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ทัว่ ไป
•
•
•
•
•
•
•
•

อุณหภูมิในการทํางาน: -20° C ถึง +60° C (-5° F ถึง +140° F)
อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ : 0° C ถึง +35° C (-5° F ถึง +95° F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C (-22° F ถึง +140° F)
นํ้าหนัก: ~70 ก. (2.8 ออนซ์)
ระยะกันนํ้า 100 ม. (300 ฟุต)
กระจก: เลนส์แซฟไฟร์
พลังงาน: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : ~ 10-100 ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั ความแม่นยําของ GPS ที่เลือก ใช้ได้ ~ 14 วันหากปิ ด GPS

หน่วยความจํา
•

จุดสนใจ (Points of Interest หรื อ POI): สู งสุ ด 250

เครื่ องรับส่ งวิทยุ
•
•
•
•

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

บารอมิเตอร์
•
•

ระยะการแสดงผล: 950 ถึง 1060 hPa (28.05 ถึง 31.30 inHg)
ความละเอียด: 1 hPa (0.03 inHg)

เครื่ องวัดความสู ง
•
•

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

เทอร์โมมิเตอร์
•
•

ระยะการแสดงผล: -20° C ถึง +60° C (-5° F ถึง +140° F)
ความละเอียด: 1°

โครโนกราฟ
•

ความละเอียด: 1 วินาทีจนถึง 9:59’59 หลังจากนั้น 1 นาที

เข็มทิศ
•
36

ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)
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•

ความแม่นยํา +/- 5 องศา

GPS
•
•
•

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

ผูผ้ ลิต
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND

5.2. การปฏิบตั ิตามกฎ
5.2.1. CE
ด้วยเหตุน้ ี Suunto Oy จึงประกาศว่าอุปกรณ์วทิ ยุ OW151 เป็ นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรประบุ
ไว้ในเว็บไซต์ www.suunto.com/EUconformity.

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

ปรับหรื อย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
เพิม่ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับสัญญาณ
ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสี ยบในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่ องรับสัญญาณใช้อยู่
ปรึ กษาตัวแทนจําหน่ายหรื อช่างวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

5.2.3. IC
อุปกรณ์น้ ีสอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทํางานต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์น้ ีไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทํางานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ดว้ ย
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5.2.4. NOM-121-SCT1-2009
The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful
interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or
device.

5.3. เครื่ องหมายการค้า
Suunto Traverse Alpha โลโก้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิ ทธิ์

5.4. คําประกาศเรื่ องสิ ทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการคุม้ ครองโดยอยูร่ ะหว่างดําเนินการยืน่ ขอจดสิ ทธิบตั รและสิ ทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: US 7,271,774 , US 7,324,002, US
13/794,468, US 14/195,670, US7489241 ได้ยนื่ ขอจดสิ ทธิบตั รเพิ่มเติมแล้ว

5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดของ
Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรื อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ศูนย์บริ การ”) จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
แต่ผเู ้ ดียวในการแก้ไขข้อบกพร่ องจากวัสดุหรื อฝี มือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรื อ ข) เปลี่ยน หรื อ ค) คืนเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่
ซื้อสิ นค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิ ทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฏหมายที่บงั คับใช้แห่งชาติ
สําหรับจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

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

การยกเว้นและข้อจํากัด
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่ครอบคลุม:
1.
2.
3.
4.

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

Suunto ไม่รับประกันว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์จะราบรื่ นหรื อปราศจากข้อผิดพลาด หรื อว่าผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ มจะทํางานร่ วมกับ
ฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การโดยบุคคลที่สามได้
การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัดจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณี ของผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์เสริ ม:
1.
2.
3.
4.
38

มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กาํ หนดให้ใช้
ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรื อซ่อมแซมโดยศูนย์บริ การที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลขเครื่ องได้ถกู ลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรื อทําให้อ่านไม่รู้เรื่ องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ Suunto หรื อ
สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะครี มกันแดดและสารไล่ยงุ
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การเข้าถึงบริ การการรับประกันของ Suunto
คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อการเข้าถึงบริ การการรับประกันของ Suunto นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ www.suunto.com/register
เพื่อรับบริ การการรับประกันระหว่างประเทศทัว่ โลก สําหรับคําแนะนําวิธีการขอรับบริ การตามการรับประกัน ไปที่ www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านค้า
Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรื อโทรติดต่อ Suunto Contact Center

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

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