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บทนำำ�
คำำ�เตืือน
ดููคำำ�แนะนำำ �ข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์และความปลอดภััยที่่�
สำำ�คััญได้ ้ในกล่่องผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อศึึกษาคำำ�เตืือนและข้ ้อมููล
สำำ�คััญอื่่�น ๆ ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ปรึึกษาแพทย์์ของคุุณเสมอก่่อนที่่�จะเริ่่�มหรืือปรัับเปลี่่�ยน
โปรแกรมการออกกำำ�ลังั กายใด ๆ

ภาพรวมของอุุปกรณ์์

y
y
y
y
y

บนอุุปกรณ์์
แตะการเหลืือบดููเพื่่�อดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม หากมีี
ระหว่่างทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อดููหน้ ้าจอข้ ้อมููล
ถััดไป
ิ
ระหว่่างทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม ปัั ดขวาเพื่่�อดููหน้ ้าปัั ดนาฬิกาและ
� องข้ ้อมููลกิิจกรรมต่่าง ๆ
เหลืือบดูู และปัั ดซ้ ้ายเพื่่�อกลัับสู่่ช่่
หากมีี เลืือก
หรืือปัั ดขึ้้�นเพื่่�อดููตััวเลืือกเมนููเพิ่่�มเติิม
ทำำ�การเลืือกแต่่ละเมนููเป็็ นเหมืือนหนึ่่�งการกระทำำ�ที่่�แตก
ต่่างกััน

ั ัส
การล็็อกและการปลดล็็อกหน้้าจอสัมผั
คุุณสามารถล็็อกหน้ ้าจอสััมผััสเพื่่�อป้้ องกัันการสััมผััสหน้ ้าจอ
โดยไม่่ตั้้�งใจ
1 กดค้ ้าง
เพื่่�อดููเมนููการควบคุุม
2 เลืือก
หน้ ้าจอสััมผััสล็็อกและไม่่ตอบสนองต่่อการสััมผััสจนกว่่า
คุุณได้ ้ปลดล็็อก
3 กดค้ ้างปุ่่�มใด ๆ เพื่่�อปลดล็็อกหน้ ้าจอสััมผััส

การใช้เ้ มนููควบคุุม
เมนููการควบคุุมประกอบด้ ้วยทางลััดต่่าง ๆ ที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ เช่่น
การล็็อกหน้ ้าจอสััมผััสและการปิิ ดอุุปกรณ์์
หมายเหตุุ: คุุณสามารถเพิ่่�ม, จััดเรีียงใหม่่, และลบทางลััดใน
เมนููการควบคุุมได้ ้ (การปรัับแต่่งเมนููควบคุุม, หน้ ้า 22 )
1 จากหน้ ้าจอใด ๆ กดค้ ้าง
เป็็ นเวลา 2 วิินาทีี
ปุ่่�มแอคชั่่�น: กดค้ ้างเพื่่�อเปิิ ดอุุปกรณ์์
กดเพื่่�อเริ่่�มและหยุุดเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
กดค้ ้างไว้ ้ 2 วิินาทีีเพื่่�อดููเมนููการควบคุุม, รวมไปถึึงกำำ�ลังั
ไฟของอุุปกรณ์์
กดค้ ้างไว้ ้จนรู้้�สึึกว่่าสั่่�น 3 ครั้้�งจึึงปล่่อยเพื่่�อเปิิ ดคุุณสมบััติ ิ
การช่่วยเหลืือ (คุุณสมบััติค
ิ วามปลอดภััยและการติิดตาม
ต่่าง ๆ, หน้ ้า 6)
� น้ ้าจอก่่อนหน้ ้า,
ปุ่่
 � มย้้อนกลั ับ (เมนูู): กดเพื่่�อกลัับสู่่ห
ยกเว้ ้นระหว่่างทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม
ระหว่่างทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม, กดเพื่่�อทำำ�เครื่่�องหมาย lap ใหม่่,
เริ่่�มต้ ้นเซตใหม่่หรืือท่่าใหม่่, หรืือเลื่่�อนข้ ้ามไปยัังระดัับถััด
ไปของเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์
กดค้ ้างเพื่่�อดููเมนููของการตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์และตััวเลืือกต่่าง ๆ
สำำ�หรัับหน้ ้าจอปัั จจุุบัน
ั
ั
หน้
 า้ จอสัมผั ัส: ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อไปยัังการเหลืือบดูู,
คุุณสมบััติ,ิ และเมนููต่่าง ๆ
แตะเพื่่�อเลืือก
แตะสองครั้้�งเพื่่�อปลุุกอุุปกรณ์์
� น้ ้าจอก่่อนหน้ ้า
ปัั ดขวาเพื่่�อกลัับสู่่ห
ิ
ระหว่่างทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม ปัั ดขวาเพื่่�อดููหน้ ้าปัั ดนาฬิกาและ
เหลืือบดูู
ิ
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
ปัั ดขวาเพื่่�อดููคุุณสมบััติท
ิ างลััด

้ า้ จอสัมผั
ั ัส
ข้้อแนะนำำ�การใช้หน้
y
y
y
y

ลากขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููรายการและเมนููต่่าง ๆ
ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนอย่่างรวดเร็็ว
แตะเพื่่�อเลืือกหนึ่่�งรายการ
ิ ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููการเหลืือบดูู
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา

����

2 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก

ไอคอน
ไอคอนกะพริิบหมายถึึงอุุปกรณ์์กำำ�ลังั ค้ ้นหาสััญญาณ ไอคอน
นิ่่�งหมายความว่่าได้ ้พบสััญญาณหรืือเซนเซอร์์ถููกเชื่่�อมต่่อแล้ ้ว
ไอคอนที่่�ถููกขีีดฆ่่าหมายถึึงปิิ ดคุุณสมบััตินั้้
ิ �นแล้ ้ว
สถานะการเชื่่�อมต่่อสมาร์์ทโฟน
สถานะอััตราการเต้ ้นหััวใจ
สถานะ food pod
สถานะ LiveTrack
สถานะเซนเซอร์์ความเร็็วและรอบขา
สถานะไฟจัักรยาน Varia
สถานะเรดาร์์จัก
ั รยาน Varia
สถานะเซนเซอร์์ tempe

1

ิ
การตั้้�งค่่านาฬิกาของคุุ
ณ
เพื่่�อใช้ ้ประโยชน์์ให้ ้เต็็มที่่�จากคุุณสมบััติต่่
ิ าง ๆ ของ Venu
2/2S ทำำ�ขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ให้ ้เสร็็จสมบููรณ์์
y จัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ Venu 2/2S กัับสมาร์์ทโฟนของคุุณโดยใช้ ้
แอป Garmin Connect (การจัับคู่่กั
� บ
ั สมาร์์ทโฟนของคุุณ,
หน้ ้า 2)
y ตั้้�งค่่าเครืือข่่าย Wi-Fi (การเชื่่�อมต่่อกัับเครืือข่่าย Wi-Fi,
หน้ ้า 4)
y ตั้้�งค่่าเพลง (เพลง, หน้ ้า 4)
y ตั้้�งค่่า Garmin Pay wallet ของคุุณ (การตั้้�งค่่า Garmin
Pay Wallet ของคุุณ, หน้ ้า 5)
y ตั้้�งค่่าคุุณสมบััติค
ิ วามปลอดภััยต่่าง ๆ (คุุณสมบััติค
ิ วาม
ปลอดภััยและการติิดตามต่่าง ๆ, หน้ ้า 6)

คุุณสมบั ัติิสมาร์์ท
การจั ับคู่่กั
� ับสมาร์์ทโฟนของคุุณ
เพื่่�อตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ Venu 2/2S, อุุปกรณ์์ต้ ้องถููกจัับคู่่โ� ดยตรง
ผ่่านแอป Garmin Connect แทนจากการตั้้�งค่่าต่่าง ๆ ของ
Bluetooth® บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ
1 จากแอปสโตร์์บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ ติิดตั้้�งและเปิิ ดแอป
Garmin Connect
2 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือกเพื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานโหมดการจัับคู่่บ
� น
อุุปกรณ์์ของคุุณ:
• หากเป็็ นครั้้�งแรกที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั ตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ของคุุณ กด
ค้ ้าง
เพื่่�อเปิิ ดอุุปกรณ์์
• หากก่่อนหน้ ้านี้้�คุณข้
ุ
้ามกระบวนการจัับคู่่ไ� ปหรืือได้ ้จัับ
คู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั สมาร์์ทโฟนเครื่่�องอื่่�น กดค้ ้าง
ั
และเลืือก
> การเชื่่�อมต่่อ > จั ับคู่่โ� ทรศัพท์์
เพื่่�อ
เข้ ้าสู่่โ� หมดการจัับคู่่ด้
� ้วยตนเอง
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือกเพื่่�อเพิ่่�มอุุปกรณ์์ของคุุณไปยัังบััญชีี
Garmin Connect ของคุุณ:
• หากนี่่�เป็็ นอุุปกรณ์์แรกที่่�คุณ
ุ ได้ ้จัับคู่่กั
� บ
ั แอป Garmin
Connect ให้ ้ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
• หากคุุณเคยจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์อื่่�นกัับแอป Garmin Connect
Mobile มาก่่อนแล้ ้ว จากเมนูู
หรืือ
เลืือก
อุุปกรณ์์ Garmin > เพิ่่�มอุป
ุ กรณ์์ และทำำ�ตามคำำ�
แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

คุุณสมบั ัติิการเชื่่�อมต่่อ
คุุณสมบััติก
ิ ารเชื่่�อมต่่อมีีพร้ ้อมใช้ ้งานสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ Venu
2/2S ของคุุณเมื่่�อคุุณเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์กับ
ั สมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้งาน
ร่่วมกัันได้ ้โดยการใช้ ้เทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth® และติิด
ตั้้�งแอป Garmin Connect บนสมาร์์ทโฟนที่่�เชื่่�อมต่่อไว้ ้ ไป
ที่่� Garmin.co.th/products/apps สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม บาง
คุุณสมบััติยั
ิ งั มีีให้ ้ใช้ ้งานด้ ้วยเมื่่�อคุุณเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณ
กัับหนึ่่�งเครืือข่่ายไร้ ้สาย
ั : แสดงการแจ้ ้งเตืือนและข้ ้อความ
การแจ้้งเตืือนโทรศัพท์์
ทางโทรศััพท์บ
์ นอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
LiveTrack: ช่่วยให้ ้เพื่่�อน ๆ และครอบครััวติิดตามการแข่่ง
และกิิจกรรมการฝึึ กซ้ ้อมของคุุณในแบบเรีียลไทม์์ได้ ้ คุุณ
สามารถเชิิญผู้้�ติิดตามโดยการใช้ ้อีีเมลหรืือโซเชีียลมีีเดีีย
เพื่่�อให้ ้พวกเขาดููข้ ้อมููลสดของคุุณบนหน้ ้าการติิดตาม
Garmin Connect
2

อั ัปโหลดกิิจกรรมไปยั ัง Garmin Connect: ส่่งกิิจกรรม
ของคุุณไปยัังบััญชีี Garmin Connect ของคุุณโดย
อััตโนมััติทั
ิ น
ั ทีีที่่�คุณ
ุ เสร็็จสิ้้�นการบัันทึึกกิิจกรรม
Connect IQ: ช่่วยให้ ้คุุณขยายคุุณสมบััติอุ
ิ ป
ุ กรณ์์ของคุุณ
ิ
ด้ ้วยหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
เหลืือบดูู, แอป, และช่่องข้ ้อมููลใหม่่ๆ
ได้ ้
การอั ัปเดตซอฟต์์แวร์์: ช่่วยให้ ้คุุณอัป
ั เดตซอฟต์์แวร์์อุป
ุ กรณ์์
ของคุุณได้ ้
สภาพอากาศ: ช่่วยให้ ้คุุณดููสภาพอากาศปัั จจุุบัน
ั และการ
พยากรณ์์อากาศได้ ้
เซนเซอร์์ Bluetooth: ช่่วยให้ ้คุุณเชื่่�อมต่่อเซนเซอร์์
Bluetooth ต่่าง ๆ ที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ เช่่น เครื่่�องวััดอััตรา
การเต้ ้นหััวใจ
Find my phone: ค้ ้นหาสมาร์์ทโฟนของคุุณที่่�สููญหายไปซึ่่�ง
ถููกจัับคู่่ไ� ว้ ้กัับอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณและปัั จจุุบัน
ั ยััง
อยู่่ภ
� ายในระยะ Bluetooth
ค้้นหาอุุปกรณ์์ของฉั ัน: ค้ ้นหาอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณที่่�
หายไปที่่�ถููกจัับคู่่ไ� ว้ ้กัับสมาร์์ทโฟนของคุุณและปัั จจุุบัน
ั ยััง
อยู่่ใ� นภายระยะ Bluetooth

ั
การแจ้้งเตืือนโทรศัพท์์
การแจ้ ้งเตืือนทางโทรศััพท์ต้
์ ้องการสมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้งานร่่วม
กัันได้ ้ซึ่่�งอยู่่ภ
� ายในระยะ Bluetooth และได้ ้จัับคู่่ไ� ว้ ้กัับอุุปกรณ์์
เมื่่�อโทรศััพท์ข
์ องคุุณได้ ้รัับข้ ้อความ ก็็ส่่งการแจ้ ้งเตืือนต่่าง ๆ
ไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณ

การเปิิ ดใช้ง้ านการแจ้้งเตืือน Bluetooth
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถเปิิ ดการใช้ ้งานการแจ้ ้งเตืือน ต้ ้องจัับคู่่�
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S กัับสมาร์์ทโฟนที่่�รองรัับก่่อน (การจัับคู่่กั
� บ
ั
สมาร์์ทโฟนของคุุณ, หน้ ้า 2)
1 กดค้ ้าง
ั
2 เลืือก
> การเชื่่�อมต่่อ > โทรศัพท์์
> การแจ้้งเตืือน
3 เลืือก ระหว่่างกิิจกรรม เพื่่�อตั้้�งค่่าที่่�ต้ ้องการสำำ�หรัับการ
แจ้ ้งเตืือนต่่าง ๆ ที่่�ปรากฏเมื่่�อกำำ�ลังั บัันทึึกหนึ่่�งกิิจกรรม
4 เลืือกหนึ่่�งการแจ้ ้งเตืือนที่่�ต้ ้องการ
5 เลืือก ไม่่ระหว่่างกิิจกรรม เพื่่�อตั้้�งค่่าที่่�ต้ ้องการสำำ�หรัับ
ิ
การแจ้ ้งเตืือนต่่าง ๆ ที่่�ปรากฏเมื่่�ออยู่่ใ� นโหมดนาฬิกา
6
7
8
9
10

เลืือกหนึ่่�งการแจ้ ้งเตืือนที่่�ต้ ้องการ
เลืือก พั ักหน้้าจอ
เลืือกช่่วงการพัักหน้ ้าจอ
เลืือก ความเป็็นส่่วนตั ัว
เลืือกความเป็็ นส่่วนตััวที่่�ต้ ้องการ

การดููการแจ้้งเตืือน
ิ ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบดููการแจ้ ้ง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
เตืือน
2 เลืือกการเหลืือบดูู
3 เลืือกการแจ้ ้งเตืือนเพื่่�ออ่่านการแจ้ ้งเตืือนแบบเต็็ม
4 ปัั ดขึ้้�นเพื่่�อดููตััวเลืือกต่่าง ๆ ของการแจ้ ้งเตืือน
5 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อดำำ�เนิินการตามการแจ้ ้งเตืือน เลืือกหนึ่่�งการกระทำำ�
เช่่น ยกเลิิก หรืือ ตอบกลั ับ
การกระทำำ�ที่่�มีีให้ ้เลืือกขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั ประเภทของการแจ้ ้ง
เตืือนและระบบปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารของโทรศััพท์ข
์ องคุุณ เมื่่�อ
คุุณยกเลิิกหนึ่่�งการแจ้ ้งเตืือนบนโทรศััพท์ข
์ องคุุณหรืือ
คุณสมบัตส
ิ มาร์ท

อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ก็็จะไม่่ปรากฏในการเหลืือบดููอีีก
ต่่อไป
• เพื่่�อกลัับสู่่ร� ายการการแจ้ ้งเตืือน ให้ ้ปัั ดขวา

การตอบกลั ับข้้อความ
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �มีี
้ ให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับสมาร์์ทโฟน Android™
เท่่านั้้�น
เมื่่�อคุุณได้ ้รัับหนึ่่�งการแจ้ ้งเตืือนข้ ้อความอัักษรบนอุุปกรณ์์
Venu 2/2S ของคุุณ คุุณสามารถส่่งการตอบกลัับรวดเร็็วได้ ้
โดยการเลืือกจากหนึ่่�งรายการของข้ ้อความต่่าง ๆ คุุณสามารถ
ปรัับแต่่งข้ ้อความต่่าง ๆ ได้ ้ในแอป Garmin Connect
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ส่่
้ งข้ ้อความอัักษรโดยการใช้ ้โทรศััพท์ ์
ของคุุณ อาจมีีการจำำ�กัด
ั ข้ ้อความอัักษรและค่่าใช้ ้จ่่ายตามปกติิ
ติิดต่่อผู้้�ให้ ้บริิการโทรศััพท์มื
์ อ
ื ถืือของคุุณสำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
1 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบดููแจ้ ้งเตืือน
2 เลืือกการเหลืือบดูู
3 เลืือกแจ้ ้งเตืือนข้ ้อความ
4 ปัั ดขึ้้�นเพื่่�อดููตััวเลืือกต่่าง ๆ ของการแจ้ ้งเตืือน
5 เลืือก ตอบกลั ับ
6 เลืือกหนึ่่�งข้ ้อความจากรายการ
โทรศััพท์ข
์ องคุุณส่่งข้ ้อความที่่�เลืือกไว้ ้เป็็ นข้ ้อความอัักษร

การรั ับสายโทรเข้้า
เมื่่�อคุุณรัับหนึ่่�งสายโทรเข้ ้าบนสมาร์์ทโฟนที่่�เชื่่�อมต่่อไว้ ้ของ
คุุณ อุุปกรณ์์ Venu 2/2S แสดงชื่่�อหรืือหมายเลขโทรศััพท์ข
์ อง
ผู้้�โทร
y เพื่่�อรัับสาย เลืือก
หมายเหตุุ: เพื่่�อพููดคุุยกัับผู้้�โทร คุุณต้ ้องใช้ ้การเชื่่�อมต่่อ
กัับสมาร์์ทโฟนของคุุณ
y เพื่่�อปฏิิเสธสาย เลืือก
y เพื่่�อปฏิิเสธสายและส่่งการตอบกลัับเป็็ นข้ ้อความโดยทัันทีี
เลืือก
และเลืือกข้ ้อความจากรายการ
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ใ้ ช้ ้ได้ ้หากอุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้
เชื่่�อมต่่อกัับสมาร์์ทโฟน Android เท่่านั้้�น

การจั ัดการการแจ้้งเตืือน
คุุณสามารถใช้ ้สมาร์์ทโฟนที่่�รองรัับของคุุณเพื่่�อจััดการการแจ้ ้ง
เตืือนที่่�ปรากฏบนอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• หากคุุณกำำ�ลังั ใช้ ้อุุปกรณ์์ iPhone® ไปที่่�การตั้้�งค่่าการ
แจ้ ้งเตืือนเพื่่�อเลืือกรายการเพื่่�อแสดงบนอุุปกรณ์์
• หากคุุณกำำ�ลังั ใช้ ้สมาร์์ทโฟน Android จากแอป
Garmin Connect เลืือก การตั้้�งค่่า > การแจ้้งเตืือน
อั ัจฉริิยะ

การปิิ ดการเชื่่�อมต่่อสมาร์์ทโฟนผ่่าน Bluetooth
คุุณสามารถปิิ ดการเชื่่�อมต่่อสมาร์์ทโฟนผ่่าน Bluetooth ได้ ้
จากเมนููการควบคุุม
หมายเหตุุ: คุุณสามารถเพิ่่�มตััวเลืือกเพื่่�อควบคุุมเมนููได้ ้ (การ
ปรัับแต่่งเมนููควบคุุม, หน้ ้า 22 )
1 กดค้ ้าง
เพื่่�อดููเมนููการควบคุุม
2 เลืือก
เพื่่�อปิิ ดการเชื่่�อมต่่อ Bluetooth ของสมาร์์ทโฟน
บนอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
โปรดดููคู่่มื
� อ
ื ผู้้�ใช้ ้งานสำำ�หรัับอุุปกรณ์์มือ
ื ถืือของคุุณเพื่่�อปิิ ด
เทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth บนอุุปกรณ์์มือ
ื ถืือของคุุณ
คุณสมบัตส
ิ มาร์ท

การใช้ง้ านโหมดห้้ามรบกวน
คุุณสามารถใช้ ้โหมดห้ ้ามรบกวนเพื่่�อปิิ ดการสั่่�นและการแสดง
สำำ�หรัับการเตืือนและการแจ้ ้งเตืือนต่่าง ๆ ได้ ้ โหมดนี้้�ปิิดใช้ ้
งานการตั้้�งค่่าท่่าทางข้ ้อมืือ (การตั้้�งค่่าการแสดงผล, หน้ ้า
25) ตััวอย่่างเช่่น คุุณสามารถใช้ ้โหมดนี้้�ในระหว่่างการนอ
หลัับหรืือการดููภาพยนตร์์
y เพื่่�อเปิิ ดหรืือปิิ ดโหมดห้ ้ามรบกวนด้ ้วยตนเอง กดค้ ้าง
และเลืือก
y เพื่่�อเปิิ ดโหมดห้ ้ามรบกวนโดยอััตโนมััติริ ะหว่่างชั่่�วโมง
การนอนของคุุณ เปิิ ดการตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ในแอป Garmin
ี งและการเตืือน > ห้้ามรบกวน
Connect และเลืือก เสีย
ระหว่่างนอน

ั ของคุุณ
การหาโทรศัพท์์
คุุณสามารถใช้ ้คุุณสมบััตินี้
ิ �เ้ พื่่�อช่่วยค้ ้นหาสมาร์์ทโฟนที่่�สููญหาย
ซึ่่�งได้ ้ถููกจัับคู่่โ� ดยใช้ ้เทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth และปัั จจุุบัน
ั
ยัังอยู่่ใ� นภายในระยะ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
แถบความแรงสััญญาณปรากฏบนหน้ ้าจอ Venu 2/2S และ
หนึ่่�งเสีียงเตืือนดัังขึ้้�นบนสมาร์์ทโฟนของคุุณ แถบเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อคุุณเข้ ้าใกล้ ้สมาร์์ทโฟนของคุุณมากขึ้้�น
3 กด
เพื่่�อหยุุดการค้ ้นหา

คุุณสมบั ัติิ Connect IQ
ิ
คุุณสามารถเพิ่่�มคุุณสมบััติ ิ Connect IQ ไปยัังนาฬิกาจาก
Garmin และผู้้�ให้ ้บริิการอื่่�น ๆ ของคุุณ โดยการใช้ ้แอป
Connect IQ คุุณสามารถปรัับแต่่งอุุปกรณ์์ของคุุณด้ ้วยหน้ ้าปัั ด
ิ
นาฬิกา,
ช่่องข้ ้อมููล, การเหลืือบดูู, และแอปต่่าง ๆ ได้ ้
ิ
ิ
หน้้าปััดนาฬิกา:
ช่่วยให้ ้คุุณปรัับแต่่งรููปลัักษณ์์ของนาฬิกา
ช่่องข้้อมููล: ช่่วยให้ ้คุุณดาวน์์โหลดช่่องข้ ้อมููลใหม่่ ๆ ที่่�แสดง
เซนเซอร์์, กิิจกรรม, และข้ ้อมููลประวััติใิ นรููปแบบใหม่่ คุุณ
สามารถเพิ่่�มช่่องข้ ้อมููล Connect IQ ไปยัังคุุณสมบััติแ
ิ ละ
หน้ ้าต่่าง ๆ ที่่�มาพร้ ้อมเครื่่�องได้ ้
เหลืือบมอง: ให้ ้ข้ ้อมููลได้ ้อย่่างรวดเร็็ว, รวมถึึงข้ ้อมููลเซนเซอร์์
และการแจ้ ้งเตืือนต่่าง ๆ
แอป: เพิ่่�มคุุณสมบััติเิ ชิิงโต้ ้ตอบให้ ้กัับอุุปกรณ์์ของคุุณ เช่่น
ประเภทกิิจกรรมกลางแจ้ ้งและฟิิ ตเนสใหม่่ ๆ

การดาวนโหลดคุุณสมบั ัติิ Connect IQ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถดาวน์์โหลดคุุณสมบััติต่่
ิ าง ๆ จากแอป
Connect IQ ได้ ้ คุุณต้ ้องจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
กัับสมาร์์ทโฟนของคุุณก่่อน (การจัับคู่่กั
� บ
ั สมาร์์ทโฟนของคุุณ,
หน้ ้า 2)
1 จากแอปสโตร์์บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ ติิดตั้้�งและเปิิ ดแอป
Connect IQ
2 หากต้ ้องการ เลืือกอุุปกรณ์์ของคุุณ
3 เลืือกคุุณสมบััติ ิ Connect IQ
4 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

การดาวน์์โหลดคุุณสมบั ัติิ Connect IQ โดยการใช้ ้
คอมพิิวเตอร์์ของคุุณ
1 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์เข้ ้ากัับคอมพิิวเตอร์์ของคุุณโดยใช้ ้สาย
USB
2 ไปที่่� apps.Garmin.com/th-TH และลงชื่่�อเข้ ้าใช้ ้
3

3 เลืือกหนึ่่�งคุุณสมบััติ ิ Connect IQ และทำำ�การดาวน์์โหลด
4 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

คุุณสมบั ัติิการเชื่่�อมต่่อ Wi‑Fi
อั ัปโหลดกิิจกรรมไปยั ังบั ัญชี ี Garmin Connect ของ
คุุณ: ส่่งกิิจกรรมของคุุณไปยัังบััญชีี Garmin Connect
ของคุุณโดยอััตโนมััติทั
ิ น
ั ทีีที่่�คุณ
ุ เสร็็จสิ้้�นการบัันทึึก
กิิจกรรม
ี ง: ช่่วยให้ ้คุุณซิงิ ค์์ข้ ้อความเสีียงจากผู้้�ให้ ้บริิการ
ข้้อความเสีย
ภายนอก
การอั ัปเดตซอฟต์์แวร์์: คุุณสามารถดาวน์์โหลดและติิดตั้้�ง
ซอฟต์์แวร์์ล่่าสุุด
้ ม: ช่่วยให้ ้คุุณเรีียกดููและ
แผนเวิิร์ค
์ เอ้้าท์์และการฝึึ กซ้อ
เลืือกเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์และแผนการฝึึ กซ้ ้อมบนเว็็บไซต์์ Garmin
Connect ได้ ้ ครั้้�งหน้ ้าที่่�อุป
ุ กรณ์์ของคุุณซิงิ ก์์อุป
ุ กรณ์์ ไฟล์์
ต่่างๆ ถููกส่่งไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณแบบไร้ ้สาย

การเชื่่�อมต่่อกั ับเครืือข่่าย Wi-Fi
คุุณต้ ้องเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณกับ
ั แอป Garmin Connect
บนสมาร์์ทโฟนของคุุณหรืือไปที่่�แอปพลิิเคชััน Garmin
Express บนคอมพิิวเตอร์์ของคุุณก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถเชื่่�อมต่่อ
กัับหนึ่่�งเครืือข่่าย Wi-Fi ได้ ้
เพื่่�อซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั ผู้้�ให้ ้บริิการภายนอกได้ ้ คุุณต้ ้อง
เชื่่�อมต่่อกัับ Wi-Fi การเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์กับ
ั หนึ่่�งเครืือข่่าย Wi-Fi
ยัังช่่วยเพิ่่�มความเร็็วในการถ่่ายโอนไฟล์์ขนาดใหญ่่ขึ้้�นได้ ้
1 ย้ ้ายเข้ ้ามาอยู่่ภ
� ายในระยะของเครืือข่่าย Wi-Fi
2 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
3 เลืือก อุุปกรณ์์ Garmin และเลืือกอุุปกรณ์์ของคุุณ
4 เลืือก ทั่่�วไป > เครืือข่่าย Wi-Fi > เพิ่่�มเครืือข่่าย
5 เลืือกเครืือข่่าย Wi-Fi ที่่�มีีอยู่่� และป้้ อนรายละเอีียดการเข้ ้า
สู่่ร� ะบบ

เพลง
ั
ข้้อสังเกต
ลิิขสิิทธิ์์�ของเพลงที่่�มาจากผู้้�ให้ ้บริิการเพลงภายนอกเป็็ นของ
บริิษััทค่่ายเพลงต่่าง ๆ บริิษััทค่่ายเพลงต่่าง ๆ ออกใบอนุุญาต
แทร็็กเพลงหรืืออััลบั้้�มให้ ้กัับการบริิการเพลงภายนอกในระยะ
เวลาจำำ�กัด
ั และใบอนุุญาตให้ ้ใช้ ้เพลงต้ ้องถููกอััปเดตและต่่อ
อายุุใหม่่เป็็ นระยะ ๆ หากคุุณมัก
ั ฟัั งเพลงที่่�ดาวน์์โหลดแบบ
ิ
ออฟไลน์์ คุุณจะต้ ้องเชื่่�อมต่่อนาฬิกาของคุุ
ณกับ
ั อิินเทอร์์เน็็ ต
ทุุก ๆ 7 วััน (ผ่่าน Wi-Fi หรืือ Garmin Connect) เพื่่�อที่่�คุณ
ุ
สามารถใช้ ้บริิการเพลงออฟไลน์์ภายนอกได้ ้ต่่อไป
หมายเหตุุ: หมวดนี้้�เกี่่�ยวกัับสามตััวเลืือกการเล่่นเพลงที่่�ต่่าง
กััน
y เพลงจากผู้้�ให้ ้บริิการภายนอก
y ข้ ้อมููลเสีียงส่่วนบุุคคล
y เพลงที่่�จััดเก็็บไว้ ้บนโทรศััพท์ข
์ องคุุณ
บนอุุปกรณ์์ Venu2/2s คุุณสามารถดาวน์์โหลดข้ ้อความเสีียง
ไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณจากคอมพิิวเตอร์์ของคุุณหรืือจากหนึ่่�ง
ผู้้�ให้ ้บริิการภายนอกได้ ้ ดัังนั้้�นคุุณจึงึ สามารถเปิิ ดฟัั งได้ ้เมื่่�อ
สมาร์์ทโฟนของคุุณไม่่ได้ ้อยู่่ใ� กล้ ้เคีียง เพื่่�อฟัั งข้ ้อความเสีียง
ที่่�จััดเก็็บไว้ ้บนอุุปกรณ์์ของคุุณ คุุณต้ ้องเชื่่�อมต่่อหููฟัั งด้ ้วย
เทคโนโลยีี Bluetooth
4

คุุณยังั สามารถควบคุุมการเล่่นเพลงบนสมาร์์ทโฟนของคุุณที่่�
จัับคู่่ไ� ว้ ้โดยการใช้ ้อุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้

ี งส่่วนบุุคคล
การดาวน์์โหลดข้้อความเสีย
1 ติิดตั้้�งแอปพลิิเคชััน Garmin Express บนคอมพิิวเตอร์์
ของคุุณ (Garmin.co.th/express)
2 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์กับ
ั คอมพิิวเตอร์์ของคุุณโดยการใช้ ้สาย
USB ที่่�รวมมาด้ ้วย
3 เปิิ ดแอปพลิิเคชััน Garmin Express เลืือกอุุปกรณ์์ของคุุณ
และเลืือก เพลง
ข้้อแนะนำำ�: สำำ�หรัับคอมพิิวเตอร์์แบบ Windows คุุณ
สามารถเลืือก
และเรีียกดููที่่�โฟล์์เดอร์์ด้ ้วยไฟล์์เสีียง
ของคุุณ สำำ�หรัับคอมพิิวเตอร์์ของ Apple ในแอปพลิิเคชััน
Garmin Express ใช้ ้คลััง iTunes® ของคุุณ
4 ในรายการ เพลงของฉั ัน หรืือ iTunes Library เลืือก
ประเภทไฟล์์เสีียง เช่่น เพลงหรืือเพลย์์ลิส
ิ ต์์ต่่าง ๆ
5 เลืือก checkboxes สำำ�หรัับไฟล์์เสีียง และเลืือก ส่่งไปยััง
อุุปกรณ์์
6 หากต้ ้องการ ในรายการ Venu 2/2S เลืือกหนึ่่�งหมวดหมู่่�
เลืือกกาช่่องทำำ�เครื่่�องหมาย และเลืือก ลบจากอุุปกรณ์์
เพื่่�อลบไฟล์์เสีียงต่่าง ๆ

การเชื่่�อมต่่อกั ับผู้้�ให้้บริก
ิ ารภายนอก
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถดาวน์์โหลดเพลงหรืือไฟล์์เสีียงอื่่�น ๆ ไปยััง
Venu 2/2S ของคุุณจากผู้้�ให้ ้บริิการภายนอกที่่�รองรัับได้ ้ คุุณ
ต้ ้องเชื่่�อมต่่อผู้้�ให้ ้บริิการกัับอุุปกรณ์์
ตััวเลืือกผู้้�ให้ ้บริิการดนตรีีบุุคคลที่่�สามอาจติิดตั้้�งอยู่่ใ� น
อุุปกรณ์์ของคุุณแล้ ้ว หากต้ ้องการดููตััวเลืือกเพิ่่�มเติิม สามารถ
ดาวน์์โหลดได้ ้ที่่�แอป Connect IQ
1 จากเมนููควบคุุมในอุุปกรณ์์ เลืือก
2 เลืือก
หมายเหตุุ: หากคุุณต้ ้องการตั้้�งค่่าผู้้�ให้ ้บริิการอื่่�น กด
ค้ ้างไว้ ้ แล้ ้วเลืือก ผู้้�ให้้บริก
ิ ารดนตรีี > เพิ่่�มผู้้�ให้้บริก
ิ าร
3 เลืือกชื่่�อผู้้�ให้ ้บริิการ แล้ ้วทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

ี งจากผู้้�ให้้บริก
การดาวน์์โหลดข้้อความเสีย
ิ าร
ภายนอก
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถดาวน์์โหลดไฟล์์เสีียงจากผู้้�ให้ ้บริิการ
ภายนอก ต้ ้องเชื่่�อมต่่อกัับเครืือข่่าย Wi-Fi ก่่อน (การเชื่่�อมต่่อ
กัับเครืือข่่าย Wi-Fi, หน้ ้า 4)
1 เปิิ ดวิิจิท
ิ ควบคุุมเพลง
2 กดค้ ้าง
3 เลืือก ผู้้�ให้้บริก
ิ ารเพลง
4 เลืือกหนึ่่�งผู้้�ให้ ้บริิการที่่�เชื่่�อมต่่อไว้ ้
5 เลืือกหนึ่่�งเพลย์์ลิส
ิ ต์์หรืือรายการอื่่�นเพื่่�อดาวน์์โหลดไปยััง
อุุปกรณ์์
6 หากจำำ�เป็็ น เลืือก
จนกว่่าคุุณถููกเตืือนให้ ้ซิิงก์์กับ
ั การ
บริิการ
หมายเหตุุ: การดาวน์์โหลดข้ ้อความเสีียงสามารถลดไฟ
แบตเตอรี่่�ลง คุุณอาจต้ ้องเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์กับ
ั แหล่่งจ่่ายไฟ
ภายนอกหากไฟแบตเตอรี่่�เหลืือต่ำำ��

ยกเลิิกการเชื่่�อมต่่อจากผู้้�ให้้บริก
ิ ารภายนอก
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก

หรืือ
เพลง

2 เลืือก อุุปกรณ์์ Garmin และเลืือกอุุปกรณ์์ของคุุณ
3 เลืือก เพลง
4 เลืือกผู้้�ให้ ้บริิการภายนอกที่่�ได้ ้ติิดตั้้�งไว้ ้และทำำ�ตามคำำ�
แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ เพื่่�อยกเลิิกการเชื่่�อมต่่อผู้้�ให้ ้บริิการ
ภายนอกจากอุุปกรณ์์ของคุุณ

การเชื่่�อมต่่อหููฟัังโดยการใช้เ้ ทคโนโลยีี
Bluetooth
เพื่่�อฟัั งเพลงที่่�โหลดไว้ ้บนอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ คุุณ
ต้ ้องเชื่่�อมต่่อหููฟัั งโดยการใช้ ้เทคโนโลยีี Bluetooth
1 นำำ �หููฟัังเข้ ้ามาในภายใน 2 ม. (6.6 ฟุุต) ของอุุปกรณ์์ของ
คุุณ
2 เปิิ ดใช้ ้งานโหมดการจัับคู่่บ
� นหููฟัั ง
3 กดค้ ้าง
4 เลืือก
> เพลง > หููฟััง > เพิ่่�มใหม่่
5 เลืือกหููฟัั งของคุุณเพื่่�อดำำ�เนิินการจัับคู่่ใ� ห้ ้เสร็็จสมบููรณ์์

การฟัังเพลง
1 เปิิ ดตััวควบคุุมเพลง
2 เชื่่�อมต่่อหููฟัั งของคุุณด้ ้วยเทคโนโลยีี Bluetooth (การ
เชื่่�อมต่่อหููฟัั งโดยการใช้ ้เทคโนโลยีี Bluetooth, หน้ ้า 5)
3 กดค้ ้าง
4 เลืือก ผู้้�ให้้บริก
ิ ารเพลง และเลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
ิ
• เพื่่�อฟัั งเพลงที่่�ได้ ้ดาวน์์โหลดไปยัังนาฬิกาจาก
คอมพิิวเตอร์์ของคุุณ เลืือก เพลงของฉั ัน (การ
ดาวน์์โหลดข้ ้อความเสีียงส่่วนบุุคคล, หน้ ้า 4)
• เพื่่�อควบคุุมการเล่่นเพลงบนสมาร์์ทโฟนของคุุณ เลืือก
ั
โทรศัพท์์
• เพื่่�อฟัั งเพลงจากหนึ่่�งผู้้�ให้ ้บริิการภายนอก เลืือกชื่่�อของ
ผู้้�ให้ ้บริิการ และเลืือกเพลย์์ลิส
ิ ต์์ที่่�จะดาวน์์โหลด
5 เลืือก
เพื่่�อเปิิ ดการควบคุุมการเล่่นเพลง

การควบคุุมการเล่่นเพลง

เลืือกเพื่่�อรีีสตาร์์ทไฟล์์เสีียงปัั จจุุบัน
ั
เลืือกสองครั้้�งเพื่่�อข้ ้ามไปยัังไฟล์์เสีียงก่่อนหน้ ้าในเพลย์์
ลิิสต์์
กดค้ ้างเพื่่�อกรอกลัับผ่่านไฟล์์เสีียงปัั จจุุบัน
ั
เลืือกเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดการเล่่นซ้ำำ��
เลืือกเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดการเล่่นสุ่่�ม

Garmin Pay
ิ
คุุณสมบััติ ิ Garmin Pay ช่่วยให้ ้คุุณใช้ ้นาฬิกาของคุุ
ณเพื่่�อชำำ�ระ
เงิินสำำ�หรัับการจัับจ่่ายในร้ ้านค้ ้าที่่�เข้ ้าร่่วมโดยการใช้ ้บััตรเครดิิต
หรืือเดบิิตจากสถาบัันทางการเงิินที่่�เข้ ้าร่่วม

การตั้้�งค่่า Garmin Pay Wallet ของคุุณ
คุุณสามารถเพิ่่�มบััตรเครดิิตหรืือเดบิิตที่่�เข้ ้าร่่วมได้ ้มากกว่่าหนึ่่�ง
ใบไปยััง Garmin Pay wallet ของคุุณ ไปที่่� Garmin.com/
garminpay/banks เพื่่�อค้ ้นหาสถาบัันการเงิินที่่�เข้ ้าร่่วม
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก Garmin Pay > เริ่่�มต้น
้ ใช้ง้ าน
3 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

ิ
ำ
้ ายโดยใช้น
้ าฬิกา
การชำำ�ระเงิินสำ�หรั
ับการใช้จ่่
ของคุุณ
ิ
ก่่อนใช้ ้นาฬิกาของคุุ
ณเพื่่�อการชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับการใช้ ้จ่่าย คุุณ
ต้ ้องตั้้�งค่่าบััตรที่่�ใช้ ้ชำำ�ระเงิินอย่่างน้ ้อยหนึ่่�งใบก่่อน คุุณสามารถ
ิ
ใช้ ้นาฬิกาของคุุ
ณเพื่่�อชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับการใช้ ้จ่่ายในร้ ้านค้ ้าที่่�
เข้ ้าร่่วมได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
3 ป้้ อนรหััสผ่่านเป็็ นเลขสี่่�หลัักของคุุณ
หมายเหตุุ: หากคุุณป้้อนรหััสผ่่านของคุุณผิด
ิ สามครั้้�ง
wallet ของคุุณจะล็็อกและคุุณต้ ้องรีีเซตรหััสผ่่านของคุุณ
ในแอป Garmin Connect
บััตรที่่�คุณ
ุ ใช้ ้ชำำ�ระเงิินล่่าสุุดจะปรากฏ

เลืือกเพื่่�อเปิิ ดการควบคุุมการเล่่นเพลง
เลืือกเพื่่�อปรัับระดัับความดััง
เลืือกเพื่่�อเล่่นและหยุุดไฟล์์เสีียงปัั จจุุบัน
ั ชั่่�วคราว
เลืือกเพื่่�อข้ ้ามไปยัังไฟล์์เสีียงถััดไปในเพลย์์ลิส
ิ ต์์
กดค้ ้างเพื่่�อเลื่่�อนไปข้ ้างหน้ ้าอย่่างรวดเร็็วผ่่านไฟล์์เสีียง
ปัั จจุุบัน
ั

Garmin Pay

4 หากคุุณได้ ้เพิ่่�มบััตรหลายใบไปยััง Garmin Pay wallet
ของคุุณ ปัั ดเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็ นบััตรอื่่�น (ตััวเลืือก)
ิ
5 ภายใน 60 วิินาทีี ถืือนาฬิกาของคุุ
ณใกล้ ้กัับเครื่่�องอ่่านการ
ิ
ิ
ชำำ�ระเงิินโดยให้ ้นาฬิกาหัั
นหน้ ้าเข้ ้าหาเครื่่�องอ่่าน นาฬิกา
สั่่�นและแสดงเครื่่�องหมายถููกเมื่่�อทำำ�การสื่่�อสารกัับเครื่่�อง
อ่่านเสร็็จแล้ ้ว
6 หากต้ ้องการ ให้ ้ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนเครื่่�องอ่่านบััตรเพื่่�อ
ทำำ�ธุรุ กรรมให้ ้เสร็็จสมบููรณ์์
5

ข้้อแนะนำำ�: หลัังจากคุุณป้้อนรหััสผ่่านของคุุณได้ ้สำำ�เร็็จแล้ ้ว
คุุณสามารถชำำ�ระเงิินโดยไม่่ใช้ ้รหััสผ่่านเป็็ นเวลา 24 ชั่่�วโมงใน
ิ
ิ
ขณะที่่�คุณยั
ุ งั สวมนาฬิกาของคุุ
ณอยู่่� หากคุุณถอดนาฬิกาจาก
ข้ ้อมืือของคุุณหรืือปิิ ดใช้ ้งานการวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ คุุณต้ ้อง
ป้้ อนรหััสผ่่านอีีกครั้้�งก่่อนทำำ�การชำำ�ระเงิิน

การเพิ่่�มหนึ่่�งบั ัตรไปยั ัง Garmin Pay Wallet
ของคุุณ
คุุณสามารถเพิ่่�มบััตรเครดิิตหรืือเดบิิตได้ ้ถึึง 10 ใบไปยััง
Garmin Pay wallet ของคุุณ
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก Garmin Pay > > เพิ่่�มบั ัตร
3 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
ิ
หลัังจากบััตรถููกเพิ่่�มแล้ ้ว คุุณสามารถเลืือกบััตรนั้้�นบนนาฬิกา
ของคุุณเมื่่�อคุุณทำำ�การชำำ�ระเงิิน

การจั ัดการบั ัตร Garmin Pay ของคุุณ
คุุณสามารถระงัับชั่่�วคราวหรืือลบบััตรหนึ่่�งใบได้ ้
หมายเหตุุ: ในบางประเทศ สถาบัันการเงิินที่่�เข้ ้าร่่วมอาจจำำ�กัด
ั
คุุณสมบััติข
ิ อง Garmin Pay
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก Garmin Pay
3 เลืือกบััตรหนึ่่�งใบ
4 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อระงัับชั่่�วคราวหรืือยกเลิิกการระงัับ เลืือก ระงั ับบั ัตร
บััตรดังั กล่่าวต้ ้องเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่เ� พื่่�อทำำ�การจัับจ่่ายโดย
การใช้ ้อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
• เพื่่�อลบบััตร เลืือก

การเปลี่่�ยนรหั ัสผ่่าน Garmin Pay ของคุุณ
คุุณต้ ้องทราบรหััสผ่่านปัั จจุุบัน
ั ของคุุณเพื่่�อเปลี่่�ยนใหม่่ หาก
คุุณลืม
ื รหััสผ่่านของคุุณ คุุณต้ ้องรีีเซ็็ตคุณ
ุ สมบััติ ิ Garmin Pay
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ของคุุณ, สร้ ้างรหััสผ่่านใหม่่, และป้้ อนข้ ้อมููล
บััตรของคุุณอีีกครั้้�ง
1 จากหน้ ้าอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ในแอป Garmin Connect
เลืือก Garmin Pay > เปลี่่�ยนรหั ัสผ่่าน
2 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
ำ ะเงิินโดยการใช้ ้อุุปกรณ์์ Venu 2/2S คุุณ
ครั้้�งถััดไปที่่�คุณชำ
ุ �ร
ต้ ้องป้้ อนรหััสผ่่านใหม่่

where-to-use-rabbit-card/

เริ่่�มใช้ง้ านบั ัตรแรบบิิท
หมายเหตุุ: ก่่อนใช้ ้บััตรแรบบิิท คุุณต้ ้องทำำ�ตามขั้้�น
ตอนการลงทะเบีียนให้ ้เรีียบร้ ้อย สำำ�หรัับขั้้�นตอนการลง
ทะเบีียนโดยละเอีียด โปรดดููที่่� support.Garmin.com/thTH/?faq=5c2GqjnhTe6Nw72zn61Iv7
1 โปรดไปยัังสถานที่่�ที่่�ให้ ้บริิการที่่�คุณ
ุ สามารถใช้ ้บริิการ
เสริิมหรืือเปิิ ดใช้ ้แอปพลิิเคชััน My Rabbit อย่่าง
เป็็ นทางการเพื่่�อเติิมเงิิน สำำ�หรัับรายละเอีียดขั้้�นตอน
การเติิมเงิิน โปรดดููที่่� support.Garmin.com/thTH/?faq=5c2GqjnhTe6Nw72zn61Iv7
2 เมื่่�อทำำ�การชำำ�ระเงิินหรืือทำำ�ธุรุ กรรมต่่าง ๆ เพีียงนำำ �ด้ ้าน
ิ
หน้ ้าของนาฬิกามาสัั
มผััสใกล้ ้เครื่่�องอ่่านบััตรเพื่่�อทำำ�การ
เติิมเงิินหรืือหัักเงิินเพื่่�อทำำ�ธุรุ กรรมให้ ้เสร็็จสิ้้�น

โหมดประหยั ัดแบตเตอรี่่�
ิ
ิ
เมื่่�อนาฬิกามีีแบตเตอรี่่
�ต่ำำ�� นาฬิกาจะเปิิ
ดโหมดประหยััด
แบตเตอรี่่�โดยอััตโนมััติ ิ คุุณยังั สามารถใช้ ้งานบััตรแรบบิิทใน
การชำำ�ระสิินค้ ้าหรืือใช้ ้สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าโดยสารได้ ้เล็็กน้ ้อย

การดููหมายเลขบั ัตรแรบบิิท
1 กด
ค้ ้างไว้ ้เพื่่�อเข้ ้าสู่่เ� มนููการตั้้�งค่่า
2 เลืือก
> ระบบ > เกี่่�ยวกั ับ เพื่่�อดููหมายเลขบััตร
แรบบิิท

การเปิิ ดและปิิ ดการใช้ง้ านคุุณสมบั ัติิบั ัตรแรบบิิท
หากคุุณไม่่ได้ ้ใช้ ้คุุณสมบััติบั
ิ ตร
ั แรบบิิทเป็็ นเวลานานหรืือไม่่
ั บััตรแรบบิิทในพื้้�นที่่�ของคุุณได้ ้ คุุณสามารถ
สามารถใช้ ้ฟัั งก์์ชัน
เลืือกปิิ ดคุุณสมบััติบั
ิ ตร
ั แรบบิิทได้ ้ ตััวเลืือกนี้้�จะปิิ ดเฉพาะ
คุุณสมบััติที่่
ิ �เกี่่�ยวข้ ้องเท่่านั้้�นและจะไม่่ทำำ�การลบบััตรออก คุุณ
สามารถเปิิ ดใช้ ้งานบััตรแรบบิิทอีีกครั้้�งได้ ้ทุุกเมื่่�อ สถานะการ
ทำำ�งานของบััตรจะกลัับไปใช้ ้งานเหมืือนตอนก่่อนปิิ ดการใช้ ้งาน
1 เข้ ้าไปที่่� GCM > รายละเอีียดบั ัตร เลืือก เปิิ ด หรืือ ปิิ ด

คำำ�แนะนำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มเติิม
ไปที่่�เว็็บไซต์์ด้ ้านล่่างหรืือสแกน QR โค้ ้ดเพื่่�อดููข้ ้อมููลอ้ ้างอิิง
ของคำำ�ถามที่่�พบบ่่อย

การชำำ�ระเงิินแบบเคลื่่�อนที่่�ด้ว้ ยบั ัตรแรบบิิท
ั
ข้้อสังเกต
บััตรแรบบิิทเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ต้ ้องได้ ้รัับอนุุญาต และไม่่สามารถ
เข้ ้ารหััสใหม่่ได้ ้หลัังจากบััตรถููกล็็อค
หากไม่่สามารถชำำ�ระเงิินหรืือไม่่สามารถใช้ ้งานบััตร
แรบบิิท โปรดลองอีีกครั้้�งหรืือถามผู้้�ให้ ้บริิการเกี่่�ยวกัับการ
รองรัับคุุณสมบััติก
ิ ารชำำ�ระเงิินด้ ้วยบััตรแรบบิิทหรืือไม่่ในเครื่่�อง
ทำำ�รายการ
หากปัั ญหาการทำำ�ธุรุ กรรมและข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องไม่่ได้ ้เกิิดจาก
ิ โปรดดููคำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับบััตรแรบบิิทหรืือ
การตรวจจัับนาฬิกา
ติิดต่่อทางบริิษััทบััตรแรบบิิทโดยตรงเพื่่�อขอคำำ�ปรึึกษา
ข้้อแนะนำำ�: สำำ�หรัับรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับขอบเขตและการใช้ ้
งานของบััตรแรบบิิท สามารถดููได้ ้ที่่�เว็็บไซต์์ Rabbit.co.th/th/
6

คุุณสมบั ัติิความปลอดภั ัยและการ
ติิดตามต่่าง ๆ
คำำ�เตืือน
คุุณสมบััติด้
ิ ้านความปลอดภััยและการติิดตามเป็็ นคุุณสมบััติ ิ
เสริิม ไม่่ควรใช้ ้เป็็ นวิิธีีหลัักในการขอรัับความช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน
แอป Garmin Connect ไม่่ติิดต่่อบริิการฉุุกเฉิินในนามของคุุณ
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S มีีคุุณสมบััติค
ิ วามปลอดภััยและการ
ติิดตามที่่�ต้ ้องติิดตั้้�งด้ ้วยแอป Garmin Connect
คุณสมบัตค
ิ วามปลอดภัยและการติดตามต่าง ๆ

ั
ข้้อสังเกต
เพื่่�อใช้ ้คุุณสมบััติเิ หล่่านี้้� คุุณต้ ้องเชื่่�อมต่่อกัับแอป Garmin
Connect โดยการใช้ ้เทคโนโลยีี Bluetooth คุุณสามารถป้้ อน
รายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินในบััญชีี Garmin Connect ของคุุณได้ ้
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการตรวจจัับเหตุุการณ์์และความ
ช่่วยเหลืือ ไปที่่� Garmin.com/safety
ความช่่วยเหลืือ: ช่่วยให้ ้คุุณส่่งข้ ้อความอััตโนมััติพร้
ิ ้อมชื่่�อ
ของคุุณ, ลิิงก์์ LiveTrack, และตำำ�แหน่่ง GPS (หากมีี) ไป
ยัังรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินของคุุณได้ ้
การตรวจจั ับเหตุุการณ์์: เมื่่�ออุุปกรณ์์ Venu 2/2S ตรวจ
จัับหนึ่่�งเหตุุการณ์์ได้ ้ระหว่่างกิิจกรรมการเดิิน, การวิ่่�ง,
หรืือการปั่่�นจัักรยานกลางแจ้ ้ง, อุุปกรณ์์ส่่งหนึ่่�งข้ ้อความ
อััตโนมััติ,ิ ลิิงค์์ LiveTrack, และตำำ�แหน่่ง GPS (หากมีี) ไป
ยัังรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินของคุุณ
LiveTrack: ช่่วยให้ ้เพื่่�อน ๆ และครอบครััวติิดตามการแข่่ง
และกิิจกรรมการฝึึ กซ้ ้อมของคุุณในแบบเรีียลไทม์์ได้ ้ คุุณ
สามารถเชิิญผู้้�ติิดตามโดยการใช้ ้อีีเมลหรืือโซเชีียลมีีเดีีย
เพื่่�อให้ ้พวกเขาดููข้ ้อมููลสดของคุุณบนหน้ ้าการติิดตามบน
เว็็บเพจ

การเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติด
ิ ต่่อฉุุกเฉิิน
หมายเลขโทรศััพท์ข
์ องรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินถููกนำำ �มาใช้ ้
สำำ�หรัับคุุณสมบััติก
ิ ารตรวจจัับเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก ความปลอดภั ัยและการติิดตาม > ตรวจจั ับ
เหตุุการณ์์และความช่่วยเหลืือ > เพิ่่�มผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิิน
3 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

การเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติด
ิ ต่่อ
คุุณสามารถเพิ่่�มได้ ้ถึึง 50 รายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อไปยัังแอป Garmin
Connect อีีเมลติิดต่่อสามารถใช้ ้ร่่วมกัับคุุณสมบััติ ิ LiveTrack
สามของรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อสามารถถููกใช้ ้เป็็ นรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อ
ฉุุกเฉิินได้ ้ (การเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิิน, หน้ ้า 7)
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก รายชื่่�อ
3 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
หลัังจากคุุณเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อ คุุณต้ ้องซิิงค์์ข้ ้อมููลของคุุณ
เพื่่�อใช้ ้การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ไปยัังอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของ
คุุณ (การใช้ ้แอป Garmin Connect, หน้ ้า 21 )

การตรวจจั ับเหตุุการณ์์
คำำ�เตืือน
การตรวจจัับเหตุุการณ์์เป็็ นคุุณสมบััติเิ สริิมที่่�ถููกออกแบบมา
เพื่่�อใช้ ้บนถนนเป็็ นหลััก การตรวจจัับเหตุุการณ์์ไม่่ควรถููก
พึ่่�งพาเป็็ นวิิธีีหลัักเพื่่�อการรัับความช่่วยเหลืือยามฉุุกเฉิิน
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถเปิิ ดใช้ ้งานการตรวจจัับเหตุุการณ์์บนอุุปกรณ์์
ของคุุณได้ ้ คุุณต้ ้องตั้้�งค่่าข้ ้อมููลผู้้�ติิดต่่อยามฉุุกเฉิินในแอป
Garmin Connect ก่่อน

ั
ความต้้องการของระบบโทรศัพท์์

ส่่งข้ ้อมููล
• รายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินจะต้ ้องสามารถรัับข้ ้อความตััว
อัักษรได้ ้ (อาจมีีค่่าบริิการการส่่งข้ ้อความ) หรืืออีีเมล

การเปิิ ดและปิิ ดการตรวจจั ับเหตุุการณ์์
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถเปิิ ดใช้ ้งานการตรวจจัับเหตุุการณ์์บนอุุปกรณ์์
ของคุุณได้ ้ คุุณต้ ้องตั้้�งค่่ารายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินในแอป
Garmin Connect ก่่อน (การเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิิน, หน้ ้า
7) สมาร์์ทโฟนที่่�ถููกจัับคู่่ไ� ว้ ้ของคุุณต้ ้องมีีแพ็็กเกจข้ ้อมููลและ
อยู่่ใ� นพื้้�นที่่�ครอบคลุุมของเครืือข่่ายซึ่่�งมีีข้ ้อมููลให้ ้บริิการ ราย
ชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินของคุุณต้ ้องสามารถรัับอีีเมลหรืือข้ ้อความได้ ้
(อาจมีีอััตราค่่าส่่งข้ ้อความตามมาตรฐาน)
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
2 เลืือก
> ความปลอดภั ัยและการติิดตาม > ตรวจ
จั ับเหตุุการณ์์
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
หมายเหตุุ: การตรวจจัับเหตุุการณ์์มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับกิิจกรรม
การเดิิน, การวิ่่�ง, การปีีนเขา และการปั่่�นจัักรยานกลางแจ้ ้ง
เท่่านั้้�น
เมื่่�อหนึ่่�งเหตุุการณ์์ถููกตรวจจัับได้ ้โดยอุุปกรณ์์ Venu 2/2S
ของคุุณพร้ ้อม GPS เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่,� แอป Garmin Connect
สามารถส่่งข้ ้อความอัักษรและอีีเมลแบบอััตโนมััติพร้
ิ ้อมชื่่�อของ
คุุณและตำำ�แหน่่ง GPS ไปยัังผู้้�ติิดต่่อยามฉุุกเฉิินของคุุณ คุุณมีี
เวลา 30 วิินาทีีที่่�จะยกเลิิกข้ ้อความ

การขอความช่่วยเหลืือ
ก่่อนการขอความช่่วยเหลืือ ต้ ้องติิดตั้้�งรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิิน
ก่่อน (การเพิ่่�มรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิิน, หน้ ้า 7)
1 กดค้ ้าง
ึ มีีการสั่่�นสามครั้้�ง ให้ ้ปล่่อยปุ่่�มเพื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน
2 เมื่่�อคุุณรู้้�สึก
คุุณสมบััติค
ิ วามช่่วยเหลืือ หน้ ้าจอนัับถอยหลัังปรากฏ
ข้้อแนะนำำ�: คุุณสามารถเลืือก ยกเลิิก ก่่อนที่่�การนัับถอยหลััง
เสร็็จสิ้้�นเพื่่�อยกเลิิกข้ ้อความได้ ้

คุุณสมบั ัติิอั ัตราการเต้้นของหั ัวใจ
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S มีีเครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�อิงิ กัับข้ ้อ
มืือ และยัังใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้กัับเครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ
แบบคาดหน้ ้าอกได้ ้ (จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก) คุุณสามารถดูู
ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจบนวิิจิท
ิ อััตราการเต้ ้นหััวใจ หากทั้้�ง
ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�อิงิ กัับข้ ้อมืือและอััตราการเต้ ้นหััวใจ
จากหน้ ้าอกมีีให้ ้ใช้ ้เมื่่�อคุุณเริ่่�มต้ ้นหนึ่่�งกิิจกรรม อุุปกรณ์์ของคุุณ
ใช้ ้ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจจากหน้ ้าอก

อั ัตราการเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ
การสวมใส่่อุุปกรณ์์
y สวมอุุปกรณ์์เหนืือกระดููกข้ ้อมืือของคุุณ
หมายเหตุุ: อุุปกรณ์์ควรสวมได้ ้กระชัับแต่่สบาย สำำ�หรัับ
การอ่่านค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น อุุปกรณ์์ไม่่
ควรขยัับไปมาระหว่่างกำำ�ลังั วิ่่�งหรืือกำำ�ลังั ออกกำำ�ลังั กาย
คุุณควรอยู่่นิ่่
� �งกัับที่่�สำำ�หรัับการอ่่านค่่าออกซิิเจนในเลืือด

• โทรศััพท์จ
์ ะต้ ้องเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ซีีรีีส์ ์ Venu 2/2S
ของคุุณระหว่่างกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ GPS
• โทรศััพท์จ
์ ะต้ ้องสามารถรัับส่่งข้ ้อมููลได้ ้
• คุุณจะต้ ้องอยู่่ใ� นพื้้�นที่่�ครอบคลุุมของเครืือข่่ายที่่�มีีบริิการ

คุณสมบัตอ
ิ ตร
ั าการเต ้นของหัวใจ
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หมายเหตุุ: เซนเซอร์์แบบออปติิคอลอยู่่ที่่
� �ด้ ้านหลัังของ
อุุปกรณ์์
ดูู ข้ ้อแนะนำำ �สำำ�หรัับข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�ไม่่แน่่นอน,
หน้ ้า 8 สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับอััตราการเต้ ้นหััวใจ
จากข้ ้อมืือ
ดูู ข้ ้อแนะนำำ �สำำ�หรัับข้ ้อมููลเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดที่่�ไม่่
แน่่นอน, หน้ ้า 10 สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเซนเซอ
วััดออกซิิเจนในเลืือด
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความแม่่นยำำ� ไปที่่� Garmin.
co.th/legal/atdisclaimer
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการสวมใส่่และการดููแล
รัักษาอุุปกรณ์์ ไปที่่� Garmin.co.th/legal/fit-and-care

ำ
ข้้อแนะนำำ�สำ�หรั
ับข้้อมููลอั ัตราการเต้้นหั ัวใจที่่�ไม่่
แน่่นอน
หากข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจไม่่แน่่นอนหรืือไม่่ปรากฏ คุุณ
สามารถลองทำำ�ตามข้ ้อแนะนำำ �เหล่่านี้้�
y ทำำ�ความสะอาดและเช็็ดแขนของคุุณให้ ้แห้ ้งก่่อนการสวม
อุุปกรณ์์
y หลีีกเลี่่�ยงการทาครีีมกัันแดด, โลชั่่�น, และยาไล่่แมลงใต้ ้
อุุปกรณ์์
y หลีีกเลี่่�ยงการขีีดข่่วนเซนเซอร์์วัด
ั อััตราการเต้ ้นหััวใจบน
ด้ ้านหลัังของอุุปกรณ์์
y สวมอุุปกรณ์์เหนืือกระดููกข้ ้อมืือของคุุณ อุุปกรณ์์ควรสวม
ได้ ้กระชัับแต่่สบาย
y รอจนกว่่าไอคอน
หยุุดนิ่่�งก่่อนการเริ่่�มต้ ้นทำำ�กิจิ กรรม
ของคุุณ
y วอร์์มอััพนาน 5 ถึึง 10 นาทีีและอ่่านค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจ
ได้ ้ก่่อนการเริ่่�มกิิจกรรมของคุุณ
หมายเหตุุ: ในสภาพอากาศเย็็น ให้ ้วอร์์มอััพในร่่ม
y ล้ ้างอุุปกรณ์์ด้ ้วยน้ำำ ��จืด
ื หลัังจากการออกกำำ�ลังั กายแต่่ละ
ครั้้�ง
ิ
y ใช้ ้สายนาฬิกาแบบซิิ
ลิโิ คนระหว่่างการออกกำำ�ลังั กาย

การดููข้้อมููลอั ัตราการเต้้นของหั ัวใจ
ิ ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบดููอััตราการ
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
เต้ ้นของหััวใจ
การเหลืือบดููอััตราการเต้ ้นของหััวใจแสดงอััตราการเต้ ้น
ของหััวใจปัั จจุุบัน
ั ของคุุณเป็็ นจัังหวะต่่อนาทีี (bpm)
2 เลืือกการเหลืือบดููเพื่่�อดููกราฟอััตราการเต้ ้นของหััวใจของ
คุุณตั้้�งแต่่เที่่�ยงคืืน
กราฟแสดงกิิจกรรมอััตราการเต้ ้นหััวใจล่่าสุุดของคุุณ,
อััตราการเต้ ้นหััวใจสููงและต่ำำ��, และแถบรหััสสีีเพื่่�อบ่่งบอก
ถึึงเวลาที่่�ใช้ ้ไปในแต่่ละโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจ (เกี่่�ยวกัับ
โซนอััตราการเต้ ้นหััวใจ, หน้ ้า 9)
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3 ปัั ดหน้ ้าจอเพื่่�อดููค่่าเฉลี่่�ยของอััตราการเต้ ้นหััวใจขณะพััก
(RHR) ของคุุณสำำ�หรัับ 7 วัันล่่าสุุด

การตั้้�งค่่าการเตืือนอั ัตราการเต้้นหั ัวใจที่่�ผิด
ิ ปกติิ
คำำ�เตืือน
คุุณสมบััตินี้
ิ �จ
้ ะแจ้ ้งเตืือนคุุณเมื่่�ออััตราการเต้ ้นของหััวใจของ
คุุณสููงกว่่าหรืือลดลงต่ำำ��กว่่าจำำ�นวนจัังหวะการเต้ ้นต่่อนาทีี
ตามที่่�ผู้้�ใช้ ้เลืือกหลัังจากไม่่มีีการใช้ ้งานเป็็ นระยะเวลาหนึ่่�ง
คุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ม่่ได้ ้แจ้ ้งให้ ้คุุณทราบถึึงภาวะหััวใจที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และไม่่ได้ ้มีีวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่�อรัักษาหรืือวิินิจ
ิ ฉัั ยภาวะทางการ
แพทย์์หรืือโรคใดก็็ตาม โปรดปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามคำำ�แนะนำำ �ของผู้้�ให้ ้
บริิการด้ ้านดููแลสุุขภาพของคุุณเสมอสำำ�หรัับปัั ญหาที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับหััวใจ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> อั ัตราเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ > การเตืือน
อั ัตราการเต้้นของหั ัวใจผิิดปกติิ
3 เลืือก เตืือนสููงกว่่า หรืือ เตืือนต่ำำ��กว่่า
4 เลืือกค่่าขีีดจำำ�กัด
ั ของอััตราการเต้ ้นหััวใจ
5 เลืือกสลัับเพื่่�อเปิิ ดการแจ้ ้งเตืือน
ในแต่่ละครั้้�งที่่�คุณ
ุ ได้ ้เกิินหรืือต่ำำ��กว่่าค่่าที่่�กำำ�หนดไว้ ้ ข้ ้อความจะ
ปรากฏและอุุปกรณ์์จะสั่่�น

การบรอดแคสต์์อั ัตราการเต้้นหั ัวใจไปยั ังอุุปกรณ์์
Garmin
คุุณสามารถบรอดแคสต์์ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณจาก
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณและดููบนอุุปกรณ์์ Garmin ที่่�จัับ
คู่่ไ� ว้ ้แล้ ้วได้ ้ ตััวอย่่างเช่่น คุุณสามารถบรอดแคสต์์ข้ ้อมููลอััตรา
การเต้ ้นหััวใจของคุุณไปยัังอุุปกรณ์์ Edge ในขณะที่่�กำำ�ลังั ปั่่�น
จัักรยาน
หมายเหตุุ: การบรอดแคสต์์ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจลดระยะ
เวลาการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�ลง
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> อั ัตราเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือก บรอดแคสต์์ช่่วงกิิจกรรม เพื่่�อบรอดแคสต์์
ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจระหว่่างกิิจกรรมที่่�ถููกจัับเวลา
ไว้ ้ (การเริ่่�มกิิจกรรม, หน้ ้า 14 )
• เลืือก บรอดแคสต์์ เพื่่�อเริ่่�มการบรอดแคสต์์ข้ ้อมููลอััตรา
การเต้ ้นหััวใจในตอนนี้้�
4 จัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณกับ
ั อุุปกรณ์์ Garmin
ANT+ ที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้
หมายเหตุุ: คำำ�แนะนำำ �ในการจัับคู่่สำ
� ำ�หรัับแต่่ละอุุปกรณ์์
Garmin ที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ไม่่เหมืือนกััน ดููคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งาน
ของคุุณ
คุณสมบัตอ
ิ ตร
ั าการเต ้นของหัวใจ

การปิิ ดเครื่่�องวั ัดอั ัตราการเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ
ค่่าเริ่่�มต้ ้นสำำ�หรัับการตั้้�งค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจจากข้ ้อมืือคืือ
อััตโนมััติ ิ อุุปกรณ์์ใช้ ้เครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�อิงิ กัับข้ ้อมืือ
โดยอััตโนมััติ ิ เว้ ้นแต่่คุุณจัับคู่่เ� ครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจแบบ
คาดหน้ ้าอกกัับอุุปกรณ์์ ข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจจากหน้ ้าอกมีี
ให้ ้ใช้ ้ระหว่่างหนึ่่�งกิิจกรรมเท่่านั้้�น
หมายเหตุุ: การปิิ ดเครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�อิงิ กัับข้ ้อมืือ
ยัังปิิ ดการทำำ�งานการประเมิิน VO2 max., นาทีีความเข้ ้มข้ ้น,
คุุณสมบััติวัิ ด
ั ความเครีียดตลอดวััน, และเซนเซอร์์วัด
ั ออกซิิเจน
ในเลืือดที่่�อิงิ กัับข้ ้อมืือของคุุณอีีกด้ ้วย
หมายเหตุุ: การปิิ ดการทำำ�งานเครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจจาก
ข้ ้อมืือยัังเป็็ นการปิิ ดการทำำ�งานคุุณสมบััติก
ิ ารตรวจจัับบนข้ ้อ
มืือสำำ�หรัับการจ่่ายเงิินด้ ้วย Garmin Pay เช่่นกััน และคุุณต้ ้อง
ป้้ อนรหััสผ่่านก่่อนการชำำ�ระเงิินแต่่ละครั้้�ง (Garmin Pay, หน้ ้า
5)
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> อั ัตราเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ > สถานะ > ปิิ ด

หลอดเลืือดได้ ้
หากคุุณทราบอััตราการเต้ ้นของหััวใจสููงสุุดของคุุณ คุุณ
สามารถใช้ ้ตาราง (การคำำ�นวณโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจ, หน้ ้า
9) เพื่่�อกำำ�หนดโซนอััตราการเต้ ้นของหััวใจที่่�ดีีที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับ
วััตถุป
ุ ระสงค์์ด้ ้านฟิิ ตเนสของคุุณ
หากคุุณไม่่ทราบอััตราการเต้ ้นหััวใจสููงสุุดของคุุณ ให้ ้ใช้ ้หนึ่่�ง
ในเครื่่�องคำำ�นวณที่่�มีีอยู่่บ
� นอิินเทอร์์เน็็ ต โรงยิิมและศููนย์์สุข
ุ ภาพ
บางแห่่งสามารถให้ ้การทดสอบที่่�วัด
ั อััตราการเต้ ้นหััวใจสููงสุุด
ได้ ้ ค่่ามาตรฐานของอััตราการเต้ ้นหััวใจสููงสุุดคืือ 220 ลบอายุุ
ของคุุณ

การคำำ�นวณโซนอั ัตราการเต้้นหั ัวใจ
% ของอ ัตรา
โซน การเต้นห ัวใจ
สง
ู สุด
1

50–60%

2

60–70%

3

70–80%

4

80–90%

5

90–100%

เกี่่�ยวกั ับโซนอั ัตราการเต้้นหั ัวใจ
นัักกีีฬาหลายคนใช้ ้โซนอััตราการเต้ ้นหััวใจเพื่่�อวััดและเพิ่่�ม
ความแข็็งแรงของระบบไหลเวีียนโลหิิตและพััฒนาระดัับ
ฟิิ ตเนสของพวกเขา หนึ่่�งโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจคืือหนึ่่�งเซต
ของช่่วงจัังหวะการเต้ ้นหััวใจต่่อนาทีี โซนอััตราการเต้ ้นหััวใจ
ที่่�ได้ ้รัับการยอมรัับโดยทั่่�วไปห้ ้าโซนถููกเรีียงจากเลข 1 ถึึง 5
ตามความเข้ ้มขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยทั่่�วไปแล้ ้วโซนอััตราการเต้ ้น
หััวใจถููกคำำ�นวณโดยขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั เปอร์์เซ็็นต์์ของอััตราการเต้ ้น
หััวใจสููงสุุดของคุุณ

การตั้้�งโซนอั ัตราการเต้้นหั ัวใจของคุุณ
อุุปกรณ์์ใช้ ้ข้ ้อมููลโปรไฟล์์ผู้้�ใช้ ้ของคุุณจากการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้ ้น
เพื่่�อกำำ�หนดค่่าโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจเริ่่�มต้ ้นของคุุณ อุุปกรณ์์
มีีโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�แยกต่่างหากสำำ�หรัับการวิ่่�งและการ
ปั่่�นจัักรยาน สำำ�หรัับข้ ้อมููลแคลอรี่่�ที่่�แม่่นยำำ�ที่่�สุด
ุ ในระหว่่างทำำ�
กิิจกรรมของคุุณ คุุณควรตั้้�งค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณไว้ ้
สููงสุุด คุุณยังั สามารถตั้้�งค่่าแต่่ละโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจได้ ้
ด้ ้วย คุุณสามารถปรัับโซนต่่าง ๆ ของคุุณด้ ้วยตนเองบนอุุปกรณ์์
หรืือการใช้ ้บััญชีี Garmin Connect ของคุุณได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> โปรไฟล์์ผู้้�ใช้ง้ าน > โซนอั ัตราเต้้นหั ัวใจ
3 เลืือก ค่่าเริ่่�มต้น
้ เพื่่�อดููค่่าเริ่่�มต้ ้น (ตััวเลืือก)
ค่่าเริ่่�มต้ ้นสามารถนำำ �ไปใช้ ้ได้ ้ทั้้�งกัับการวิ่่�งและการปั่่�น
จัักรยาน
4 เลืือก วิ่่�ง หรืือ ปั่่�นจั ักรยาน
5 เลืือก รายการที่่�ชอบ > ตั้้�งค่่าปรั ับแต่่ง
6 เลืือก HR สููงสุุด และป้้ อนอััตราการเต้ ้นหััวใจสููงสุุดของ
คุุณ
7 เลืือกโซน และป้้ อนค่่าสำำ�หรัับแต่่ละโซน

เป้้าหมายด้้านฟิิ ตเนส
การทราบโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณสามารถช่่วยให้ ้คุุณวัด
ั
และปรัับปรุุงฟิิ ตเนสของคุุณโดยการทำำ�ความเข้ ้าใจและการนำำ �
หลัักการเหล่่านี้้�มาประยุุกต์์ใช้ ้
y อััตราการเต้ ้นของหััวใจเป็็ นตััวชี้้�วัด
ั ที่่�ดีีของความเข้ ้มข้ ้นใน
การออกกำำ�ลังั กาย
y การฝึึ กซ้ ้อมในโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจที่่�แน่่นอนสามารถ
ช่่วยให้ ้คุุณเพิ่่�มสมรรถนะและความแข็็งแรงของหััวใจและ
คุณสมบัตอ
ิ ตร
ั าการเต ้นของหัวใจ

ึ เมื่่�อ
ความรู้้�สึก
ออกกำำ�ลั ังกาย

ประโยชน์์ที่่�ได้้
รั ับ

ผ่่อนคลาย, ช่่วง
การฝึึ กซ้ ้อมแอโร
ก้ ้าวง่่าย ๆ, หายใจ บิิกระดัับเริ่่�มต้ ้น,
เป็็ นจัังหวะ
ลดความเครีียด
การฝึึ กซ้ ้อมระบบ
ช่่วงก้ ้าวสบาย ๆ,
ไหลเวีียนโลหิิต
หายใจลึึกเล็็ก
ขั้้�นพื้้�นฐาน, ช่่วง
น้ ้อย, ยัังพููดคุุยได้ ้
การฟื้้�นตััวดีี
พััฒนาความ
ช่่วงก้ ้าวปานกลาง, สามารถแอโรบิิก,
เริ่่�มพููดคุุยได้ ้
การฝึึ กซ้ ้อมระบบ
ลำำ�บากมากขึ้้�น
ไหลเวีียนโลหิิต
อย่่างเหมาะสม
พััฒนาความสา
ช่่วงก้ ้าวเร็็วและ
มารถแอนแอโร
อึึดอััดเล็็กน้ ้อย,
บิิกและขีีดจำำ�กัด
ั ,
หายใจแรง
ความเร็็วเพิ่่�มขึ้้�น
ช่่วงการวิ่่�งระยะสั้้�น, แอนแอโรบิิกและ
ไม่่สามารถคงไว้ ้
ความอดทนของ
ได้ ้เป็็ นเวลานาน,
กล้ ้ามเนื้้�อ, พละ
หายใจลำำ�บาก
กำำ�ลังั เพิ่่ม
� ขึ้้�น

เกี่่�ยวกั ับการประเมิิน VO2 Max.
VO2 max. คืือปริิมาณสููงสุุดของออกซิิเจน (ในมิิลลิิลิตร
ิ )
ที่่�คุณ
ุ สามารถผลาญต่่อนาทีีต่่อกิิโลกรััมของน้ำำ ��หนัักตััวที่่�
สมรรถนะสููงสุุดของคุุณ VO2 max. เป็็ นการบ่่งชี้้�ของสมรรถนะ
ด้ ้านความแข็็งแรงของหััวใจและหลอดเลืือดหััวใจและควรเพิ่่�ม
ขึ้้�นในขณะที่่�ระดัับสุุขภาพของคุุณดีีขึ้้�น
บนอุุปกรณ์์ของคุุณ การประเมิิน VO2 max. จะปรากฏเป็็ น
หมายเลขและคำำ�อธิิบาย คุุณสามารถดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
การประมาณ VO2 max. บนบััญชีี Garmin Connect
ข้ ้อมููล VO2 max. ได้ ้รัับการจััดหาโดย Firstbeat Analytics
การวิิเคราะห์์ VO2 max. ถููกจััดเตรีียมให้ ้โดยได้ ้รัับความ
ยิินยอมจาก The Cooper Institute® สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม ดูู
ภาคผนวก (การแบ่่งระดัับมาตรฐาน VO2 Max., หน้ ้า 32) แล
ไปที่่� www.CooperInstitute.org

การหาค่่าประเมิิน VO2 Max. ของคุุณ
อุุปกรณ์์ต้ ้องการข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจและการเดิินเร็็วหรืือ
การวิ่่�งที่่�ถููกจัับเวลา (จนถึึง 15 นาทีี) เพื่่�อแสดงการประเมิิน
VO2 max. ของคุุณ
1 กดค้ ้าง
9

2 เลืือก
> โปรไฟล์์ผู้้�ใช้ง้ าน > VO2 Max
หากคุุณได้ ้บัันทึึกการเดิินเร็็วหรืือการวิ่่�งกลางแจ้ ้งไว้ ้ก่่อน
แล้ ้ว การประเมิิน VO2 max. ของคุุณอาจปรากฏขึ้้�น
อุุปกรณ์์แสดงวัันที่่�การประเมิิน VO2 max. ของคุุณได้ ้ถููก
อััปเดตล่่าสุุด อุุปกรณ์์อัป
ั เดตการประเมิิน VO2 max. ของ
คุุณแต่่ละครั้้�งที่่�คุณ
ุ เดิินหรืือวิ่่�งกลางแจ้ ้ง 15 นาทีีหรืือนาน
กว่่านั้้�นจนเสร็็จ คุุณสามารถเริ่่�มต้ ้นการทดสอบ VO2 max.
ด้ ้วยตนเองเพื่่�อรัับการประเมิินที่่�ถููกอััปเดตแล้ ้วได้ ้
3 เพื่่�อเริ่่�มต้ ้นการทดสอบ VO2 max. แตะหน้ ้าจอ
4 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอเพื่่�อหาการประเมิิน VO2 max.
ของคุุณ หนึ่่�งข้ ้อความปรากฏขึ้้�นเมื่่�อการทดสอบเสร็็จ
สมบููรณ์์

การดููอายุุสุข
ุ ภาพของคุุณ
อายุุสุข
ุ ภาพของคุุณจะทำำ�ให้ ้คุุณเห็็นภาพสุุขภาวะของคุุณ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับบุุคลลเพศเดีียวกััน อุุปกรณ์์ของคุุณใช้ ้
ข้ ้อมููล เช่่น อายุุ มวลร่่างกาย ดััชนีีมวลกาย (BMI) ข้ ้อมููลอััตรา
การเต้ ้นของหััวใจเมื่่�อพััก และประวััติกิ
ิ จิ กรรมที่่�ออกแรงมาก
เพื่่�อคำำ�นวณอายุุสุข
ุ ภาพของคุุณ ถ้ ้าคุุณมีีเครื่่�องช่่างน้ำำ ��หนััก
Garmin Index™ อุุปกรณ์์ของคุุณจะใช้ ้การวััดเปอร์์เซ็็นต์์ไข
มัันในร่่างกายแทนค่่า BMI เพื่่�อระบุุอายุุสุข
ุ ภาพของคุุณ การ
เปลี่่�ยนแปลงการออกกำำ�ลังั กายหรืือไลฟ์์ สไตล์์สามารถมีีผลต่่อ
อายุุสุข
ุ ภาพของคุุณ
หมายเหตุุ: สำำ�หรัับการประเมิินอายุุสุข
ุ ภาพที่่�แม่่นยำำ�ที่่�สุด
ุ ให้ ้
ตั้้�งค่่าโปรไฟล์์ผู้้�ใช้ ้จนเสร็็จ (การตั้้�งค่่าโปรไฟล์์ผู้้�ใช้ ้ของคุุณ,
หน้ ้า 18 )
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> โปรไฟล์์ผู้้�ใช้ง้ าน > อายุุสุข
ุ ภาพ

เครื่่�องวั ัดออกซิเิ จนในเลืือด
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S วััดออกซิิเจนจากที่่�ข้ ้อมืือของคุุณเพื่่�อวััด
ความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดของคุุณ การรู้้�ข้ ้อมููลความอิ่่�ม
ตััวของออกซิิเจนจะช่่วยให้ ้คุุณเข้ ้าใจสุุขภาพโดยรวมของตััว
เอง และช่่วยให้ ้รู้้�ว่่าร่่างกายของคุุณปรัับตััวเข้ ้ากัับความสููงชััน
ได้ ้ดีีเพีียงใด อุุปกรณ์์ของคุุณจะวััดระดัับออกซิิเจนในเลืือดของ
คุุณด้ ้วยการส่่องแสงลงบนผิิวหนัังและตรวจจัับว่่าสามรถดููดซัับ
แสงกลัับมาได้ ้มากเพีียงใด เรีียกว่่า SpO2
การอ่่านค่่าจากเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดของคุุณปรากฏเป็็ น
เปอร์์เซ็็นต์์ SpO2 บนอุุปกรณ์์ คุุณสามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมเกี่่�ยวกัับการอ่่านค่่าจากเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดของ
คุุณ รวมทั้้�งแนวโน้ ้มต่่าง ๆ ในหลายวัันที่่�ผ่่านมาได้ ้บนบััญชีี
Garmin Connect ของคุุณ การเปลี่่�ยนโหมดการติิดตามเครื่่�อง
วััดออกซิิเจนในเลืือด, หน้ ้า 10) สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัั
ความแม่่นยำำ�ของเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือด ไปที่่� Garmin.
co.th/legal/atdisclaimer

การรั ับการอ่่านค่่าจากเครื่่�องวั ัดออกซิเิ จนในเลืือด
คุุณสามารถเริ่่�มต้ ้นอ่่านค่่าเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดด้ ้วย
ตนเองโดยการเหลืือบดููเครื่่�องวััดออกซิิเจนปลายนิ้้�ว ความ
แม่่นยำำ�ของการอ่่านค่่าการวััดออกซิิเจนในเลืือดอาจแตกต่่าง
กัันไปโดยอิิงกัับการไหลเวีียนโลหิิตของคุุณ, การวางอุุปกรณ์์
บนข้ ้อมืือของคุุณ, และความนิ่่�งของคุุณ
หมายเหตุุ: คุุณอาจต้ ้องเพิ่่�มวิิจิท
ิ ไปยัังลููปการเหลืือบดููของ
คุุณ (การปรัับแต่่งการเหลืือบดูู, หน้ ้า 12)
1 ระหว่่างที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั นั่่�งหรืืออยู่่เ� ฉย ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อไปที่่�
การเหลืือบดููเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือด
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2 เลืือกการเหลืือบดููเพื่่�อเริ่่�มการอ่่านค่่า
3 ยกแขนข้ ้างที่่�สวมอุุปกรณ์์ไว้ ้ที่่�ระดัับหััวใจระหว่่างที่่�อุป
ุ กรณ์์
อ่่านค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดของคุุณ
4 อยู่่นิ่่
� �ง ๆ
อุุปกรณ์์แสดงค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนของคุุณเป็็ น
เปอร์์เซ็็นต์์, กราฟของการอ่่านค่่าออกซิิเจนในเลืือดจาด
ชีีพจร, และค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณตั้้�งแต่่เที่่�ยงคืืน

การเปลี่่�ยนโหมดการติิดตามเครื่่�องวั ัดออกซิเิ จนใน
เลืือด
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> อั ัตราเต้้นหั ัวใจจากข้้อมืือ > Pulse Ox >
โหมดการติิดตาม
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อเปิิ ดการวััดระหว่่างที่่�คุณ
ุ หยุุดทำำ�กิจิ กรรมในระหว่่าง
วััน เลืือก ทั้้�งวั ัน
หมายเหตุุ: การเปิิ ดโหมดการวััดออกซิิเจนในเลืือด
จาดชีีพจรตลอดวัันลดอายุุแบตเตอรี่่่�ลง
• เพื่่�อเปิิ ดการวััดอย่่างต่่อเนื่่�องระหว่่างที่่�คุณ
ุ นอนหลัับ
เลืือก ระหว่่างนอนหลั ับ
หมายเหตุุ: ตำำ�แหน่่งการนอนที่่�ผิด
ิ ปกติิอาจทำำ�ให้ ้การ
อ่่านค่่า SpO2 เวลาในการนอนน้ ้อยผิิดปกติิ
• เพื่่�อปิิ ดการวััดอััตโนมััติ ิ เลืือก ปิิ ด

ำ
ข้้อแนะนำำ�สำ�หรั
ับข้้อมููลเครื่่�องวั ัดออกซิเิ จนในเลืือด
ที่่�ไม่่แน่่นอน
หากข้ ้อมููลจากเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดไม่่แน่่นอนหรืือไม่่
ปรากฏ คุุณอาจลองทำำ�ตามข้ ้อแนะนำำ �เหล่่านี้้�ได้ ้
y หยุุดเคลื่่�อนไหวระหว่่างที่่�อุป
ุ กรณ์์อ่่านค่่าความอิ่่�มตััวของ
ออกซิิเจนในเลืือดของคุุณ
y สวมอุุปกรณ์์เหนืือกระดููกข้ ้อมืือของคุุณ อุุปกรณ์์ควรสวม
ได้ ้กระชัับแต่่สบาย
y ยกแขนข้ ้างที่่�สวมอุุปกรณ์์ไว้ ้ที่่�ระดัับหััวใจระหว่่างที่่�อุป
ุ กรณ์์
อ่่านค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดของคุุณ
y ใช้ ้สายรััดซิิลิโิ คน
y ทำำ�ความสะอาดและเช็็ดแขนของคุุณให้ ้แห้ ้งก่่อนการสวม
อุุปกรณ์์
y หลีีกเลี่่�ยงการทาครีีมกัันแดด, โลชั่่�น, และยาไล่่แมลงใต้ ้
อุุปกรณ์์
y หลีีกเลี่่�ยงการขีีดข่่วนเซนเซอร์์แบบออปติิคอลบนด้ ้านหลััง
ของอุุปกรณ์์
y ล้ ้างอุุปกรณ์์ด้ ้วยน้ำำ ��จืด
ื หลัังจากการออกกำำ�ลังั กายแต่่ละ
ครั้้�ง

การติิดตามกิิจกรรม
คุุณสมบััติก
ิ ารติิดตามกิิจกรรมบัันทึึกการนัับก้ ้าวประจำำ�วัน
ั , ระยะ
ทางที่่�ได้ ้เดิินทางผ่่านไป, นาทีีความเข้ ้มข้ ้น, จำำ�นวนชั้้�นที่่�ขึ้้�น,
แคลอรี่่�ที่่�เผาผลาญ, และสถิิติก
ิ ารนอนของคุุณสำำ�หรัับแต่่ละวััน
ที่่�ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ แคลอรี่่�ที่่�เผาผลาญของคุุณรวมถึึงกระบวนการ
เผาผลาญอาหารพื้้�นฐานของคุุณบวกกัับแคลอรี่่�ของกิิจกรรม
ต่่าง ๆ
จำำ�นวนก้ ้าวที่่�เดิินระหว่่างวัันปรากฏบนการเหลืือบดููก้ ้าว การนัับ
ก้ ้าวถููกอััปเดตเป็็ นระยะ
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการติิดตามกิิจกรรมและความ
แม่่นยำำ�ของการวััดด้ ้านฟิิ ตเนส ไปที่่� Garmin.co.th/legal/
การติดตามกิจกรรม

atdisclaimer

เข้ ้มข้ ้นหนัักทั้้�งหมดของคุุณกลายเป็็ นสองเท่่าเมื่่�อถููกรวมกััน

เป้้าหมายอั ัตโนมั ัติิ

การได้้รั ับนาทีีความเข้้มข้น
้

อุุปกรณ์์ของคุุณสร้ ้างเป้้ าหมายก้ ้าวประจำำ�วัน
ั โดยอััตโนมััติ ิ ซึ่่�ง
ขึ้้�นกัับระดัับกิิจกรรมก่่อนหน้ ้านี้้�ของคุุณ ขณะที่่�คุณ
ุ เคลื่่�อนไหว
ระหว่่างวััน อุุปกรณ์์แสดงความคืืบหน้ ้าของคุุณไปสู่่เ� ป้้ าหมาย
ประจำำ�วัน
ั ของคุุณ 1

อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณคำำ�นวณนาทีีเข้ ้มข้ ้นโดยการ
เปรีียบเทีียบข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณกับ
ั อััตราการ
เต้ ้นหััวใจขณะพัักโดยเฉลี่่�ยของคุุณ หากอััตราการเต้ ้นหััวใจ
ถููกปิิ ดอยู่่� อุุปกรณ์์คำำ�นวณนาทีีความเข้ ้มข้ ้นปานกลางโดยการ
วิิเคราะห์์การก้ ้าวของคุุณต่่อนาทีี
y เริ่่�มกิิจกรรมที่่�ถููกจัับเวลาเพื่่�อการคำำ�นวณที่่�แม่่นยำำ�ที่่�สุด
ุ
ของนาทีีความเข้ ้มข้ ้น
y สวมใส่่อุุปกรณ์์ของคุุณตลอดเวลาทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน
เพื่่�อวััดอััตราการเต้ ้นของหััวใจขณะพัักที่่�แม่่นยำำ�ที่่�สุด
ุ

Garmin Move IQ

หากคุุณเลืือกไม่่ใช้ ้คุุณสมบััติเิ ป้้ าหมายอััตโนมััติ ิ คุุณสามารถ
ตั้้�งเป้้ าหมายก้ ้าวส่่วนบุุคคลบนบััญชีี Garmin Connect ของ
คุุณได้ ้

้ ารแจ้้งเตืือนขยั ับ
การใช้ก
การนั่่�งเป็็ นเวลานานอาจทำำ�ให้ ้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสถานะการ
เผาผลาญอาหารที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ การแจ้ ้งเตืือนขยัับคอยเตืือน
คุุณให้ ้เคลื่่�อนไหวตลอด หลัังจากไม่่มีีการทำำ�กิจิ กรรมใด ๆ ใน
หนึ่่�งชั่่�วโมง และแถบสีีแดงปรากฎบนวิิจิท
ิ การนัับก้ ้าว แถบยาว
เพิ่่�มขึ้้�นปรากฏหลัังทุุก ๆ 15 นาทีีของการอยู่่นิ่่
� �ง อุุปกรณ์์ยังั สั่่�น
ถ้ ้าการสั่่�นถููกเปิิ ดไว้ ้ (การตั้้�งค่่าระบบ, หน้ ้า 24 )
ออกไปเดิินใกล้ ้ ๆ (อย่่างน้ ้อยสองสามนาทีี) เพื่่�อรีีเซ็็ตการ
แจ้ ้งเตืือนขยัับ

การติิดตามการนอนหลั ับ
ในขณะที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั นอนหลัับ อุุปกรณ์์จะตรวจจัับการนอนของ
คุุณและตรวจสอบการเคลื่่�อนไหวของคุุณในระหว่่างชั่่�วโมงการ
นอนปกติิของคุุณโดยอััตโนมััติ ิ คุุณสามารถตั้้�งเวลานอนปกติิ
ของคุุณได้ ้ในการตั้้�งค่่าผู้้�ใช้ ้บนบััญชีี Garmin Connect ของ
คุุณ สถิิติก
ิ ารนอนหลัับรวมถึึงจำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�นอนทั้้�งหมด,
ระดัับการนอน, และการเคลื่่�อนไหวขณะหลัับ คุุณสามารถดูู
สถิิติก
ิ ารนอนหลัับของคุุณได้ ้บนบััญชีี Garmin Connect ของ
คุุณ
หมายเหตุุ: การงีีบหลัับไม่่ได้ ้ถููกเพิ่่�มไว้ ้ในสถิิติก
ิ ารนอนหลัับ
ของคุุณ คุุณสามารถใช้ ้โหมดห้ ้ามรบกวนเพื่่�อปิิ ดการแจ้ ้งเตืือน
และการเตืือนต่่าง ๆ เพื่่�อยกเว้ ้นการปลุุกได้ ้ (การใช้ ้งานโหมด
ห้ ้ามรบกวน, หน้ ้า 3)

นาทีีความเข้้มข้น
้
เพื่่�อปรัับปรุุงสุุขภาพของคุุณ องค์์กรต่่าง ๆ เช่่น องค์์การ
อนามััยโลกแนะนำำ �ให้ ้ทำำ�กิจิ กรรมที่่�มีีความเข้ ้มข้ ้นปานกลาง
อย่่างน้ ้อย 150 นาทีีต่่อสััปดาห์์ เช่่น การเดิินเร็็ว หรืือกิิจกรรมที่่�
มีีความเข้ ้มข้ ้นหนััก 75 นาทีีต่่อสััปดาห์์ เช่่น การวิ่่�ง
อุุปกรณ์์ตรวจจัับความเข้ ้มข้ ้นของกิิจกรรมของคุุณและติิดตาม
เวลาที่่�คุณ
ุ ใช้ ้ในการเข้ ้าร่่วมกิิจกรรมที่่�มีีความเข้ ้มข้ ้นในระดัับ
ปานกลางถึึงหนััก (ต้ ้องมีีข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจเพื่่�อหา
จำำ�นวนความเข้ ้มข้ ้นหนัักได้ ้) อุุปกรณ์์รวมจำำ�นวนของนาทีี
กิิจกรรมปานกลางกัับจำำ�นวนของนาทีีกิิจกรรมหนััก นาทีีความ
การติดตามกิจกรรม

เมื่่�อการเคลื่่�อนไหวของคุุณตรงกัับรููปแบบการออกกำำ�ลังั กายที่่�
คุ้้�นเคย คุุณสมบััติ ิ Move IQ จะตรวจจัับกิิจกรรมโดยอััตโนมััติ ิ
และแสดงผลในไทม์์ไลน์์ของคุุณ กิิจกรรม Move IQ แสดง
ประเภทและระยะเวลาของกิิจกรรม แต่่ไม่่ปรากฏในรายการกิิจ
กรรมหรืือฟีีดข่่าวของคุุณ
คุุณสมบััติ ิ Move IQ สามารถเริ่่�มกิิจกรรมที่่�ถููกจัับเวลาได้ ้โดย
อััตโนมััติสำ
ิ ำ�หรัับการเดิินและวิ่่�งโดยการใช้ ้ขีีดจำำ�กัด
ั เวลาที่่�คุณ
ุ
ตั้้�งไว้ ้ในแอป Garmin Connect กิิจกรรมเหล่่านี้้�ถููกเพิ่่�มลงใน
รายการกิิจกรรมของคุุณ

การตั้้�งค่่าการติิดตามกิิจกรรม
กดค้ ้าง
และเลืือก
> การติิดตามกิิจกรรม
สถานะ: ปิิ ดคุุณสมบััติก
ิ ารติิดตามกิิจกรรม
เตืือนขยั ับ: แสดงหนึ่่�งข้ ้อความและแถบสถานะการเคลื่่�อนไหว
ิ
บนหน้ ้าปัั ดนาฬิกาดิิ
จิทั
ิ ล
ั และหน้ ้าจอจำำ�นวนก้ ้าว อุุปกรณ์์
ยัังสั่่�นเพื่่�อเตืือนคุุณด้ ้วย
เตืือนเป้้าหมาย: ช่่วยให้ ้คุุณเปิิ ดและปิิ ดการเตืือนเป้้ าหมาย
ได้ ้ หรืือปิิ ดในระหว่่างทำำ�กิจิ กรรมเท่่านั้้�น การเตืือนเป้้ า
หมายปรากฏขึ้้�นสำำ�หรัับเป้้ าหมายจำำ�นวนก้ ้าวประจำำ�วัน
ั เป้้ า
หมายจำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นประจำำ�วัน
ั เป้้ าหมายนาทีีความ
ั ดาห์์ของคุุณ และเป้้ าหมายการรัักษาน้ำำ ��
เข้ ้มข้ ้นประจำำ�สัป
ในร่่างกาย
เริ่่�มกิจ
ิ กรรมออโต้้: ช่่วยให้ ้อุุปกรณ์์ของคุุณสร้ ้างและบัันทึึก
กิิจกรรมที่่�จััั�บเวลาได้ ้โดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณสมบััติ ิ Move IQ
ตรวจจัับได้ ้ว่่าคุุณกำำ�ลัง้ั ้เดิินหรืือกำำ�ลังั วิ่่�งอยู่่� คุุณสามารถตั้้�ง
ค่่าขีีดจำำ�กัด
ั เวลาขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการวิ่่�งและเดิินได้ ้
นาทีีความเข้้มข้น
้ : ช่่วยให้ ้คุุณตั้้�งค่่าโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจ
สำำ�หรัับนาทีีความเข้ ้มข้ ้นปานกลางและโซนอััตราการเต้ ้น
หััวใจที่่�สููงขึ้้�นสำำ�หรัับนาทีีความเข้ ้มข้ ้นหนัักได้ ้ คุุณยังั สามา
รถใช้ ้อััลกอริิทึม
ึ ที่่�เป็็ นค่่าเริ่่�มต้ ้นได้ ้อีีกด้ ้วย

การปิิ ดการติิดตามกิิจกรรม
เมื่่�อคุุณปิิดการติิดตามกิิจกรรม จำำ�นวนก้ ้าว, จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิิน
ขึ้้�น, นาทีีความเข้ ้มข้ ้น, การติิดตามการนอน, และกิิจกรรม
Move IQ ของคุุณจะไม่่ถููกบัันทึึกไว้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> การติิดตามกิิจกรรม > สถานะ > ปิิ ด
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เหลืือบมอง
อุุปกรณ์์ของคุุณมาพร้ ้อมการเหลืือบดููที่่�ถููกติิดตั้้�งล่่วงหน้ ้า
ซึ่่�งให้ ้ข้ ้อมููลได้ ้อย่่างรวดเร็็ว บางวิิจิท
ิ ต้ ้องการการเชื่่�อมต่่อ
Bluetooth กัับสมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้
การเหลืือบดููบางตััวจะมองไม่่เห็็นตามค่่าเริ่่�มต้ ้น คุุณสามารถ
เพิ่่�มเข้ ้าไปในลููปการเหลืือบดููได้ ้ด้ ้วยตนเอง (การปรัับแต่่งการ
เหลืือบดูู, หน้ ้า 12 )
Body Battery: แสดงระดัับแบตเตอรี่่�ร่่างกายปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ
และกราฟระดัับแบตเตอรี่่�ร่่างกายของคุุณในหลายชั่่�วโมงที่่�
ผ่่านมา เมื่่�อสวมใส่่ตลอดทั้้�งวััน
ปฏิิทิน
ิ : แสดงการประชุุมที่่�ใกล้ ้มาถึึงจากปฏิิทิน
ิ สมาร์์ทโฟน
ของคุุณ
แคลอรี่่�: แสดงข้ ้อมููลแคลอรี่่�ของคุุณสำำ�หรัับวัันปัั จจุุบัน
ั
ความท้้าทาย: แสดงลำำ�ดับ
ั ใน leaderboard ปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ
หากคุุณเข้ ้าร่่วมการแข่่งขัันใน Garmin Connect
จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�น: ติิดตามจำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นและความคืืบ
หน้ ้าสู่่เ� ป้้ าหมายของคุุณ
Garmin coach: แสดงการออกกำำ�ลังั กายตามกำำ�หนดเวลา
เมื่่�อคุุณเลืือกแผนการออกกำำ�ลังั กายของ Garmin coach
ในบััญชีี Garmin Connect ของคุุณ
Health Snapshot: แสดงสรุุปผลรวมสุุขภาพของกิิจกรรม
ล่่าสุุดของคุุณ
อั ัตราการเต้้นหั ัวใจ: แสดงอััตราการเต้ ้นหััวใจปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ
เป็็ นจัังหวะต่่อนาทีี (bpm) และกราฟค่่าเฉลี่่�ยอััตราการเต้ ้น
ของหััวใจขณะพััก (RHR)
ประวั ัติิ: แสดงประวััติกิ
ิ จิ กรรมของคุุณและกราฟของกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ที่่�คุณบั
ุ น
ั ทึึกไว้ ้
น้ำำ��ในร่่างกาย: ช่่วยให้ ้คุุณติด
ิ ตามปริิมาณน้ำำ ��ที่่�คุณ
ุ บริิโภค
และความคืืบหน้ ้าสู่่เ� ป้้ าหมายประจำำ�วัน
ั ของคุุณ
นาทีีเข้้มข้น
้ : ติิดตามเวลาของคุุณที่่�ใช้ ้เข้ ้าร่่วมในกิิจกรรมปาน
กลางถึึงหนััก, เป้้ าหมายนาทีีความเข้ ้มข้ ้นรายสััปดาห์์ของ
คุุณ และความคืืบหน้ ้าไปสู่่เ� ป้้ าหมายของคุุณ
กิิจกรรมล่่าสุุด: แสดงผลการสรุุปโดยย่่อ ของกิิจกรรมที่่�ถููก
บัันทึึกไว้ ้ล่่าสุุดของคุุณ
กีีฬาล่่าสุุด: แสดงสรุุปย่่อสั้้�น ๆ ของกีีฬาล่่าสุุดที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ของ
คุุณ และประวััติกีีฬ
ิ าชนิิดนั้้�น ๆ
แสง: ช่่วยให้ ้คุุณควบคุุมแสงของจัักรยานหากคุุณมีีไฟ Varia
ที่่�จัับคู่่กั
� บ
ั อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
การควบคุุมเพลง: มอบการควบคุุมเครื่่�องเล่่นเพลงสำำ�หรัับ
สมาร์์ทโฟนหรืือเพลงบนอุุปกรณ์์ของคุุณ
การแจ้้งเตืือน: เตืือนคุุณถึึงสายโทรเข้ ้า, ข้ ้อความ, การ
อััปเดตต่่าง ๆ ของเครืือข่่ายโซเชีียล, และอื่่�น ๆ, โดยขึ้้�น
กัับการตั้้�งค่่าการแจ้ ้งเตืือนผ่่านสมาร์์ทโฟนของคุุณ
Pulse oximeter: ช่่วยให้ ้คุุณสามารถอ่่านค่่าออกซิิเจนใน
เลืือดจากชีีพจรได้ ้ด้ ้วยตนเอง
การหายใจ: อััตราการหายใจปัั จจุุบัน
ั ของคุุณเป็็ นการหายใจ
ต่่อนาทีีและค่่าเฉลี่่�ยเจ็็ดวััน คุุณสามารถทำำ�กิจิ กรรมการ
หายใจเพื่่�อช่่วยให้ ้คุุณผ่่อนคลายได้ ้
การนอนหลั ับ: แสดงเวลาที่่�คุณ
ุ นอนหลัับทั้้�งหมด คะแนนการ
นอนหลัับ และข้ ้อมููลระดัับของการนอนหลัับเมื่่�อคืืนนี้้�
ก้้าว: ติิดตามการนัับก้ ้าวประจำำ�วัน
ั ของคุุณ, เป้้ าหมายก้ ้าว,
และข้ ้อมููลต่่าง ๆของวัันก่่อนหน้ ้า
ความเครีียด: แสดงระดัับความเครีียดปัั จจุุบัน
ั ของคุุณและ
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กราฟของระดัับความเครีียดของคุุณ คุุณสามารถทำำ�
กิิจกรรมการฝึึ กหายใจเพื่่�อช่่วยให้ ้คุุณผ่่อนคลาย
สภาพอากาศ: แสดงอุุณหภููมิิปััจจุุบัน
ั และการพยากรณ์์อากาศ
การติิดตามรอบประจำำ�เดืือน: แสดงรอบปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ
หรืือสถานะติิดตามการตั้้�งครรภ์์ คุุณสามารถดููและบัันทึึก
อาการประจำำ�วัน
ั ของคุุณ

การเหลืือบดูู
ิ ปัั ดขึ้้�นหรืือลง
y จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา

เลื่่�อนผ่่านลููปการเหลืือบดููบนอุุปกรณ์์
y เลืือกการเหลืือบดููเพื่่�อดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
ั ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
y กดค้ ้าง
เพื่่�อดููตััวเลืือกและฟัั งก์์ชัน
สำำ�หรัับหนึ่่�งการเหลืือบดูู

การปรั ับแต่่งการเหลืือบดูู
1
2
3
4

กดค้ ้าง
เลืือก
> เหลืือบมอง
เลืือกการเหลืือบดูู
เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• ลากการเหลืือบดููขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
ของการเหลืือบดููในลููปการเหลืือบดูู
• เลืือก
เพื่่�อลบการเหลืือบดููออกจากลููปการเหลืือบดูู
5 เลืือก
6 เลืือกการเหลืือบดูู
การเหลืือบดููถููกเพิ่่�มเข้ ้าไปยัังลููปการเหลืือบดูู

ความแปรปรวนของอั ัตราการเต้้นหั ัวใจและ
ระดั ับความเครีียด
อุุปกรณ์์ของคุุณวิเิ คราะห์์ความแปรปรวนของอััตราการเต้ ้น
หััวใจของคุุณในขณะที่่�คุณ
ุ หยุุดพัักเพื่่�อกำำ�หนดความเครีียด
ทั้้�งหมดของคุุณ การฝึึ กซ้ ้อม, กิิจกรรมทางกายภาพ, การนอน
หลัับ, โภชนาการ, และความเครีียดในชีีวิิต โดยทั่่�วไปทั้้�งหมด
มีีผลต่่อระดัับความเครีียดของคุุณ ระดัับความเครีียดเรีียงจาก
0 ถึึง 100 ซึ่่�ง 0 ถึึง 25 คืือสถานะการพัักผ่่อน, 26 ถึึง 50 คืือ
สถานะความเครีียดต่ำำ��, 51 ถึึง 75 คืือสถานะความเครีียดปาน
กลาง, และ 76 ถึึง 100 คืือสถานะความเครีียดสููง การทราบ
ระดัับความเครีียดของคุุณเองสามารถช่่วยให้ ้คุุณแยกแยะช่่วง
เวลาที่่�เครีียดตลอดวัันของคุุณได้ ้ เพื่่�อผลลััพธ์ที่่
์ �ดีีที่่�สุด
ุ คุุณ
ควรสวมอุุปกรณ์์ขณะกำำ�ลังั นอนหลัับ
คุุณสามารถซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั บััญชีี Garmin Connect
ของคุุณเพื่่�อดููระดัับความเครีียดทั้้�งวัันของคุุณ, แนวโน้ ้มใน
ระยะยาว, และรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมต่่าง ๆ

เหลือบมอง

้ ารเหลืือบดููระดั ับความเครีียด
การใช้ก
การเหลืือบดููระดัับความเครีียดแสดงระดัับความเครีียดปัั จจุุบัน
ั
ของคุุณและกราฟของระดัับความเครีียดของคุุณสำำ�หรัับหลาย
ชั่่�วโมงล่่าสุุด โดยยัังสามารถแนะนำำ �คุณ
ุ ให้ ้ทำำ�ตามกิิจกรรมการ
ฝึึ กหายใจเพื่่�อช่่วยให้ ้คุุณผ่่อนคลายได้ ้อีีกด้ ้วย
1 ระหว่่างที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั นั่่�งหรืืออยู่่เ� ฉย ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบ
ดููระดัับความเครีียด
ิ
ข้้อแนะนำำ�: หากคุุณตื่่�นตััวมากเกิินกว่่าให้ ้นาฬิกาตรวจ
สอบระดัับความเครีียดของคุุณได้ ้ ข้ ้อความจะปรากฏแทน
ตััวเลขระดัับความเครีียด คุุณสามารถตรวจสอบระดัับ
ความเครีียดของคุุณได้ ้อีีกครั้้�งหลัังจากหยุุดเคลื่่�อนไหว
หลายนาทีี
2 แตะการเหลืือบดููเพื่่�อดููกราฟระดัับความเครีียดของคุุณ
ตั้้�งแต่่เที่่�ยงคืืน
แถบสีีน้ำำ ��เงิินแสดงระยะเวลาของการพััก แถบสีีส้ ้มแสดง
ระยะเวลาของความเครีียด แถบสีีเทาแสดงเวลาที่่�คุณ
ุ
กระฉัั บกระเฉงเกิินกว่่าจะทำำ�การวััดระดัับความเครีียดของ
คุุณ
3 เพื่่�อเริ่่�มกิิจกรรมการฝึึ กหายใจ ปัั ดขึ้้�นและเลืือก

Body Battery
อุุปกรณ์์ของคุุณวิเิ คราะห์์ความแปรปรวนของอััตราการเต้ ้น
หััวใจ, ระดัับความเครีียด, คุุณภาพการนอนหลัับ, และข้ ้อมููล
กิิจกรรมเพื่่�อกำำ�หนดระดัับ Body Battery โดยรวมของคุุณ
เหมืือนกัับมาตรวััดน้ำำ ��มัน
ั บนรถยนต์์ ซึ่่�งบ่่งบอกปริิมาณของ
พลัังงานสำำ�รองที่่�มีีอยู่่ข
� องคุุณ ระดัับช่่วงของ Body Battery
เริ่่�มจาก 0 ถึึง 100, โดยที่่� 0 ถึึง 25 เป็็ นพลัังงานสำำ�รองต่ำำ��, 26
ถึึง 50 เป็็ นพลัังงานสำำ�รองปานกลาง, 51 ถึึง 75 เป็็ นพลัังงาน
สำำ�รองสููง และ 76 ถึึง 100 เป็็ นพลัังงานสำำ�รองสููงมาก
คุุณสามารถซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั บััญชีี Garmin Connect
เพื่่�อดููระดัับ Body Battery ล่่าสุุด, แนวโน้ ้มระยะยาว, และราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้ ้ (ข้ ้อแนะนำำ �สำำ�หรัับปรัับปรุุงข้ ้อมููล Body
Battery, หน้ ้า 13 )

การเหลืือบดูู Body Battery
การเหลืือบดูู Body Battery แสดงระดัับแบตเตอรี่่�ร่่างกายของ
คุุณในปัั จจุุบัน
ั
1 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบดูู Body Battery
หมายเหตุุ: คุุณอาจต้ ้องเพิ่่�มการเหลืือบดููไปยัังลููปการ
เหลืือบดููของคุุณ (การปรัับแต่่งการเหลืือบดูู, หน้ ้า 12)
2 แตะการเหลืือบดููเพื่่�อดููกราฟข้ ้อมููล Body Battery ของคุุณ
ตั้้�งแต่่เที่่�ยงคืืน

ำ
ข้้อแนะนำำ�สำ�หรั
ับปรั ับปรุุงข้้อมููล Body Battery
y สวมอุุปกรณ์์ขณะกำำ�ลังั นอนหลัับ เพื่่�อผลลััพธ์ที่่
์ �แม่่นยำำ�มาก
ขึ้้�น
y การนอนหลัับที่่�ดีีช่่วยฟื้้�นฟูู Body Battery ของคุุณ
y กิิจกรรมที่่�ใช้ ้แรงอย่่างมากและความเครีียดสููงอาจเป็็ น
สาเหตุุให้ ้ Body Battery ของคุุณลดลงอย่่างรวดเร็็ว
y การรัับประทานอาหาร รวมทั้้�งสารกระตุ้้�น เช่่น คาเฟอีีน
ไม่่มีีผลต่่อ Body Battery ของคุุณ

สุุขภาพของผู้้�หญิิง
การติิดตามรอบประจำำ�เดืือน
รอบประจำำ�เดืือนของคุุณเป็็ นส่่วนสำำ�คััญของสุุขภาพของคุุณ
คุุณสามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมและตั้้�งค่่าคุุณสมบััตินี้
ิ �ใ้ นการตั้้�งค่่า
สถิิติสุ
ิ ข
ุ ภาพของแอป Garmin Connect
y การติิดตามรอบประจำำ�เดืือนและรายละเอีียด
y อาการทางกายภาพและอารมณ์์
y การคาดการณ์์ช่่วงมีีประจำำ�เดืือนและภาวะเจริิญพัันธุ์์�
y ข้ ้อมููลสุุขภาพและโภชนาการ
หมายเหตุุ: คุุณสามารถใช้ ้แอป Garmin Connect เพื่่�อเพิ่่�ม
หรืือลบการเหลืือบดูู

การติิดตามการตั้้�งครรภ์์
คุุณสมบััติติ
ิ ด
ิ ตามการตั้้�งครรภ์์แสดงอััปเดตรายสััปดาห์์ และ
ให้ ้ข้ ้อมููลด้ ้านสุุขภาพและโภชนาการ คุุณสามารถใช้ ้อุุปกรณ์์
บัันทึึกอาการต่่าง ๆ และอาการทางอารมณ์์ การอ่่านระดัับ
กลููโคสในเลืือด และการขยัับตััวของเด็็ก เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมและ
ตั้้�งค่่าคุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ด้ ้ในการตั้้�งค่่าสถิิติสุ
ิ ข
ุ ภาพในแอป Garmin
Connect

การติิดตามน้ำำ��ในร่่างกาย
คุุณสามารถติิดตามปริิมาณที่่�บริิโภคของเหลวประจำำ�วัน
ั ของ
คุุณ, เปิิ ดเป้้ าหมายและการเตืือนต่่าง ๆ, และป้้ อนขนาดภาชนะ
ที่่�คุณ
ุ ใช้ ้ประจำำ� หากคุุณเปิิ ดใช้ ้งานเป้้ าหมายอััตโนมััติ,ิ เป้้ า
หมายของคุุณเพิ่่�มขึ้้�นในวัันที่่�คุณบั
ุ น
ั ทึึกกิิจกรรม เมื่่�อคุุณออก
กำำ�ลังั กาย, คุุณต้ ้องการของเหลวมากขึ้้�นเพื่่�อชดเชยเหงื่่�อที่่�เสีีย
ไป
หมายเหตุุ: คุุณสามารถใช้ ้แอป Garmin
Connectเพื่่�อเพิ่่�มหรืือลบวิิจิท
ิ

้ ารเหลืือบดููติิดตามน้ำำ��ในร่่างกาย
การใช้ก
การเหลืือบดููการติิดตามน้ำำ ��ในร่่างกายแสดงปริิมาณที่่�บริิโภค
ของเหลวของคุุณและเป้้ าหมายน้ำำ ��ในร่่างกายประจำำ�วัน
ั ของคุุณ
1 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเหลืือบดููน้ำำ ��ในร่่างกาย
2 เลืือกการเหลืือบดููเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนของเหลวที่่�คุณดื่่
ุ �ม

3 ปัั ดขึ้้�นเพื่่�อดููกราฟรวมของ Body Battery และระดัับ
ความเครีียดของคุุณ
เหลือบมอง
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3 กด
สำำ�หรัับของเหลวที่่�คุณ
ุ บริิโภคแต่่ละครั้้�ง (1 ถ้ ้วย, 8
ออนซ์์, หรืือ 250 มิิลลิิลิตร
ิ )
4 เลืือกภาชนะเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณที่่�บริิโภคของเหลวของคุุณ
ตามปริิมาตรของภาชนะ
5 กด
ค้ ้างไว้ ้เพื่่�อปรัับแต่่งการเหลืือบดูู
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อเปลี่่�ยนหน่่วยการวััด เลืือก หน่่วยวั ัด
• เพื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานเป้้ าหมายประจำำ�วัน
ั แบบไดนามิิคซึ่่�งเพิ่่�ม
ขึ้้�นหลัังจากการบัันทึึกหนึ่่�งกิิจกรรม เลืือก เพิ่่�มเป้้า
หมายอั ัตโนมั ัติิ
• เพื่่�อเปิิ ดการแจ้ ้งเตืือนน้ำำ ��ในร่่างกาย เลืือก แจ้้งเตืือน
• เพื่่�อปรัับแต่่งขนาดภาชนะของคุุณ เลืือก ภาชนะ เลืือก
หนึ่่�งภาชนะ, เลืือกหน่่วยการวััด, และป้้ อนขนาดภาชนะ

แอปและกิิจกรรมต่่าง ๆ
อุุปกรณ์์ของคุุณมาพร้ ้อมกัับแอปส์์และกิิจกรรมหลากหลายที่่�
ถููกโหลดไว้ ้แล้ ้วล่่วงหน้ ้า
แอป: แอปมอบคุุณสมบััติแ
ิ บบโต้ ้ตอบได้ ้สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ของ
� ำ�แหน่่งที่่�บัน
คุุณ เช่่น การนำำ �ทางไปสู่่ตำ
ั ทึึกไว้ ้
กิิจกรรม: อุุปกรณ์์ของคุุณมาพร้ ้อมกัับแอปกิิจกรรมแบบในร่่ม
และกลางแจ้ ้งที่่�ถููกโหลดไว้ ้แล้ ้วล่่วงหน้ ้า รวมถึึงการวิ่่�ง,
การปั่่�นจัักรยาน, การฝึึ กกล้ ้ามเนื้้�อ, การเล่่นกอล์์ฟ, และ
อื่่�น ๆ เมื่่�อคุุณเริ่่�มทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม อุุปกรณ์์แสดงและบัันทึึก
ข้ ้อมููลเซนเซอร์์ซึ่่�งคุุณสามารถบัันทึึกและแชร์์กับ
ั ชุุมชน
Garmin Connect ได้ ้
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการติิดตามกิิจกรรมและ
ความแม่่นยำำ�ของการวััดด้ ้านฟิิ ตเนส ไปที่่� Garmin.co.th/
legal/atdisclaimer
แอป Connect IQ: คุุณสามารถเพิ่่�มคุุณสมบััติต่่
ิ าง ๆ ไปยััง
ิ
นาฬิกาของคุุ
ณได้ ้โดยการติิดตั้้�งแอปจากร้ ้านค้ ้า Connect
IQ mobile (คุุณสมบััติ ิ Connect IQ, หน้ ้า 3)

การเริ่่�มกิจ
ิ กรรม
เมื่่�อคุุณเริ่่�มต้ ้นทำำ�กิจิ กรรม GPS จะเปิิ ดโดยอััตโนมััติ ิ (หาก
ต้ ้องการ)
1 กด
2 หากนี่่�เป็็ นครั้้�งแรกที่่�คุณ
ุ ได้ ้เริ่่�มทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม เลืือกช่่อง
ทำำ�เครื่่�องหมายหน้ ้าแต่่ละกิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มไปยัังที่่�ใช้ ้
ประจำำ�ของคุุณ และเลืือก
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือกกิิจกรรมจากรายการที่่�ใช้ ้ประจำำ�ของคุุณ
• เลืือก
และเลืือกกิิจกรรมจากรายการกิิจกรรมที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�น
4 หากกิิจกรรมต้ ้องการใช้ ้สััญญาณ GPS ให้ ้ออกไปข้ ้างนอก
ในบริิเวณที่่�เห็็นท้ ้องฟ้้ าชััดเจนและรอจนกว่่าอุุปกรณ์์พร้ ้อม
แล้ ้ว
อุุปกรณ์์พร้ ้อมหลัังจากที่่�ได้ ้กำำ�หนดอััตราการเต้ ้นหััวใจของ
คุุณ รัับสััญญาณ GPS (หากต้ ้องการ) และเชื่่�อมต่่อกัับ
เซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณแล้ ้ว (หากต้ ้องการ)
5 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกข้ ้อมููลกิิจกรรมเท่่านั้้�นในขณะที่่�เครื่่�องจัับ
เวลากิิจกรรมกำำ�ลังั เดิินอยู่่�

ำ
ข้้อแนะนำำ�สำ�หรั
ับการบั ันทึึกกิิจกรรมต่่าง ๆ
y ชาร์์จไฟอุุปกรณ์์ก่่อนการเริ่่�มทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม (การชาร์์จ
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อุุปกรณ์์, หน้ ้า 27 )
y กด
เพื่่�อบัันทึึก lap ต่่าง ๆ เริ่่�มต้ ้นหนึ่่�งเซตหรืือโพส
ใหม่่, หรืือเลื่่�อนไปยัังขั้้�นตอนเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์ถัด
ั ไป
y ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อดููหน้ ้าข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม

การหยุุดหนึ่่�งกิิจกรรม
1 กด
2 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อบัันทึึกกิิจกรรม, เลืือก
• เพื่่�อละทิ้้�งกิิจกรรม เลืือก
• เพื่่�อเริ่่�มทำำ�กิจิ กรรมของคุุณต่่อ กด

การเพิ่่�มกิจ
ิ กรรมแบบกำำ�หนดเอง
คุุณสามารถสร้ ้างหนึ่่�งกิิจกรรมแบบกำำ�หนดเองและเพิ่่�มลงใน
รายการกิิจกรรมได้ ้
1 กด
2 เลืือก
>
>
3 เลืือกหนึ่่�งประเภทกิิจกรรมเพื่่�อคััดลอก
4 เลืือกหนึ่่�งชื่่�อกิิจกรรม
5 หากต้ ้องการ ให้ ้แก้ ้ไขการตั้้�งค่่าแอปกิิจกรรม (การตั้้�งค่่า
กิิจกรรมและแอป, หน้ ้า 22 )
6 เมื่่�อคุุณทำำ�การแก้ ้ไขเสร็็จสิ้้�น เลืือก เสร็็จสิ้้�น

้ ระจำำ�
การเพิ่่�มหรือ
ื การลบกิิจกรรมที่่�ใช้ป
รายการของกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ประจำำ�ของคุุณปรากฏเมื่่�อคุุณกด
ิ และให้ ้การเข้ ้าถึึงอย่่างเร็็วไปยััง
ปุ่่�ม
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�คุณ
ุ ใช้ ้บ่่อยที่่�สุด
ุ ได้ ้ ครั้้�งแรกที่่�คุณ
ุ กดปุ่่�ม
เพื่่�อเริ่่�มทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรม อุุปกรณ์์แจ้ ้งให้ ้คุุณเลืือกกิิจกรรมที่่�ใช้ ้
ประจำำ�ของคุุณ คุุณสามารถเพิ่่�มหรืือลบกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ประจำำ�ต่่าง
ๆ เมื่่�อใดก็็ได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
กิิจกรรมที่่�ใช้ ้ประจำำ�ของคุุณปรากฏที่่�ด้ ้านบนของรายการ
กิิจกรรมอื่่�น ๆ จะปรากฏในรายการขยาย
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อเพิ่่�มหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ประจำำ� เลืือกกิิจกรรมนั้้�น และ
้ ระจำำ�
เลืือก เพิ่่�มที่่�ใช้ป
• เพื่่�อลบหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ประจำำ� เลืือกกิิจกรรมนั้้�น และ
้ ระจำำ�
เลืือก ลบที่่�ใช้ป

ภาพรวมสุุขภาพ
คุุณสมบััติ ิ Health Snapshot คืือกิิจกรรมบนอุุปกรณ์์ของคุุณ
ที่่�บัน
ั ทึึกการวััดสุุขภาพที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ขณะที่่�คุณนั่่
ุ �งนิ่่�ง ๆ เป็็ น
เวลาสองนาทีี ให้ ้ข้ ้อมููลคร่่าว ๆ เกี่่�ยวกัับสถานะหััวใจและหลอด
เลืือดหััวใจของคุุณในภาพรวม อุุปกรณ์์จะบัันทึึกการวััด เช่่น
อััตราการเต้ ้นของหััวใจโดยเฉลี่่�ย ระดัับความเครีียด และอััตรา
การหายใจ

กิิจกรรมในร่่ม
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S สามารถใช้ ้สำำ�หรัับการฝึึ กซ้ ้อมในร่่มได้ ้
เช่่น การวิ่่�งบนลู่่วิ่่
� �งในร่่มหรืือการใช้ ้จัักรยานแบบปั่่�นอยู่่กั
� บ
ั ที่่�
หรืือเทรนเนอร์์ในร่่ม GPS ถููกปิิ ดสำำ�หรัับกิิจกรรมในร่่มต่่าง ๆ
(การตั้้�งค่่ากิิจกรรมและแอป, หน้ ้า 22 )
เมื่่�อปิิ ด GPS ในขณะวิ่่�งหรืือเดิิน ความเร็็ว, ระยะทาง, และ
แอปและกิจกรรมต่าง ๆ

รอบขาถููกคำำ�นวณโดยใช้ ้มาตรวััดความเร่่งในอุุปกรณ์์ มาตร
วััดความเร่่งมีีการปรัับเทีียบตนเอง ความแม่่นยำำ�ของข้ ้อมููล
ความเร็็ว, ระยะทาง, และรอบขา จะดีีขึ้้�นหลัังจากการวิ่่�งหรืือ
เดิินกลางแจ้ ้งสัักครู่่ห
� นึ่่�งโดยการใช้ ้ GPS
ข้้อแนะนำำ�: การจัับราวของลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าลดความแม่่นยำำ�ลง คุุณ
สามารถใช้ ้ foot pod ที่่�เป็็ นอุุปกรณ์์เสริิมเพื่่�อบัันทึึกเพซ, ระยะ
ทาง, และรอบขาได้ ้
เมื่่�อกำำ�ลังั ปั่่�นจัักรยานพร้ ้อมกัับปิิ ด GPS ความเร็็วและระยะทาง
ไม่่มีีแสดงเว้ ้นแต่่คุุณมีีเซนเซอร์์ที่่�เป็็ นอุุปกรณ์์เสริิมซึ่่�งส่่งข้ ้อมููล
ความเร็็วและระยะทางไปยัังอุุปกรณ์์ (เช่่นเซนเซอร์์ความเร็็ว
หรืือเซนเซอร์์รอบขา)

การบั ันทึึกกิิจกรรมการฝึึ กความแข็็งแรง
คุุณสามารถบัันทึึกเซตต่่าง ๆ ระหว่่างกิิจกรรมการฝึึ กความแข็็ง
แรงได้ ้ เซตคืือการทำำ�ซ้ำำ�� (reps) ของท่่าเดีียวกัันหลายครั้้�ง
1 กด
2 เลืือก พลั ัง
3 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
4 เริ่่�มเซตแรกของคุุณ
อุุปกรณ์์นัับการทำำ�ซ้ำำ��ของคุุณ การนัับการทำำ�ซ้ำำ��ของคุุณ
ปรากฏเมื่่�อคุุณทำำ�ซ้ำำ��จนจบอย่่างน้ ้อย 4 ครั้้�ง
ข้้อแนะนำำ�: อุุปกรณ์์สามารถนัับการซ้ำำ��ของการเคลื่่�อนไหว
เดีียวสำำ�หรัับแต่่ละเซตได้ ้เท่่านั้้�น เมื่่�อคุุณต้ ้องการเปลี่่�ยน
ท่่า คุุณควรทำำ�ให้ ้ครบเซตก่่อนและเริ่่�มท่่าใหม่่
5 กด
เพื่่�อจบเซต
ิ
นาฬิกาแสดงจำำ
�นวนการทำำ�ซ้ำำ��ทั้้�งหมดสำำ�หรัับเซตนั้้�น หลััง
จากผ่่านไปหลายวิินาทีี เครื่่�องจัับเวลาพัักปรากฏ
6 หากจำำ�เป็็ น ปรัับแต่่งจำำ�นวนรอบ และเลืือก
เพื่่�อเพิ่่�มน้ำำ ��
หนัักที่่�ใช้ ้ในแต่่ละเซต
7 เมื่่�อคุุณกำำ�ลังั พัักเสร็็จแล้ ้ว กด
เพื่่�อเริ่่�มเซตถััดไปของ
คุุณ
8 ทำำ�ซ้ำำ��สำำ�หรัับแต่่ละเซตของการฝึึ กความแข็็งแรงจนกว่่า
กิิจกรรมของคุุณเสร็็จสมบููรณ์์
9 หลัังจากที่่�คุณทำ
ุ
ำ�กิจิ กรรมเสร็็จแล้ ้ว กด
และเลืือก

การปรั ับเทีียบระยะทางบนลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้า
เพื่่�อบัันทึึกระยะทางที่่�แม่่นยำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับการวิ่่�งบนลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ า
ของคุุณ คุุณสามารถปรัับเทีียบระยะทางของลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าหลััง
จากที่่�คุณ
ุ ได้ ้วิ่่�งไปอย่่างน้ ้อย 1.5 กม. (1 ไมล์์) บนลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ า
หากคุุณใช้ ้ลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าที่่�หลากหลาย คุุณสามารถปรัับเทีียบระยะ
ทางของลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าบนแต่่ละลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าหรืือหลัังจากแต่่ละการ
วิ่่�งได้ ้ด้ ้วยตนเอง
1 เริ่่�มกิิจกรรมลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ า (การเริ่่�มกิิจกรรม, หน้ ้า 14 )
2 วิ่่�งบนลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าจนกว่่าอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณจะบััน
ทึึกได้ ้อย่่างน้ ้อย 1.5 กม. (1 ไมล์์)
3 หลัังจากที่่�คุณ
ุ จบการวิ่่�งของคุุณ, กด
4 ตรวจสอบหน้ ้าจอลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าเพื่่�อดููระยะทางที่่�ได้ ้วิ่่�ง
5 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อปรัับเทีียบเป็็ นครั้้�งแรก ป้้ อนระยะทางลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าบน
อุุปกรณ์์ของคุุณ
• เพื่่�อปรัับเทีียบด้ ้วยตััวเองหลัังจากการปรัับเทีียบครั้้�งแรก
ปัั ดขึ้้�น เลืือก ปรั ับเทีียบและบั ันทึึก และป้้ อนระยะทาง
ลู่่วิ่่
� �งไฟฟ้้ าบนอุุปกรณ์์ของคุุณ

แอปและกิจกรรมต่าง ๆ

กิิจกรรมกลางแจ้้ง
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S มาพร้ ้อมกัับแอปส์์ต่่าง ๆ ที่่�ถููกโหลดไว้ ้
แล้ ้วล่่วงหน้ ้าสำำ�หรัับกิิจกรรมกลางแจ้ ้ง เช่่น การวิ่่�งและการปั่่�น
จัักรยาน GPS ถููกเปิิ ดสำำ�หรัับกิิจกรรมกลางแจ้ ้ง คุุณสามารถ
เพิ่่�มแอปโดยการใช้ ้กิิจกรรมเริ่่�มต้ ้นต่่าง ๆ ได้ ้ เช่่น คาร์์ดิโิ อหรืือ
การพาย

การออกไปวิ่่�ง
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถใช้ ้เซนเซอร์์ไร้ ้สายสำำ�หรัับการวิ่่�งของคุุณ
ได้ ้ คุุณต้ ้องจัับคู่่เ� ซนเซอร์์กับ
ั อุุปกรณ์์ของคุุณก่่อน (การจัับคู่่�
เซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )
1 สวมเซนเซอร์์ไร้ ้สายต่่างๆ ของคุุณ เช่่น foot pod หรืือ
เครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ (เลืือกได้ ้)
2 กด
3 เลืือก วิ่่�ง
4 เมื่่�อกำำ�ลังั ใช้ ้เซนเซอร์์ไร้ ้สายที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก รอใน
ขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์เชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์
5 ออกไปข้ ้างนอกและรอในขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์หาตำำ�แหน่่ง
ดาวเทีียม
6 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกข้ ้อมููลกิิจกรรมเท่่านั้้�นในขณะที่่�เครื่่�องจัับ
เวลากิิจกรรมกำำ�ลังั เดิินอยู่่�
7 เริ่่�มทำำ�กิจิ กรรมของคุุณ
8 กด
เพื่่�อบัันทึึก lap ต่่าง ๆ (ให้ ้เลืือกได้ ้) (การทำำ�
เครื่่�องหมาย Lap โดยการใช้ ้คุุณสมบััติ ิ Auto Lap, หน้ ้า
23 )
9 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููหน้ ้าจอข้ ้อมููล
10 หลัังจากที่่�คุณทำ
ุ
ำ�กิจิ กรรมเสร็็จแล้ ้ว กด
และเลืือก

การออกไปปั่่�นจั ักรยาน
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถใช้ ้หนึ่่�งเซนเซอร์์ไร้ ้สายสำำ�หรัับการปั่่�นของ
คุุณได้ ้ คุุณต้ ้องจัับคู่่เ� ซนเซอร์์กับ
ั อุุปกรณ์์ของคุุณก่่อน (การจัับ
คู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )
1 จัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้สายต่่างๆของคุุณ เช่่น เครื่่�องวััดอััตราการ
เต้ ้นหััวใจ, เซนเซอร์์ความเร็็ว, หรืือเซนเซอร์์วัด
ั รอบขา
(เลืือกได้ ้)
2 กด
3 เลืือก จั ักรยาน
4 เมื่่�อกำำ�ลังั ใช้ ้เซนเซอร์์ไร้ ้สายที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก รอใน
ขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์เชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์
5 ออกไปข้ ้างนอก และรอในขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์หาตำำ�แหน่่ง
ดาวเทีียม
6 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกข้ ้อมููลกิิจกรรมเท่่านั้้�นในขณะที่่�เครื่่�องจัับ
เวลากิิจกรรมกำำ�ลังั เดิินอยู่่�
7 เริ่่�มทำำ�กิจิ กรรมของคุุณ
8 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููหน้ ้าจอข้ ้อมููล
9 หลัังจากที่่�คุณทำ
ุ
ำ�กิจิ กรรมเสร็็จแล้ ้ว กด
และเลืือก

การดููรอบการเล่่นสกีีของคุุณ
อุุปกรณ์์ของคุุณบัน
ั ทึึกรายละเอีียดของการเล่่นสกีีหรืือสโนว์์
บอร์์ดแต่่ละรอบโดยใช้ ้คุุณสมบััติ ิ auto run คุุณสมบััตินี้
ิ �ถูู
้ กเปิิ ด
เป็็ นค่่าเริ่่�มต้ ้นสำำ�หรัับการเล่่นสกีีและการเล่่นสโนว์์บอร์์ดลงเขา
โดยบัันทึึกการเล่่นสกีีรอบใหม่่ตามการเคลื่่�อนไหวของคุุณโดย
15

อััตโนมััติ ิ เครื่่�องจัับเวลาหยุุดชั่่�วคราวเมื่่�อคุุณหยุุดการเคลื่่�อนที่่�
ลงเขาและเมื่่�อคุุณอยู่่บ
� นลิิฟต์์สกีี
เครื่่�องจัับเวลายัังคงหยุุดต่่อไประหว่่างการโดยสารลิิฟต์์สกีี คุุณ
สามารถเริ่่�มเคลื่่�อนที่่�ลงเขาเพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลาใหม่่อีีกครั้้�ง
คุุณสามารถดููรายละเอีียดรอบจากหน้ ้าจอที่่�ถููกหยุุดชั่่�วคราว
หรืือระหว่่างที่่�เครื่่�องจัับเวลากำำ�ลังั เดิินอยู่่ไ� ด้ ้
1 เริ่่�มต้ ้นเล่่นสกีีหรืือสโนว์์บอร์์ด
2 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อดููรายละเอีียดของรอบล่่าสุุดของคุุณ,
รอบปัั จจุุบัน
ั , และรอบทั้้�งหมดของคุุณ
หน้ ้าจอรอบแสดงเวลา, ระยะทางที่่�ผ่่านไป, ความเร็็ว
สููงสุุด, ความเร็็วเฉลี่่�ย, และระยะทางขาลงทั้้�งหมด

การว่่ายน้ำำ��ในสระ
1
2
3
4
5

กด
เลืือก ว่่ายในสระ
เลืือกขนาดสระของคุุณ หรืือป้้ อนขนาดเอง
กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
เริ่่�มทำำ�กิจิ กรรมของคุุณ
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึก intervals การว่่ายน้ำำ ��และความยาวโดย
อััตโนมััติ ิ
6 กด
เมื่่�อคุุณพััก
หน้ ้าจอพัักจะปรากฏขึ้้�น
7 กด
เพื่่�อรีีสตาร์์ทเครื่่�องจัับเวลา interval
8 หลัังจากที่่�คุณทำ
ุ
ำ�กิจิ กรรมเสร็็จสมบููรณ์์ กด
เพื่่�อหยุุด
เครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม และกดค้ ้าง
อีีกครั้้�งเพื่่�อบัันทึึก
กิิจกรรม

1 จากแอป Garmin Connect เลืือก ดาวน์์โหลดสนาม
กอล์์ฟ >
2 เลืือกสนามกอล์์ฟ
3 เลืือก ดาวน์์โหลด
หลัังจากทำำ�การดาวน์์โหลดสนามเสร็็จแล้ ้ว, ก็็ปรากฏใน
รายการของสนามบนอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ

การเล่่นกอล์์ฟ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ เล่่นหนึ่่�งสนามเป็็ นครั้้�งแรกได้ ้, คุุณต้ ้องดาวน์์โหลด
สนามโดยการใช้ ้สมาร์์ทโฟนของคุุณก่่อน (การดาวน์์โหลด
สนามกอล์์ฟ, หน้ ้า 16). สนามที่่�ดาวน์์โหลดแล้ ้วถููกอััปเด
โดยอััตโนมััติ ิ ก่่อนที่่�คุณ
ุ เล่่นกอล์์ฟได้ ้, คุุณควรชาร์์จไฟ
อุุปกรณ์์ก่่อน (การชาร์์จอุุปกรณ์์, หน้ ้า 27 )
1 กด
2 เลืือก กอล์์ฟ
3 รอระหว่่างอุุปกรณ์์หาตำำ�แหน่่งดาวเทีียม
4 เลืือกคอร์์สจากรายชื่่�อของคอร์์สที่่�มีีให้ ้บริิการ
5 เลืือก
เพื่่�อเก็็บคะแนน
6 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููหลุุมต่่าง ๆ
อุุปกรณ์์ทำำ�การเปลี่่�ยนโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณย้ ้ายไปหลุุมถััด
ไป

ข้้อมููลหลุุม
อุุปกรณ์์คำำ�นวณระยะไปยัังด้ ้านหน้ ้าและด้ ้านหลัังของกรีีน, และ
ไปยัังตำำ�แหน่่งเสาธงที่่�เลืือกไว้ ้ (การเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งเสาธง,
หน้ ้า 16 )

การตั้้�งค่่าขนาดสระ
1
2
3
4
5

กด
เลืือก ว่่ายในสระ
ปัั ดขึ้้�น
เลืือก การตั้้�งค่่า > ขนาดสระ
เลืือกขนาดสระของคุุณ, หรืือป้้ อนขนาดเอง

ั เกี่่�ยวกั ับการว่่ายน้ำำ��
คำำ�ศัพท์์
ความยาว: หนึ่่�งเที่่�ยวรอบสระว่่ายน้ำำ ��
Interval: ความยาวหนึ่่�งช่่วงหรืือมากกว่่าที่่�ต่่อเนื่่�องกััน หนึ่่�ง
interval ใหม่่เริ่่�มต้ ้นหลัังการพััก
สโตรก: หนึ่่�งสโตรกถููกนัับทุุกครั้้�งที่่�แขนของคุุณข้ ้างที่่�สวม
อุุปกรณ์์เหวี่่�ยงครบหนึ่่�งรอบ
Swolf: คะแนน swolf ของคุุณคือ
ื จำำ�นวนรวมของเวลาสำำ�หรัับ
ความยาวหนึ่่�งรอบสระและจำำ�นวนสโตรกสำำ�หรัับความยาว
ดัังกล่่าว ตััวอย่่างเช่่น 30 วิินาทีีบวก 15 สโตรกเท่่ากัับ
คะแนน 45 swolf เป็็ นการวััดประสิิทธิิภาพของการว่่ายน้ำำ ��
และเช่่นเดีียวกัันกัับกอล์์ฟ คะแนนที่่�ต่ำำ��กว่่าคืือดีีกว่่า

การเล่่นกอล์์ฟ
การดาวน์์โหลดสนามกอล์์ฟ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ เล่่นหนึ่่�งสนามเป็็ นครั้้�งแรกได้ ้, คุุณต้ ้องดาวน์์โหลด
สนามโดยการใช้ ้แอป Garmin Connect ก่่อน
หมายเหตุุ: หากคุุณพบหนึ่่�งสนามกอล์์ฟที่่�มีีข้ ้อมููลไม่่ถููกต้ ้อง
หรืือล้ ้าสมััย, โปรดส่่งรายงานให้ ้เราที่่� รายงานปัั ญหาเกี่่�ยวกัับ
สนามกอล์์ฟ
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1

เลขหลุุมปัั จจุุบัน
ั

2

ระยะห่่างไปยัังด้ ้านหลัังของกรีีน

3

ระยะห่่างไปยัังตำำ�แหน่่งเสาธงที่่�เลืือกไว้ ้

4

ระยะห่่างไปยัังด้ ้านหน้ ้าของกรีีน

5

พาร์์ของหลุุม

6

แผนที่่�ของกรีีน

การเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งเสาธง
ขณะกำำ�ลังั เล่่นหนึ่่�งเกม คุุณสามารถดููกรีีนอย่่างใกล้ ้ชิิดขึ้้�นและ
ย้ ้ายตำำ�แหน่่งเสาธงได้ ้
1 เลืือกแผนที่่�
มุุมมองที่่�กว้ ้างขึ้้�นของกรีีนปรากฏ
2 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููตำำ�แหน่่งเสาธงต่่าง ๆ
แสดงตำำ�แหน่่งเสาธงที่่�ได้ ้เลืือกไว้ ้
3 กด
เพื่่�อยอมรัับตำำ�แหน่่งเสาธง
ระยะบนหน้ ้าจอข้ ้อมููลหลุุมถููกอััปเดตเพื่่�อแสดงตำำ�แหน่่ง
แอปและกิจกรรมต่าง ๆ

เสาธงใหม่่ ตำำ�แหน่่งเสาธงถููกบัันทึึกไว้ ้สำำ�หรัับรอบปัั จจุุบัน
ั
เท่่านั้้�น

เมื่่�ออุุปกรณ์์ตรวจจัับช็็อต ระยะทางของคุุณจากตำำ�แหน่่
งช็็อตปรากฏในแบนเนอร์์ 1 ที่่�ด้ ้านบนของหน้ ้าจอ

การดููทิิศทางไปยั ังธง
คุุณสมบััติ ิ PinPointer คืือเป็็ นเข็็มทิิศที่่�ให้ ้ความช่่วยเหลืือเกี่่�ยว
กัับทิิศทางเมื่่�อคุุณไม่่สามารถมองเห็็นกรีีนได้ ้
คุุณสมบััตินี้
ิ �ส
้ ามารถช่่วยให้ ้คุุณวางแนวการตีีได้ ้ถึึงแม้ ้คุุณอยู่่ใ� น
ป่่ าหรืือตกหลุ่่�มทรายลึึก
หมายเหตุุ: อย่่าใช้ ้คุุณสมบััติ ิ PinPointer ขณะอยู่่ใ� นรถกอล์์ฟ
การรบกวนจากรถกอล์์ฟสามารถส่่งผลต่่อความแม่่นยำำ�ของเข็็ม
ทิิศได้ ้
1 กด
2 เลืือก
ลููกศรชี้้�ไปที่่�ตำำ�แหน่่งธง

การดููระยะการวางตั ัวและด็็อกเลก
คุุณสามารถดููรายการของระยะการวางตััวและด็็อกเลก สำำ�หรัับ
หลุุมพาร์์ 4 และพาร์์ 5
1 กด
2 เลืือก
หมายเหตุุ: ระยะทางและตำำ�แหน่่งจะถููกลบออกจาก
รายการเมื่่�อคุุณผ่่านจุุดนั้้�นไปแล้ ้ว

การดููอุุปสรรคต่่าง ๆ
คุุณสามารถดููระยะทางไปยัังอุุปสรรคตามแฟร์์เวย์์สำำ�หรัับหลุุม
พาร์์ 4 และ 5 ได้ ้ อุุปสรรคที่่�มีีผลต่่อการเลืือกช็็อตจะแสดง
แยกออกจากกัันหรืือเป็็ นกลุ่่�มเพื่่�อช่่วยให้ ้คุุณกำำ�หนดระยะทาง
ไปยัังการวางตััวหรืือแครี่่�
1 จากหน้ ้าจอข้ ้อมููลหลุุม กด
และเลืือก

ข้้อแนะนำำ�: คุุณสามารถแตะแบนเนอร์์เพื่่�อซ่่อนได้ ้เป็็ น
เวลา 10 วิินาทีี
2 ตีีช็็อตถััดไปของคุุณ
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกระยะทางของช็็อตล่่าสุุดของคุุณ

การบั ันทึึกคะแนน
1
2
3
4
5

ในขณะที่่�กำำ�ลังั เล่่นกอล์์ฟ กด
เลืือก
ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเปลี่่�ยนหลุุมต่่าง ๆ
แตะตรงกลางของหน้ ้าจอ
เลืือก
หรืือ
เพื่่�อตั้้�งค่่าคะแนน

การตั้้�งค่่าวิิธีก
ี ารนั ับคะแนน
คุุณสามารถเปลี่่�ยนวิิธีีการที่่�อุป
ุ กรณ์์ใช้ ้ในการเก็็บคะแนนได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป > กอล์์ฟ
3 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
4 เลืือก บั ันทึึกสกอร์์ > วิิธีนั
ี ับแต้้ม
5 เลืือกหนึ่่�งวิิธีีการนัับคะแนน

เกี่่�ยวกั ับการนั ับคะแนนแบบ Stableford

• ระยะทางไปด้ ้านหน้ ้า 1 และหลััง 2 ของอุุปสรรคที่่�อยู่่�
ใกล้ ้ที่่�สุด
ุ ปรากฏบนหน้ ้าจอ
• ประเภทของอุุปสรรค 3 ถููกแสดงในรายการที่่�ด้ ้านบน
ของหน้ ้าจอ
• กรีีนถููกแสดงเป็็ นครึ่่�งวงกลม 4 ที่่�ด้ ้านบนของหน้ ้าจอ
เส้ ้นที่่�อยู่่ใ� ต้ ้กรีีนแสดงกึ่่�งกลางของแฟร์์เวย์์
• ตััวบ่่งชี้้� อุุปสรรค์์ต่่าง ๆ 5 แสดงเป็็ นตััวอัักษรตาม
ลำำ�ดับ
ั ของอุุปสรรคของหลุุม และแสดงใต้ ้กรีีนจาก
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งโดยประมาณวััดจากแฟร์์เวย์์
2 ปัั ดเพื่่�อดููอุุปสรรคอื่่�น ๆ สำำ�หรัับหลุุมปัั จจุุบัน
ั

การวั ัดช็็อตด้้วยคุุณสมบั ัติิ Garmin AutoShot
แต่่ละครั้้�งที่่�คุณตีีลูู
ุ
กไปตามแฟร์์เวย์์, อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกระยะช็็อต
็ ต
ของคุุณเพื่่�อที่่�คุณ
ุ สามารถดููได้ ้ในภายหลััง (การดููประวััติช็
ิ อ
ของคุุณ, หน้ ้า 18) การพััตต์ไ์ ม่่ถููกตรวจจัั
1 ขณะกำำ�ลังั เล่่นกอล์์ฟ ให้ ้สวมใส่่อุุปกรณ์์บนข้ ้อมืือหลัักของ
คุุณเพื่่�อการตรวจจัับการตีีที่่�ดีีขึ้้�น
แอปและกิจกรรมต่าง ๆ

เมื่่�อคุุณเลืือกวิิธีีการนัับคะแนนแบบ Stableford (การตั้้�งค่่าวิิธีี
การนัับคะแนน, หน้ ้า 17), คะแนนที่่�ได้ ้รัับขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั จำำ�นวนขอ
สโตรกที่่�ตีีเปรีียบเทีียบกัับพาร์์ เมื่่�อจบหนึ่่�งรอบ, คะแนนสููงสุุด
ชนะ อุุปกรณ์์ให้ ้คะแนนตามที่่�ถููกกำำ�หนดโดย United States
Golf Association
บััตรลงคะแนนสำำ�หรัับเกมที่่�นัับคะแนนแบบ Stableford แสดง
แต้ ้มแทนสโตรก
คะแนน
0
1
2
3
4
5

จำำ�นวนสโตรกที่่�ตีเี ปรีียบเทีียบกั ับพาร์์
2 โอเวอร์์หรืือมากกว่่า
1 โอเวอร์์
พาร์์
1 อัันเดอร์์
2 อัันเดอร์์
3 อัันเดอร์์

การติิดตามสถิิติก
ิ อล์์ฟ
เมื่่�อคุุณเปิิ ดการใช้ ้งานการติิดตามสถิิติบ
ิ นอุุปกรณ์์ คุุณสามารถ
ดููสถิิติข
ิ องคุุณสำำ�หรัับรอบปัั จจุุบัน
ั ได้ ้ (ดููการสรุุปรอบของคุุณ,
หน้ ้า 18) คุุณสามารถเปรีียบเทีียบรอบต่่าง ๆ และติิดตามควา
ก้ ้าวหน้ ้าได้ ้โดยการใช้ ้แอป Garmin Golf
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1
2
3
4

กดค้ ้าง
เลืือก
> กิิจกรรมและแอป > กอล์์ฟ
เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
เลืือก บั ันทึึกสกอร์์ > ติิดตามสถิิติ ิ

การบั ันทึึกสถิิติก
ิ อล์์ฟ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถบัันทึึกสถิิติไิ ด้ ้, คุุณต้ ้องเปิิ ดใช้ ้งานการ
ติิดตามสถิิติก่่
ิ อน (การติิดตามสถิิติก
ิ อล์์ฟ, หน้ ้า 17 )
1 จากบััตรลงคะแนน แตะตรงกลางของหน้ ้าจอ
2 ตั้้�งค่่าจำำ�นวนสโตรกที่่�ใช้ ้ และเลืือก ถั ัดไป
3 ตั้้�งค่่าจำำ�นวนพััตต์ที่่
์ �ใช้ ้ และเลืือก เสร็็จ
4 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• หากลููกของคุุณตกที่่�แฟร์์เวย์์ เลืือก
• หากลููกของคุุณพลาดแฟร์์เวย์์ เลืือก
หรืือ

การดููประวั ัติิช็็อตของคุุณ
1 หลัังจากการเล่่นหนึ่่�งหลุุม กด
2 เลืือก
เพื่่�อดููข้ ้อมููลสำำ�หรัับช็็อตล่่าสุุดของคุุณ
3 เลืือก
เพื่่�อดููข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับแต่่ละช็็อตสำำ�หรัับหนึ่่�งหลุุม

ดููการสรุุปรอบของคุุณ
ในระหว่่างหนึ่่�งรอบ คุุณสามารถดููคะแนน, สถิิติ,ิ และข้ ้อมููล
จำำ�นวนก้ ้าวของคุุณได้ ้
1 กด
2 เลืือก

การจบรอบ
1
2
3
4

กด
เลืือก จบ
ปัั ดขึ้้�น
เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
ิ
• เพื่่�อบัันทึึกรอบและกลัับสู่่โ� หมดนาฬิกา,
เลืือก บั ันทึึก
• เพื่่�อแก้ ้ไขบััตรลงคะแนนของคุุณ เลืือก แก้้ไขคะแนน
ิ
• เพื่่�อทิ้้�งรอบไปและกลัับสู่่โ� หมดนาฬิกา,
เลืือก ทิ้้�ง
• เพื่่�อหยุุดรอบชั่่�วคราวและเริ่่�มเล่่นต่่อภายหลััง, เลืือก
หยุุด

แอป Garmin Golf
แอป Garmin Golf ช่่วยให้ ้คุุณอัป
ั โหลดบััตรลงคะแนนจาก
อุุปกรณ์์ Garmin ที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ของคุุณเพื่่�อดููสถิิติแ
ิ ละวิิ
็ ตอย่่างละเอีียดได้ ้ นัักกอล์์ฟสามารถแข่่งขัันกัันเอง
เคราะห์์ช็อ
ที่่�สนามต่่างกัันได้ ้โดยการใช้ ้แอป Garmin Golf มีีมากกว่่า
42,000 สนามที่่�มีีกระดานคะแนนผู้้�นำำ �ซึ่่�งทุุกคนสามารถเข้ ้าร่่วม
ได้ ้ คุุณยังั สามารถจััดอีีเว้ ้นท์์การแข่่งขัันและเชิิญผู้้�เล่่นต่่าง ๆ
เข้ ้าร่่วมได้ ้อีีกด้ ้วย
แอป Garmin Golf ซิิงค์์ข้ ้อมููลของคุุณกับ
ั บััญชีี Garmin
Connect ของคุุณ คุุณสามารถดาวน์์โหลดแอป Garmin Golf
จากแอปสโตร์์บนสมาร์์ทโฟนของคุุณได้ ้

้ ม
การฝึึ กซ้อ
้ องคุุณ
การตั้้�งค่่าโปรไฟล์์ผู้้�ใช้ข
คุุณสามารถอััปเดตการตั้้�งค่่าเพศ, ปีีเกิิด, ส่่วนสููง, น้ำำ ��หนััก, ข้ ้อ
มืือ, และโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณได้ ้ (การตั้้�งโซนอััตรา
การเต้ ้นหััวใจของคุุณ, หน้ ้า 9) อุุปกรณ์์ใช้ ้ข้ ้อมููลนี้้�เพื่่�อคำำ�นวณ
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ข้ ้อมููลการฝึึ กซ้ ้อมที่่�แม่่นยำำ�
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> โปรไฟล์์ผู้้�ใช้ง้ าน
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก

การออกกำำ�ลั ังกาย
อุุปกรณ์์ของคุุณสามารถแนะนำำ �คุณ
ุ ให้ ้ทำำ�ตามการออกกำำ�ลังั
กายแบบหลายขั้้�นตอนที่่�รวมถึึงเป้้ าหมายสำำ�หรัับการออกกำำ�ลังั
กายแต่่ละขั้้�นตอน เช่่น ระยะทาง, เวลา, การทำำ�ซ้ำำ��, หรืือการ
วััดอื่่�น ๆ อุุปกรณ์์ของคุุณรวมการออกกำำ�ลังั กายที่่�ถููกโหลดไว้ ้
แล้ ้วล่่วงหน้ ้าสำำ�หรัับหลายกิิจกรรม รวมไปถึึงความแข็็งแกร่่ง,
คาร์์ดิโิ อ, การวิ่่�ง, และการปั่่�นจัักรยาน คุุณสามารถสร้ ้างและ
ค้ ้นหาการออกกำำ�ลังั กายและแผนการฝึึ กซ้ ้อมเพิ่่�มเติิมได้ ้โดย
การใช้ ้ Garmin Connect และโอนไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณ
คุุณสามารถสร้ ้างแผนการฝึึ กซ้ ้อมตามตารางได้ ้โดยการใช้ ้
ปฏิิทิน
ิ ใน Garmin Connect และส่่งตารางการออกกำำ�ลังั กาย
ไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้

การเริ่่�มออกกำำ�ลั ังกาย
อุุปกรณ์์ของคุุณสามารถแนะนำำ �คุณ
ุ ให้ ้ทำำ�หลายขั้้�นตอนในการ
ออกกำำ�ลังั กายได้ ้
1 กด
2 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
3 ปัั ดขึ้้�น
4 เลืือก เวิิร์ค
์ เอ้้าท์์
5 เลืือกหนึ่่�งการเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์
หมายเหตุุ: เฉพาะเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์ซึ่่�งใช้ ้งานร่่วมกัับกิิจกรรมที่่�
เลืือกไว้ ้เท่่านั้้�นที่่�ปรากฏในรายการ
6 เลืือก เริ่่�มเวิิร์ค
์ เอ้้าท์์
7 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
หลัังจากที่่�คุณ
ุ เริ่่�มหนึ่่�งเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์ อุุปกรณ์์แสดงแต่่ละขั้้�นตอน
ของเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์, โน๊๊ตขั้้�นตอน (ตััวเลืือก), เป้้ าหมาย (ตััวเลืือก),
และข้ ้อมููลเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์ปััจจุุบัน
ั สำำ�หรัับกิิจกรรมความแข็็งแรง,
โยคะ, หรืือพิิลาทิิส, ภาพเคลื่่�อนไหวของการเรีียนการสอน
ปรากฏ

้ ผนการฝึึ กซ้อ
้ ม Garmin Connect
การใช้แ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถดาวน์์โหลดและใช้ ้หนึ่่�งแผนการฝึึ กซ้ ้อม
จาก Garmin Connect ได้ ้, คุุณต้ ้องมีีบััญชีี Garmin Connect
(Garmin Connect, หน้ ้า 20), และคุุณต้ ้องจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ Venu
2/2S กัับสมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ก่่อน
1 จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
2 เลืือก การฝึึ ก > แผนการฝึึ ก
3 เลืือกและจััดทำำ�ตารางแผนการฝึึ กซ้ ้อม
4 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
5 รีีวิิวแผนการฝึึ กซ้ ้อมในปฏิิทิน
ิ ของคุุณ

้ มที่่�ปรั ับได้้
แผนการฝึึ กซ้อ
บััญชีี Garmin Connect ของคุุณมีีแผนการฝึึ กซ้ ้อมที่่�ปรัับได้ ้
และ Garmin coach เพื่่�อให้ ้เข้ ้ากัับเป้้ าหมายการฝึึ กซ้ ้อมของ
คุุณ ตััวอย่่างเช่่น คุุณสามารถตอบบางคำำ�ถามและค้ ้นพบหนึ่่�ง
แผนที่่�ช่่วยให้ ้คุุณจบการแข่่งแบบ 5 กม.ได้ ้ แผนนี้้�ปรัับตาม
ระดัับฟิิ ตเนสปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ, ความพึึงพอใจในการฝึึ กและจััด
ตาราง และวัันแข่่ง เมื่่�อคุุณเริ่่�มทำำ�ตามหนึ่่�งแผน, วิิจิท
ิ Garmin
Coach ถููกเพิ่่�มไปยัังลููปวิิจิท
ิ บนอุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณ
การฝึ กซ ้อม

การเริ่่�มต้น
้ การเวิิร์ค
์ เอ้้าท์์ของวั ันนี้้�
หากคุุณส่่งแผนการฝึึ กซ้ ้อมไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณ การเหลืือบดูู
Garmin Coach จะปรากฎในลููปการเหลืือบดููของคุุณ
ิ
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
ปัั ดเพื่่�อดููวิิจิท
ิ Garmin Coach
2 เลืือกการเหลืือบดูู
หากการออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับกิิจกรรมนี้้�ถููกจััดตารางเวลา
ไว้ ้สำำ�หรัับวัันนี้้� อุุปกรณ์์แสดงชื่่�อการออกกำำ�ลังั กายและ
เตืือนให้ ้คุุณเริ่่�มทำำ�
3 เลืือกหนึ่่�งการเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์
4 เลืือก ดูู เพื่่�อดููขั้้�นตอนการออกกำำ�ลังั กาย และปัั ดขวาเมื่่�อ
คุุณดููขั้้�นตอนต่่าง ๆ เสร็็จแล้ ้ว (เลืือกได้ ้)
5 เลืือก เริ่่�มเวิิร์ค
์ เอ้้าท์์
6 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

ดููตารางเวลาการออกกำำ�ลั ังกาย
คุุณสามารถดููตารางการออกกำำ�ลังั กายในปฏิิทิน
ิ การฝึึ กซ้ ้อม
ของคุุณและเริ่่�มต้ ้นการออกกำำ�ลังั กาย
1 กด
2 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
3 ปัั ดขึ้้�น
้ ม
4 เลืือก ปฏิิทิน
ิ ฝึึ กซ้อ
ตารางการออกกำำ�ลังั กายของคุุณปรากฏ โดยเรีียงลำำ�ดับ
ั
ตามวัันที่่�
5 เลืือกหนึ่่�งการเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อดููขั้้�นตอนของการออกกำำ�ลังั กาย เลืือก ดูู
• เพื่่�อเริ่่�มการออกกำำ�ลังั กาย เลืือก ออกกำำ�ลั ังกาย

สถิิติส่่
ิ วนบุุคคล
เมื่่�อคุุณทำำ�กิจิ กรรมเสร็็จสิ้้�นแล้ ้ว อุุปกรณ์์จะแสดงสถิิติส่่
ิ วน
บุุคคลล่่าสุุดที่่�คุณทำ
ุ
ำ�ได้ ้ระหว่่างกิิจกรรมนั้้�น สถิิติส่่
ิ วนบุุคคลรวม
ไปถึึงกิิจกรรมที่่�ใช้ ้ความแข็็งแรงสููงได้ ้น้ำำ ��หนัักเป็็ นการขยัับตััว
มาก เวลาที่่�เร็็วที่่�สุด
ุ ของคุุณผ่่านระยะทางการแข่่งทั่่�วไปหลาย
ครั้้�งและการวิ่่�งหรืือการปั่่�นจัักรยานที่่�ไกลที่่�สุด
ุ

การดููสถิิติส่่
ิ วนบุุคคลของคุุณ
1
2
3
4
5

ิ
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
กดค้ ้าง
เลืือก ประวั ัติิ > สถิิติ ิ
เลืือกกีีฬา
เลืือกหนึ่่�งสถิิติ ิ
เลืือก ดููสถิิติ ิ

การคืืนค่่าหนึ่่�งสถิิติส่่
ิ วนบุุคคล
คุุณสามารถตั้้�งค่่าแต่่ละสถิิติส่่
ิ วนบุุคคลให้ ้กลัับไปเป็็ นที่่�เคยถููก
บัันทึึกไว้ ้ก่่อนหน้ ้าได้ ้
ิ
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
กดค้ ้าง
2 เลืือก ประวั ัติิ > สถิิติ ิ
3 เลืือกกีีฬา
4 เลืือก ที่่�บั ันทึึก เพื่่�อคืืนค่่าเดิิม
5 เลืือก ก่่อนหน้้า >
หมายเหตุุ: ไม่่มีีการลบกิิจกรรมใด ๆ ที่่�ได้ ้ถููกบัันทึึกไว้ ้
แล้ ้ว

��������

การลบหนึ่่�งสถิิติส่่
ิ วนบุุคคล
1
2
3
4
5

ิ
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
กดค้ ้าง
เลืือก ประวั ัติิ > สถิิติ ิ
เลืือกกีีฬา
เลืือกหนึ่่�งสถิิติเิ พื่่�อลบ
เลืือก ลบสถิิติ ิ >
หมายเหตุุ: ไม่่มีีการลบกิิจกรรมใด ๆ ที่่�ได้ ้ถููกบัันทึึกไว้ ้
แล้ ้ว

การลบสถิิติส่่
ิ วนบุุคคลทั้้�งหมด
1
2
3
4

ิ กดค้ ้าง
จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
เลืือก ประวั ัติิ > สถิิติ ิ
เลืือกกีีฬา
เลืือก ลบทุุกข้้อมููล >
สถิิติต่่
ิ าง ๆ ถููกลบทิ้้�งสำำ�หรัับกีีฬาดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
หมายเหตุุ: ไม่่มีีการลบกิิจกรรมใด ๆ ที่่�ได้ ้ถููกบัันทึึกไว้ ้
แล้ ้ว

การนำำ�ทาง
คุุณสามารถใช้ ้คุุณสมบััติก
ิ ารนำำ �ทางด้ ้วย GPS บนอุุปกรณ์์ของ
คุุณเพื่่�อบัันทึึกตำำ�แหน่่ง, นำำ �ทางไปยัังตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ, และหา
ทางกลัับบ้ ้านของคุุณได้ ้

การบั ันทึึกตำำ�แหน่่งของคุุณ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถนำำ �ทางไปยัังหนึ่่�งตำำ�แหน่่งที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ได้ ้
อุุปกรณ์์ของคุุณต้ ้องหาตำำ�แหน่่งดาวเทีียมก่่อน
หนึ่่�งตำำ�แหน่่งคืือหนึ่่�งจุุดที่่�คุณบั
ุ น
ั ทึึกและเก็็บไว้ ้ในอุุปกรณ์์ หาก
คุุณต้ ้องการจำำ�สถานที่่�สำำ�คััญหรืือกลัับไปยัังจุุดที่่�แน่่นอนหนึ่่�ง
จุุด คุุณสามารถกำำ�หนดหนึ่่�งตำำ�แหน่่งได้ ้
1 ไปยัังสถานที่่�ที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการทำำ�เครื่่�องหมายหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
2 กด
3 เลืือก นำำ�ทาง > บั ันทึึกตำำ�แหน่่ง
ข้้อแนะนำำ�: เพื่่�อให้ ้วางจุุดตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งได้ ้อย่่างรวดเร็็ว
คุุณสามารถเลืือก
จากเมนููควบคุุม (การใช้ ้เมนููควบคุุม,
หน้ ้า 1)
หลัังจากที่่�อุป
ุ กรณ์์รัับสััญญาณ GPS ได้ ้แล้ ้ว, ข้ ้อมููล
ตำำ�แหน่่งปรากฏ
4 เลืือก
5 เลืือกหนึ่่�งไอคอน

การลบตำำ�แหน่่ง
1
2
3
4

กด
เลืือก นำำ�ทาง > ตำำ�แหน่่งบั ันทึึก
เลืือกหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
เลืือก ลบ >

การนำำ�ทางไปยั ังตำำ�แหน่่งที่่�บั ันทึึกไว้้
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถนำำ �ทางไปยัังหนึ่่�งตำำ�แหน่่งที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ได้ ้
อุุปกรณ์์ของคุุณต้ ้องหาตำำ�แหน่่งดาวเทีียมก่่อน
1 กด
2 เลืือก นำำ�ทาง > ตำำ�แหน่่งบั ันทึึก
3 เลืือกหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง และเลืือก นำำ �ทาง
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4 กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลากิิจกรรม
5 เคลื่่�อนที่่�ไปข้ ้างหน้ ้า
เข็็มทิิศปรากฎ ลููกศรเข็็มทิิศชี้้�ไปยัังตำำ�แหน่่งที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้
ข้้อแนะนำำ�: เพื่่�อการนำำ �ทางที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น ให้ ้หมุุนด้ ้าน
บนของหน้ ้าจอไปยัังทิิศทางที่่�ซึ่่�งคุุณกำำ�ลังั เคลื่่�อนที่่�ไป

� ด
การนำำ�ทางกลั ับสู่่จุ
ุ เริ่่�มต้น
้
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถนำำ �ทางกลัับไปจุุดเริ่่�มต้ ้นได้ ้ คุุณต้ ้องหา
ตำำ�แหน่่งดาวเทีียม, เริ่่�มเครื่่�องจัับเวลา, และเริ่่�มกิิจกรรมของ
คุุณก่่อน
ในระหว่่างกิิจกรรม คุุณสามารถกลัับไปยัังตำำ�แหน่่งเริ่่�มต้ ้นของ
คุุณได้ ้ ตััวอย่่างเช่่น หากคุุณกำำ�ลังั วิ่่�งอยู่่ใ� นเมืืองใหม่่และคุุณไม่่
แน่่ใจว่่าจะกลัับไปที่่�จุด
ุ เริ่่�มเส้ ้นทางหรืือโรงแรมได้ ้อย่่างไร คุุณ
สามารถนำำ �ทางกลัับไปยัังตำำ�แหน่่งเริ่่�มต้ ้นของคุุณ คุุณสมบััตินี้
ิ �้
ไม่่รองรัับสำำ�หรัับกิิจกรรมทั้้�งหมด
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก การนำำ�ทาง > กลั ับไปจุุดเริ่่�ม
เข็็มทิิศปรากฎ
3 เคลื่่�อนที่่�ไปข้ ้างหน้ ้า
ลููกศรเข็็มทิิศชี้้�ไปยัังจุุดเริ่่�มต้ ้นของคุุณ
ข้้อแนะนำำ�: เพื่่�อการนำำ �ทางที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น ให้ ้หมุุน
อุุปกรณ์์ของคุุณไปยัังทิิศทางที่่�ซึ่่�งคุุณกำำ�ลังั นำำ �ทางไป

การหยุุดการนำำ�ทาง
y เพื่่�อหยุุดการนำำ �ทางและทำำ�กิจิ กรรมของคุุณต่่อ, กดค้ ้าง
และเลืือก หยุุดการนำำ�ทาง
y เพื่่�อหยุุดการนำำ �ทางและบัันทึึกกิิจกรรมของคุุณ กด
แล้ ้วเลืือก

เข็็มทิศ
ิ
อุุปกรณ์์มีีเข็็มทิิศแบบ 3 แกนพร้ ้อมการปรัับเทีียบอััตโนมััติ ิ
คุุณสมบััติเิ ข็็มทิิศและการเปลี่่�ยนรููปลัักษณ์์ขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั กิิจกรรม
ของคุุณ ว่่า GPS ถููกเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� หรืือคุุณกำำ�ลังั นำำ �ทางไปยััง
หนึ่่�งจุุดหมายปลายทางหรืือไม่่

การปรั ับเทีียบเข็็มทิศด้
ิ ว้ ยตนเอง
ั
ข้้อสังเกต
ปรัับเทีียบเข็็มทิิศอิิเล็็กทรอนิิกส์์กลางแจ้ ้งเพื่่�อปรัับปรุุงความ
แม่่นยำำ�ของทิิศที่่�มุ่่ง� หน้ ้า อย่่ายืืนใกล้ ้วััตถุที่่
ุ �ส่่งผลต่่อสนามแม่่
เหล็็ก เช่่น ยานพาหนะ, อาคาร, และสายไฟฟ้้ าเหนืือศีีรษะ
อุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้รัับการปรัับเทีียบมาจากโรงงานแล้ ้ว และ
อุุปกรณ์์ใช้ ้การปรัับเทีียบอััตโนมััติเิ ป็็ นค่่าเริ่่�มต้ ้น หากคุุณ
ประสบกัับอาการไม่่ปกติิของเข็็มทิิศ ตััวอย่่างเช่่น หลัังจาก
การเดิินทางเป็็ นระยะไกลหรืือหลัังการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิที่่�
รุุนแรง คุุณสามารถปรัับเทีียบเข็็มทิิศด้ ้วยตนเองได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> เซนเซอร์์ > เข็็มทิศ
ิ > เริ่่�มต้น
้ การปรั ับ
เทีียบ
3 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ
ข้้อแนะนำำ�: ขยัับข้ ้อมืือของคุุณเป็็ นรููปเลขแปดเล็็ก ๆ
จนกว่่าข้ ้อความจะปรากฏ
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ประวั ัติิ
อุุปกรณ์์ของคุุณจััดเก็็บข้ ้อมููลกิิจกรรมได้ ้ถึึง 200 ชั่่�วโมง คุุณ
สามารถซิิงโครไนซ์์ข้ ้อมููลของคุุณเพื่่�อดููกิิจกรรมต่่าง ๆ แบบไม่่
จำำ�กัด
ั , ข้ ้อมููลการติิดตามกิิจกรรม, และข้ ้อมููลการวััดอััตราการ
เต้ ้นหััวใจได้ ้บนบััญชีี Garmin Connect ของคุุณ (การใช้ ้แอป
Garmin Connect, หน้ ้า 21) การใช้ ้ Garmin Connect บ
คอมพิิวเตอร์์ของคุุณ, หน้ ้า 21 )
เมื่่�อหน่่วยความจำำ�ของอุุปกรณ์์เต็็มแล้ ้ว ข้ ้อมููลที่่�เก่่าที่่�สุด
ุ ของ
คุุณจะถููกเขีียนทัับ

้ ระวั ัติิ
การใช้ป
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก ประวั ัติิ
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
ั
• เพื่่�อดููหนึ่่�งกิิจกรรมจากสััปดาห์์นี้�้ เลืือก สัปดาห์์
นี้้�
ั
• เพื่่�อดููหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�เก่่ากว่่า เลืือก สัปดาห์์
ก่่อนหน้้า
4 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
5 เลืือก
และเลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือก Lap เพื่่�อดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแต่่ละ lap
• เลืือก เซต เพื่่�อดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแต่่ละเซตของ
การยกน้ำำ ��หนััก
• เลืือก ช่่วงเวลา เพื่่�อดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแต่่ละ
interval ของการว่่ายน้ำำ ��
• เลืือก เวลาในโซน เพื่่�อดููเวลาของคุุณในแต่่ละโซน
อััตราการเต้ ้นหััวใจ
• เลืือก ลบ เพื่่�อลบกิิจกรรมที่่�เลืือกไว้ ้

การดููเวลาของคุุณในแต่่ละโซนอั ัตราการเต้้นหั ัวใจ
ก่่อนดููข้ ้อมููลโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจได้ ้ คุุณต้ ้องจบกิิจกรรม
พร้ ้อมอััตราการเต้ ้นหััวใจและบัันทึึกกิิจกรรมก่่อน
การดููเวลาของคุุณในแต่่ละโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจสามารถช่่วย
ให้ ้คุุณปรัับความเข้ ้มข้ ้นของการฝึึ กซ้ ้อมของคุุณได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก ประวั ัติิ
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
ั
• เพื่่�อดููหนึ่่�งกิิจกรรมจากสััปดาห์์นี้�้ เลืือก สัปดาห์์
นี้้�
ั
• เพื่่�อดููหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�เก่่ากว่่า เลืือก สัปดาห์์
ก่่อนหน้้า
4 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
5 ปัั ดขึ้้�นและเลืือก เวลาในโซน

Garmin Connect
บััญชีี Garmin Connect ของคุุณช่่วยให้ ้คุุณติด
ิ ตาม
ประสิิทธิิภาพของคุุณและเชื่่�อมต่่อกัับเพื่่�อน ๆ ของคุุณได้ ้ โดย
ให้ ้เครื่่�องมืือแก่่คุุณเพื่่�อติิดตาม, วิิเคราะห์์, แชร์์, และให้ ้กำำ�ลังั
ใจซึ่่�งกัันและกััน คุุณสามารถบัันทึึกกิิจกรรมของไลฟ์์ สไตล์์
ที่่�กระฉัั บกระเฉงของคุุณ รวมถึึงการวิ่่�ง, การเดิิน, การปั่่�น
จัักรยาน, การว่่ายน้ำำ ��, การไต่่เขา, การเล่่นกอล์์ฟ, และอื่่�น ๆ
คุุณสามารถสร้ ้างบััญชีี Garmin Connect ของคุุณได้ ้ฟรีีเมื่่�อ
คุุณจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั โทรศััพท์ข
์ องคุุณโดยการใช้ ้แอป
Garmin Connect, คุุณยังั สามารถสร้ ้างหนึ่่�งบััญชีีเมื่่�อคุุณตั้้�งค่่า
แอปพลิิเคชััน Garmin Express ได้ ้อีีกด้ ้วย (Garmin.co.th/
express)
จั ัดเก็็บกิจ
ิ กรรมของคุุณ: หลัังจากที่่�คุณ
ุ เสร็็จสิ้้�นและบัันทึึก
หนึ่่�งกิิจกรรมที่่�ถููกจัับเวลาด้ ้วยอุุปกรณ์์ของคุุณแล้ ้ว, คุุณ
สามารถอััปโหลดกิิจกรรมนั้้�นไปยัังบััญชีี Garmin Connect
ประวัต ิ

ของคุุณและเก็็บไว้ ้ได้ ้นานเท่่าที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการ
วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลของคุุณ: คุุณสามารถดููข้ ้อมููลที่่�มีีรายละเอีียด
มากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมฟิิ ตเนสและกลางแจ้ ้ง, เวลา,
ระยะทาง, อััตราการเต้ ้นหััวใจ, แคลอรี่่�ที่่�ถููกเผาผลาญ,
cadence, ภาพแผนที่่�จากมุุมสููง, แผนภููมิิแสดง pace,
และความเร็็ว คุุณสามารถดููข้ ้อมููลที่่�มีีรายละเอีียดมากขึ้้�น
เกี่่�ยวกัับเกมกอล์์ฟของคุุณ รวมถึึงบััตรลงคะแนน, สถิิติ,ิ
และข้ ้อมููลคอร์์สได้ ้ คุุณยังั สามารถดููรายงานที่่�ปรัับแต่่งเอง
ได้ ้ด้ ้วย
หมายเหตุุ: เพื่่�อดููบางข้ ้อมููล, คุุณต้ ้องจัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้
สายที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหากกัับอุุปกรณ์์ของคุุณ (การจัับคู่่�
เซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )

สามารถใช้ ้แอปพลิิเคชััน Garmin Express เพื่่�ออััปโหลด
ข้ ้อมููลกิิจกรรมของคุุณไปยัังบััญชีี Garmin Connect ของคุุณ
และเพื่่�อส่่งข้ ้อมููลต่่าง ๆ เช่่น เวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์หรืือแผนการฝึึ กซ้ ้อม
จากเว็็บไซต์์ Garmin Connect ไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้ คุุณ
ยัังสามารถเพิ่่�มเพลงไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณ (การดาวน์์โหลด
ข้ ้อความเสีียงส่่วนบุุคคล, หน้ ้า 4) และยัังสามารถติิดตั้้�งการ
อััปเดตซอฟต์์แวร์์ของอุุปกรณ์์และจััดการแอปส์์ Connect IQ
ของคุุณได้ ้อีีกด้ ้วย
1 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์เข้ ้ากัับคอมพิิวเตอร์์ของคุุณโดยใช้ ้สาย
USB
2 ไปที่่� Garmin.co.th/express
3 ดาวน์์โหลดและติิดตั้้�งแอปพลิิเคชััน Garmin Express
4 เปิิ ดแอปพลิิเคชััน Garmin Express และเลืือก เพิ่่�ม
อุุปกรณ์์
5 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนหน้ ้าจอ

การปรั ับแต่่งอุุปกรณ์์ของคุุณ
ิ
การเปลี่่�ยนหน้้าปััดนาฬิกา

ติิดตามความก้้าวหน้้าของคุุณ: คุุณสามารถติิดตามจำำ�นวน
ก้ ้าวประจำำ�วัน
ั ของคุุณ, เข้ ้าร่่วมการแข่่งขัันแบบมิิตรภาพกัับ
เพื่่�อน ๆ ของคุุณ, และบรรลุุเป้้ าหมายของคุุณได้ ้
แชร์์กิจ
ิ กรรมของคุุณ: คุุณสามารถเชื่่�อมต่่อกัับเพื่่�อน ๆ เพื่่�อ
คอยติิดตามกิิจกรรมต่่าง ๆ ของแต่่ละคน หรืือโพสต์์ลิงิ ค์์
ไปยัังกิิจกรรมต่่าง ๆ ของคุุณบนเว็็บไซต์์เครืือข่่ายโซเชีียล
ที่่�คุณชื่่
ุ �นชอบได้ ้
จั ัดการการตั้้�งค่่าต่่าง ๆ ของคุุณ: คุุณสามารถปรัับแต่่ง
อุุปกรณ์์ของคุุณและการตั้้�งค่่าผู้้�ใช้ ้บนบััญชีี Connect
Garmin ของคุุณได้ ้

้ อป Garmin Connect
การใช้แ
หลัังจากที่่�คุณจั
ุ ับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั สมาร์์ทโฟนของคุุณแล้ ้ว
(การจัับคู่่กั
� บ
ั สมาร์์ทโฟนของคุุณ, หน้ ้า 2), คุุณสามารถใช้ ้แอป
Garmin Connect เพื่่�ออััปโหลดข้ ้อมููลกิิจกรรมทั้้�งหมดของคุุณ
ไปยัังบััญชีี Garmin Connect ของคุุณได้ ้
1 ตรวจสอบว่่าแอป Garmin Connect กำำ�ลังั ทำำ�งานบนสมา
ร์์ทโฟนของคุุณ
2 นำำ �อุป
ุ กรณ์์ของคุุณเข้ ้ามาภายใน 10 ม. (30 ฟุุต) ของสมา
ร์์ทโฟนของคุุณ
อุุปกรณ์์ของคุุณซิงิ ค์์ข้ ้อมููลของคุุณโดยอััตโนมััติกั
ิ บ
ั แอป
Garmin Connect และบััญชีี Garmin Connect ของคุุณ

การใช้ ้ Garmin Connect บนคอมพิิวเตอร์์ของคุุณ
แอปพลิิเคชััน Garmin Express เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณกับ
ั
บััญชีี Garmin Connect ของคุุณโดยการใช้ ้คอมพิิวเตอร์์ คุุณ
การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

ิ
คุุณสามารถเลืือกหลากหลายหน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
ถููกโหลดไว้ ้แล้ ้ว
ิ Connect IQ ที่่�ถููกดาวน์์โหลด
ล่่วงหน้ ้าหรืือใช้ ้หน้ ้าปัั ดนาฬิกา
ไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณก็ไ
็ ด้ ้ (คุุณสมบััติ ิ Connect IQ, หน้ ้า 3)
ิ
คุุณยังั สามารถแก้ ้ไขหน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
มีีอยู่่แ
� ล้ ้ว (การแก้ ้ไขหน้ ้า
ิ
ปัั ดนาฬิกา,
หน้ ้า 22) หรืือสร้ ้างหน้ ้าปัั ดใหม่่ก็็ได้ ้ การสร้ ้า
ิ
หน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
กำำ�หนดเอง, หน้ ้า 21 )
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
ิ
2 เลืือก หน้้าปััดนาฬิกา
ิ
3 ปัั ดซ้ ้ายหรืือขวาเพื่่�อเลื่่�อนดููหน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
มีีให้ ้ใช้ ้
ิ
4 แตะหน้ ้าจอสััมผััสเพื่่�อเลืือกหน้ ้าปัั ดนาฬิกา

ิ
การสร้้างหน้้าปััดนาฬิกาที่่�
กำ�ห
ำ นดเอง
ิ
คุุณสามารถสร้ ้างหนึ่่�งหน้ ้าปัั ดนาฬิกาใหม่่โดยการเลืื
อก
เลย์์เอาท์์, สีี, และข้ ้อมููลต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
ิ
2 เลืือก หน้้าปััดนาฬิกา
3 ปัั ดซ้ ้าย และเลืือก
4 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููตััวเลืือกพื้้�นหลััง และแตะหน้ ้าจอ
เพื่่�อเลืือกพื้้�นหลัังที่่�ถููกแสดง
ข้้อแนะนำำ�: ไอคอน
ที่่�แสดงภาพพื้้�นหลัังคืือหน้ ้าปัั ด
ิ
นาฬิกาปัั
จจุุบัน
ั
5 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููหน้ ้าปัั ดแบบอนาล็็อกหรืือดิิจิทั
ิ ล
ั
และแตะหน้ ้าจอเพื่่�อเลืือกหน้ ้าปัั ดที่่�แสดงอยู่่�
6 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููสีีที่่�ถููกเน้ ้น และแตะหน้ ้าจอเพื่่�อ
เลืือกสีีที่่�ถููกแสดง
7 เลืือกแต่่ละช่่องข้ ้อมููลที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการปรัับแต่่ง และเลืือก
ข้ ้อมููลเพื่่�อแสดงในนั้้�น
ขอบสีีขาวบ่่งชี้้�ช่่องข้ ้อมููลที่่�สามารถปรัับแต่่งได้ ้สำำ�หรัับหน้ ้า
ปัั ดนี้้�
8 ปัั ดซ้ ้ายเพื่่�อปรัับแต่่งเครื่่�องหมายเวลา
9 ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููเครื่่�องหมายเวลา
10 กด
ิ
ิ
อุุปกรณ์์ตั้้�งค่่าหน้ ้าปัั ดนาฬิกาใหม่่เป็็
นหน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
ใช้ ้
งานของคุุณ
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ิ
การแก้้ไขหน้้าปััดนาฬิกา
คุุณสามารถปรัับแต่่งสไตล์์และช่่องข้ ้อมููลสำำ�หรัับหน้ ้าปัั ด
ิ
นาฬิกาได้
้
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
ิ
2 เลืือก หน้ ้าปัั ดนาฬิกา
ิ
3 ปัั ดซ้ ้ายหรืือขวาเพื่่�อเลื่่�อนดููหน้ ้าปัั ดนาฬิกาที่่�
มีีให้ ้ใช้ ้
ิ
4 เลืือก
เพื่่�อปรัับแต่่งหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
5
6
7
8

เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือกเพื่่�อแก้ ้ไข
ปัั ดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููตััวเลืือกต่่าง ๆ
กด
เพื่่�อเลืือกตััวเลืือก
ิ
แตะหน้ ้าจอสััมผััสเพื่่�อเลืือกหน้ ้าปัั ดนาฬิกา

การปรั ับแต่่งเมนููควบคุุม
คุุณสามารถเพิ่่�ม, ลบ, และเปลี่่�ยนลำำ�ดับ
ั ของตััวเลืือกในเมนููการ
ควบคุุมได้ ้ (การใช้ ้เมนููควบคุุม, หน้ ้า 1)
1 กดค้ ้าง
เมนููการควบคุุมปรากฏ
2 กดค้ ้าง
เมนููการควบคุุมสลัับไปโหมดการแก้ ้ไข
3 เลืือกทางลััดที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการปรัับแต่่งเอง
4 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งของทางลััดในเมนููการควบคุุม
เลืือกตำำ�แหน่่งที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการให้ ้ทางลััดนั้้�นปรากฏ หรืือ
ลากทางลััดนั้้�นไปยัังตำำ�แหน่่งใหม่่
• เพื่่�อลบทางลััดออกจากเมนููการควบคุุม เลืือก
5 หากจำำ�เป็็ น, เลืือก
เพื่่�อเพิ่่�มหนึ่่�งทางลััดไปยัังเมนููการ
ควบคุุม
หมายเหตุุ: ตััวเลืือกนี้้�มีีให้ ้ใช้ ้หลัังจากคุุณได้ ้ลบอย่่าง
น้ ้อยหนึ่่�งทางลััดออกจากเมนููแล้ ้วเท่่านั้้�น

ำ
การตั้้�งค่่าทางลั ัดสำ�หรั
ับการควบคุุม
คุุณสามารถตั้้�งค่่าหนึ่่�งทางลััดให้ ้กัับการควบคุุมรายการโปรด
ของคุุณ เช่่น Garmin Pay wallet หรืือการควบคุุมเพลงได้ ้
ิ ปัั ดขวา
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
2 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• หากนี่่�เป็็ นครั้้�งแรกที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั ตั้้�งค่่าหนึ่่�งทางลััด ปัั ดขึ้้�น
และเลืือก ติิดตั้้�ง
• หากคุุณเคยตั้้�งค่่าหนึ่่�งทางลััดก่่อนหน้ ้านี้้� กดค้ ้าง
และเลืือก
> ทางลั ัด
3 เลืือกการควบคุุมของหนึ่่�งทางลััด
ิ การควบคุุมทางลััดปรากฏ
เมื่่�อคุุณปััดขวาจากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา

การตั้้�งค่่ากิิจกรรมและแอป
การตั้้�งค่่าเหล่่านี้้�ช่่วยให้ ้คุุณปรัับแต่่งแต่่ละแอปกิิจกรรมที่่�ถููก
โหลดไว้ ้แล้ ้วล่่วงหน้ ้าได้ ้โดยขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั ความต้ ้องการของคุุณ
ตััวอย่่างเช่่น คุุณสามารถปรัับแต่่งหน้ ้าจอข้ ้อมููลต่่าง ๆ และเปิิ ด
ใช้ ้งานคุุณสมบััติก
ิ ารเตืือนและการฝึึ กซ้ ้อมต่่าง ๆ การตั้้�งค่่า
ทั้้�งหมดอาจไม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจกรรม และอาจแตก
ิ
ต่่างกัันในนาฬิกาแต่่ละรุ่่�
น
กดค้ ้าง
เลืือก
> กิิจกรรมและแอป เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
และเลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรมต่่าง ๆ
สี:ี ตั้้�งค่่าสีีการเน้ ้นสำำ�หรัับแต่่ละกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยระบุุว่่ากิิจกรรม
ใดที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินอยู่่�
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การเตืือน: ตั้้�งการเตืือนการฝึึ กซ้ ้อมสำำ�หรัับกิิจกรรม (การ
เตืือน, หน้ ้า 23 )
Auto Lap: ตั้้�งค่่าตััวเลืือกต่่าง ๆ สำำ�หรัับคุุณสมบััติ ิ Auto Lap
(Auto Lap, หน้ ้า 23 )
Auto Pause: ตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ให้ ้หยุุดการบัันทึึกข้ ้อมููลเมื่่�อคุุณ
หยุุดการเคลื่่�อนไหวหรืือเมื่่�อคุุณลดลงต่ำำ��กว่่าความเร็็วที่่�
ระบุุไว้ ้ (การใช้ ้ Auto Pause, หน้ ้า 23 )
การพั ักอั ัตโนมั ัติิ: เพื่่�อเปิิ ดอุุปกรณ์์ตรวจจัับโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อ
คุุณพัักผ่่อนระหว่่างการว่่ายน้ำำ ��ในสระว่่ายน้ำำ ��และสร้ ้างช่่วง
พััก
Auto Scroll: ช่่วยให้ ้คุุณเลื่่�อนดููหน้ ้าจอข้ ้อมููลกิิจกรรม
ทั้้�งหมดได้ ้โดยอััตโนมััติริ ะหว่่างที่่�เครื่่�องจัับเวลากำำ�ลังั เดิิน
อยู่่� (การใช้ ้ Auto Scroll, หน้ ้า 24 )
Auto Set: ช่่วยให้ ้อุุปกรณ์์เริ่่�มและหยุุดเซตการออกกำำ�ลังั กาย
โดยอััตโนมััติริ ะหว่่างกิิจกรรมการฝึึ กความแข็็งแรงได้ ้
เตืือนไม้้กอล์์ฟ: แสดงหนึ่่�งการเตืือนที่่�สามารถให้ ้คุุณป้้อนว่่า
ไม้ ้กอล์์ฟใดที่่�คุณ
ุ ได้ ้ใช้ ้หลัังจากแต่่ละช็็อตที่่�ตรวจจัับได้ ้
หน้้าจอข้้อมููล: ช่่วยให้ ้คุุณปรัับแต่่งหน้ ้าจอข้ ้อมููลและเพิ่่�ม
หน้ ้าจอข้ ้อมููลใหม่่สำำ�หรัับกิิจกรรมได้ ้ (การปรัับแต่่งหน้ ้าจอ
ข้ ้อมููล, หน้ ้า 22 )
ระยะการไดรฟ์์: ตั้้�งค่่าระยะทางเฉลี่่�ยที่่�ลููกกอล์์ฟพุ่่�งไปจาก
การไดรฟ์์ ของคุุณ
แก้้ไขน้ำำ��หนั ัก: ให้ ้คุุณเพิ่่�มน้ำำ ��หนัักที่่�ใช้ ้สำำ�หรัับตั้้�งค่่าออกกำำ�ลังั
กายในระหว่่างการฝึึ กความแข็็งแกร่่งหรืือกิิจกรรมคาร์์ดิโิ อ
GPS: ตั้้�งค่่าโหมดสำำ�หรัับเสาอากาศ GPS (การเปลี่่�ยนการตั้้�ง
ค่่า GPS, หน้ ้า 24 )
ขนาดสระ: ตั้้�งค่่าความยาวสระน้ำำ ��สำำ�หรัับการว่่ายน้ำำ ��ในสระ
การนั ับแต้้ม: เปิิ ดหรืือปิิ ดการทำำ�งานการเก็็บแต้ ้มอััตโนมััติเิ มื่่�อ
คุุณเริ่่�มต้ ้นออกรอบกอล์์ฟ ตััวเลืือกถามเสมอแจ้ ้งให้ ้คุุณ
ทราบเมื่่�อคุุณเริ่่�มออกหนึ่่�งรอบ
วิิธีนั
ี ับแต้้ม: ตั้้�งค่่าวิิธีีการนัับแต้ ้มขณะเล่่นกอล์์ฟเป็็ นการนัับ
แต้ ้มแบบจำำ�นวนสโตรคหรืือ Stableford
ติิดตามสถิิติ:ิ เปิิ ดใช้ ้งานการติิดตามสถิิติริ ะหว่่างกำำ�ลังั เล่่น
กอล์์ฟ
สถานะ: เปิิ ดหรืือปิิ ดใช้ ้งานการเก็็บแต้ ้มโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณ
เริ่่�มต้ ้นหนึ่่�งรอบของกอล์์ฟ ตััวเลืือก ถามเสมอ เตืือนคุุณ
เมื่่�อคุุณเริ่่�มออกหนึ่่�งรอบ
โหมดทั ัวร์์นาเมนต์์: ปิิ ดใช้ ้งานคุุณสมบััติที่่
ิ �ไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตใน
ระหว่่างทััวร์์นาเมนต์์
การเตืือนด้้วยการสั่่�น: เปิิ ดใช้ ้งานการเตืือนที่่�แจ้ ้งให้ ้คุุณ
หายใจเข้ ้าหรืือหายใจออกระหว่่างกิิจกรรมการฝึึ กหายใจ

การปรั ับแต่่งหน้้าจอข้้อมููล
คุุณสามารถปรัับแต่่งหน้ ้าจอข้ ้อมููลโดยขึ้้�นกัับเป้้ าหมายการ
ฝึึ กซ้ ้อมหรืืออุุปกรณ์์เสริิมที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหากของคุุณได้ ้
ตััวอย่่างเช่่น คุุณสามารถปรัับแต่่งหนึ่่�งในหน้ ้าจอข้ ้อมููลเพื่่�อ
แสดงรอบเพซหรืือโซนอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือก หน้้าจอข้้อมููล
6 เลืือกหนึ่่�งหน้ ้าจอข้ ้อมููลเพื่่�อปรัับแต่่ง
7 เลืือกตััวเลืือกหนึ่่�งหรืือมากกว่่า:
การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุุ: ตััวเลืือกทั้้�งหมดไม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
• เพื่่�อปรัับรููปแบบและจำำ�นวนของช่่องข้ ้อมููลบนแต่่ละหน้ ้า
จอข้ ้อมููล เลืือก เลย์์เอาท์์
• เพื่่�อปรัับแต่่งช่่องต่่าง ๆ บนหน้ ้าจอข้ ้อมููล เลืือกหน้ ้าจอ
นั้้�น และเลืือก แก้้ช่่องข้้อมููล
• เพื่่�อแสดงหรืือซ่่อนหนึ่่�งหน้ ้าจอข้ ้อมููล เลืือกสวิิตช์เ์ ปิิ ด
ปิิ ดที่่�อยู่่ข้
� ้างหน้ ้าจอ
• เพื่่�อแสดงหรืือซ่่อนหน้ ้าจอมาตรวััดโซนอััตราการเต้ ้น
หััวใจ เลืือก มาตรวั ัดโซน HR

การเตืือน
คุุณสามารถตั้้�งค่่าการเตืือนต่่าง ๆ สำำ�หรัับแต่่ละกิิจกรรมได้ ้ ซึ่่�ง
สามารถช่่วยให้ ้คุุณฝึึ กซ้ ้อมให้ ้ถึึงเป้้ าหมายที่่�เจาะจง บางการ
เตืือนมีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�เจาะจงเท่่านั้้�น บางการเตืือน
ต้ ้องการอุุปกรณ์์เสริิมที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก เช่่น เครื่่�องวััด
อััตราการเต้ ้นหััวใจหรืือเซนเซอร์์รอบขา มีีการเตืือนอยู่่ส
� าม
ประเภท: การเตืือนกิิจกรรม, การเตืือนระยะ, และการเตืือนซ้ำำ��
การแจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์: การเตืือนเหตุุการณ์์แจ้ ้งเตืือนคุุณ
ครั้้�งเดีียว เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวเป็็ นค่่าที่่�เจาะจง ตััวอย่่างเช่่น
คุุณสามารถตั้้�งอุุปกรณ์์ให้ ้แจ้ ้งเตืือนคุุณเมื่่�อคุุณเผาผลาญ
แคลอรี่่�จนถึึงจำำ�นวนที่่�ถููกระบุุไว้ ้ก่่อนได้ ้
การเตืือนระยะ: การเตืือนระยะแจ้ ้งให้ ้คุุณทราบแต่่ละครั้้�งที่่�
อุุปกรณ์์อยู่่เ� หนืือหรืือต่ำำ��กว่่าค่่าระยะที่่�ระบุุไว้ ้ ตััวอย่่างเช่่น
คุุณสามารถตั้้�งอุุปกรณ์์ให้ ้เตืือนคุุณเมื่่�ออััตราการเต้ ้นหััวใจ
ของคุุณต่ำำ��กว่่า 60 จัังหวะการเต้ ้นหััวใจต่่อนาทีี (bpm)
และสููงกว่่า 210 bpm ได้ ้
การเตืือนซ้ำำ��: การเตืือนซ้ำำ��แจ้ ้งให้ ้คุุณทราบแต่่ละครั้้�งที่่�
อุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกหนึ่่�งค่่าหรืือช่่วงเวลาที่่�ระบุุไว้ ้ ตััวอย่่างเช่่น
คุุณสามารถกำำ�หนดให้ ้อุุปกรณ์์แจ้ ้งเตืือนคุุณทุก
ุ ๆ 30 นาทีี
ได้ ้
ื่ การ
ชอ
เตือน

ประเภท
การเตือน

รายละเอียด

รอบขา

ช่่วง

คุุณสามารถตั้้�งค่่ารอบขาต่ำำ�สุ
� ด
ุ และ
สููงสุุดได้ ้

แคลอรี่่�

อีีเว้ ้นท์์,
ทำำ�ซ้ำำ��

คุุณสามารถตั้้�งค่่าจำำ�นวนแคลอรี่่ไ
� ด้ ้

กำำ�หนด
เอง

ทำำ�ซ้ำำ��

ระยะทาง ทำำ�ซ้ำำ��
อััตราการ
ช่่วง
เต้ ้นหััวใจ
เพซ

ช่่วง

วิ่่ง� /เดิิน

ทำำ�ซ้ำ�ำ�

ความเร็็ว ช่่วง
อััตรา
สโตรก

ช่่วง

เวลา

อีีเว้ ้นท์์,
ทำำ�ซ้ำ�ำ�

คุุณสามารถเลืือกข้ ้อความที่่�มีีอยู่่แ
� ล้ ้ว
หรืือสร้ ้างข้ ้อความที่่�กำ�ำ หนดเองและ
เลืือกประเภทของการเตืือนได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่า interval ของระยะ
ทางได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่าอััตราการเต้ ้นหััวใจ
ต่ำำ�สุ
� ด
ุ และสููงสุุดหรืือเลืือกการเปลี่่�ยน
โซนต่่าง
คุุณสามารถตั้้�งค่่าเพซต่ำำ�สุ
� ด
ุ และสููงสุุด
ได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่าการพัักเดิินที่่�จับ
ั
เวลาไว้ ้ที่่� interval ปกติิได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่าความเร็็วต่ำำ�สุ
� ด
ุ และ
สููงสุุดได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่าจำำ�นวนสโตรกสููง
หรืือต่ำำ�ต่่
� อนาทีีได้ ้
คุุณสามารถตั้้�งค่่า interval ของเวลา
ได้ ้

การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

ตั้้�งค่่าการแจ้้งเตืือน
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือก การเตืือน
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือก เพิ่่�มใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มการแจ้ ้งเตืือนใหม่่สำำ�หรัับ
กิิจกรรม
• เลืือกชื่่�อการเตืือนเพื่่�อแก้ ้ไขการเตืือนที่่�มีีอยู่่แ
� ล้ ้ว
7 หากต้ ้องการ เลืือกประเภทของการแจ้ ้งเตืือน
8 เลืือกหนึ่่�งโซน ป้้ อนค่่าต่ำำ��สุด
ุ และสููงสุุด หรืือป้้ อนค่่าที่่�
กำำ�หนดเองสำำ�หรัับการแจ้ ้งเตืือน
9 เปิิ ดการแจ้ ้งเตืือนหากต้ ้องการ
สำำ�หรัับการแจ้ ้งเตืือนกิิจกรรมและการเตืือนซ้ำำ�� ข้ ้อความจะ
ปรากฏในแต่่ละครั้้�งที่่�คุณ
ุ บรรลุุค่่าการเตืือน สำำ�หรัับการเตืือน
ระยะ ข้ ้อความจะปรากฏในแต่่ละเวลาที่่�คุณ
ุ ได้ ้เกิินหรืือต่ำำ��กว่่า
ระยะที่่�ระบุุไว้ ้ (ค่่าต่ำำ��สุด
ุ และสููงสุุด)

Auto Lap
้ ณ
การทำำ�เครื่่�องหมาย Lap โดยการใช้คุ
ุ สมบั ัติิ
Auto Lap
คุุณสามารถตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ของคุุณเพื่่�อใช้ ้คุุณสมบััติ ิ Auto Lap
เพื่่�อกำำ�หนดหนึ่่�ง lap ในระยะทางที่่�ระบุุโดยอััตโนมััติ ิ คุุณสมบััติ ิ
นี้้�มีีประโยชน์์สำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของคุุณผ่่าน
ส่่วนต่่าง ๆ ที่่�แตกต่่างออกไปของหนึ่่�งกิิจกรรม (ตััวอย่่างเช่่น
ทุุก ๆ 1 ไมล์์หรืือ 5 กิิโลเมตร)
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อเปิิ ดหรืือปิิ ดคุุณสมบััติ ิ Auto Lap เลืือกสวิิตช์เ์ ปิิ ด
ปิิ ด
• เพื่่�อปรัับระยะทางระหว่่าง lap ต่่าง ๆ เลืือก Auto Lap
แต่่ละครั้้�งที่่�คุณทำ
ุ
ำ�ครบหนึ่่�ง lap หนึ่่�งข้ ้อความปรากฏซึ่่�งแสดง
เวลาที่่�ใช้ ้ใน lap นั้้�น อุุปกรณ์์ยังั สั่่�นหากการสั่่�นได้ ้ถููกเปิิ ดไว้ ้ด้ ้วย
(การตั้้�งค่่าระบบ, หน้ ้า 24)

การใช้ ้ Auto Pause
คุุณสามารถใช้ ้คุุณสมบััติ ิ Auto Pause เพื่่�อหยุุดเครื่่�องจัับ
เวลาโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณหยุุดการเคลื่่�อนไหวหรืือเมื่่�อเพซ
หรืือความเร็็วของคุุณลดลงต่ำำ��กว่่าค่่าที่่�ระบุุไว้ ้ คุุณสมบััตินี้
ิ �มีี
้
ประโยชน์์หากกิิจกรรมของคุุณรวมถึึงไฟสััญญาณจราจรหรืือ
สถานที่่�อื่่�น ๆ ที่่�คุณ
ุ ต้ ้องวิ่่�งช้ ้าลงหรืือหยุุดอยู่่กั
� บ
ั ที่่�
หมายเหตุุ: อุุปกรณ์์ไม่่บัันทึึกข้ ้อมููลกิิจกรรมในขณะที่่�เครื่่�อง
จัับเวลาถููกหยุุดหรืือหยุุดไว้ ้ชั่่�วคราว
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
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4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือก Auto Pause
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
หมายเหตุุ: ตััวเลืือกทั้้�งหมดไม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
• เพื่่�อหยุุดเครื่่�องจัับเวลาชั่่�วคราวโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณ
หยุุดการเคลื่่�อนไหว, เลืือก เมื่่�อหยุุด
• เพื่่�อหยุุดเครื่่�องจัับเวลาชั่่�วคราวโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อ pace
ของคุุณลดลงต่ำำ��กว่่าหนึ่่�งค่่าที่่�ระบุุไว้ ้, เลืือก Pace
• เพื่่�อหยุุดเครื่่�องจัับเวลาชั่่�วคราวโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อ
ความเร็็วของคุุณลดลงต่ำำ��กว่่าหนึ่่�งค่่าที่่�ระบุุไว้ ้, เลืือก
ความเร็็ว

การใช้ ้ Auto Scroll
คุุณสามารถใช้ ้คุุณสมบััติ ิ auto scroll เพื่่�อเลื่่�อนวนดููหน้ ้าจอ
ข้ ้อมููลกิิจกรรมทั้้�งหมดโดยอััตโนมััติใิ นขณะที่่�เครื่่�องจัับเวลา
กำำ�ลังั เดิินอยู่่ไ� ด้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกหนึ่่�งกิิจกรรม
หมายเหตุุ: คุุณสมบััตินี้
ิ �ไ
้ ม่่มีีให้ ้ใช้ ้สำำ�หรัับทุุกกิิจกรรม
4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือก Auto Scroll
6 เลืือกความเร็็วในการแสดง

การเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่า GPS
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ GPS ไปที่่� Garmin.com/
aboutGPS
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> กิิจกรรมและแอป
3 เลืือกกิิจกรรมเพื่่�อปรัับแต่่ง
4 เลืือกการตั้้�งค่่ากิิจกรรม
5 เลืือก GPS
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือก ปิิ ด เพื่่�อปิิ ดใช้ ้งาน GPS สำำ�หรัับกิิจกรรม
• เลืือก GPS เท่่านั้้�น เพื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานระบบดาวเทีียม GPS
• เลืือก GPS + GLONASS (ระบบดาวเทีียมรััสเซีีย)
สำำ�หรัับข้ ้อมููลตำำ�แหน่่งที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�นในสถานการณ์์ที่่�
ั ของท้ ้องฟ้้ าไม่่ดีี
ทััศนวิิสัย
• เลืือก GPS + GALILEO (ระบบดาวเทีียมสหภาพ
ยุุโรป) สำำ�หรัับข้ ้อมููลตำำ�แหน่่งที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�นใน
ั ของท้ ้องฟ้้ าไม่่ดีี
สถานการณ์์ที่่�ทัศ
ั นวิิสัย
หมายเหตุุ: การใช้ ้ GPS และดาวเทีียมอื่่�นร่่วมกัันสามารถ
ลดอายุุแบตเตอรี่่�ลงเร็็วกว่่าการใช้ ้ GPS เท่่านั้้�น

ั และ Bluetooth
การตั้้�งค่่าโทรศัพท์์
ั
กดค้ ้าง , และเลืือก
> การเชื่่�อมต่่อ > โทรศัพท์์
สถานะ: แสดงสถานะการเชื่่�อมต่่อ Bluetooth ในปัั จจุุบัน
ั และ
ช่่วยให้ ้คุุณเปิิ ดหรืือปิิ ดเทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth
แจ้้งเตืือน: อุุปกรณ์์เปิิ ดและปิิ ดการแจ้ ้งเตืือน smart
notifications โดยขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั การเลืือกของคุุณ (การเปิิ ดใช้ ้
งานการแจ้ ้งเตืือน Bluetooth, หน้ ้า 2)
ั : เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณกับ
เชื่่�อมต่่อโทรศัพท์์
ั สมาร์์ท
โฟนที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ที่่�มาพร้ ้อมกัับเทคโนโลยีีไร้ ้สาย
Bluetooth
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เตืือนเชื่่�อมต่่อ: แจ้ ้งเตืือนคุุณเมื่่�อสมาร์์ทโฟนของคุุณที่่�จัับคู่่�
ไว้ ้เชื่่�อมต่่อและยกเลิิกการเชื่่�อมต่่อ
หยุุด LiveTrack: ช่่วยให้ ้คุุณหยุุดหนึ่่�งเซสชั่่�น LiveTrack ใน
ขณะที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินอยู่่�

การจั ัดการแบตเตอรี่่�
กดค้ ้าง , และเลืือก
> การจั ัดการแบตเตอรี่่�
การประหยั ัดแบตเตอรี่่�: ปิิ ดคุุณสมบััติบ
ิ างตััวของอุุปกรณ์์เพื่่�อ
ยืืดอายุุการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�
เปอร์์เซ็็นต์์แบตเตอรี่่�: แสดงอายุุการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�ที่่�เหลืือ
อยู่่เ� ป็็ นเปอร์์เซ็็นต์์
การประเมิินแบตเตอรี่่�: แสดงอายุุการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�เป็็ น
เวลาคงเหลืือโดยประมาณ

การตั้้�งค่่าระบบ
กดค้ ้าง , และเลืือก
> ระบบ
ออโต้้ล็็อก: ล็็อกหน้ ้าจอสััมผััสโดยอััตโนมััติเิ พื่่�อป้้ องกัันการ
สััมผััสหน้ ้าจอโดยไม่่ได้ ้ตั้้�งใจ คุุณสามารถกด
เพื่่�อปลด
ล็็อกหน้ ้าจอสััมผััสได้ ้
ภาษา: ตั้้�งค่่าภาษาที่่�แสดงบนอิินเตอร์์เฟสของอุุปกรณ์์
เวลา: ตั้้�งค่่ารููปแบบเวลาและแหล่่งที่่�มาสำำ�หรัับเวลาท้ ้องถิ่่�น
(การตั้้�งค่่าเวลา, หน้ ้า 24 )
วั ันที่่�: ช่่วยให้ ้คุุณตั้้�งค่่าวัันที่่�และรููปแบบวัันที่่�ได้ ้ด้ ้วยตนเอง
การแสดงผล: ตั้้�งค่่าโหมดการแสดงผล, เวลาพัักหน้ ้าจอ,
และความสว่่าง (การตั้้�งค่่าการแสดงผล, หน้ ้า 25 )
Physio TrueUp: ช่่วยให้ ้อุุปกรณ์์ของคุุณซิงิ ค์์กับ
ั กิิจกรรม
ต่่าง ๆ, ประวััติ,ิ และข้ ้อมููลจากอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ของ Garmin
การสั่่�น: เปิิ ดหรืือปิิ ดการสั่่�นและตั้้�งค่่าความแรงในการสั่่�น
ห้้ามรบกวน: เปิิ ดหรืือปิิ ดโหมดห้ ้ามรบกวน
หน่่วยวั ัด: ตั้้�งค่่าหน่่วยการวััดที่่�ใช้ ้เพื่่�อแสดงข้ ้อมููล (การ
เปลี่่�ยนหน่่วยวััด, หน้ ้า 25 )
การบั ันทึึกข้้อมููล: กำำ�หนดว่่าอุุปกรณ์์บัน
ั ทึึกข้ ้อมููลกิิจกรรม
อย่่างใด ตััวเลืือกการบัันทึึกแบบอััจฉริิยะ (ค่่าเริ่่�มต้ ้น) ช่่วย
สำำ�หรัับการบัันทึึกกิิจกรรมได้ ้นานขึ้้�น ตััวเลืือกการบัันทึึก
แบบทุุกวิินาทีีเพื่่�อให้ ้การบัันทึึกกิิจกรรมมีีรายละเอีียดมาก
ขึ้้�น แต่่อาจไม่่บัันทึึกกิิจกรรมทั้้�งหมดได้ ้ครบสำำ�หรัับระยะ
เวลาที่่�ยาวนานขึ้้�น
โหมด USB: ตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์เพื่่�อใช้ ้โหมดการโอนมีีเดีียหรืือ
โหมด Garmin เมื่่�อถููกเชื่่�อมต่่อกัับคอมพิิวเตอร์์
็
รีีเซ็ต: ช่่วยให้ ้คุุณรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าเป็็ นค่่าเริ่่�มต้ ้นหรืือลบข้ ้อมููล
ส่่วนตััวและรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าต่่าง ๆ ได้ ้ (การคืืนค่่าการตั้้�งค่่า
เริ่่�มต้ ้นทั้้�งหมด, หน้ ้า 29 )
หมายเหตุุ: หากคุุณได้ ้ตั้้�งค่่า Garmin Pay wallet ไว้ ้,
การคืืนค่่าการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้ ้นยัังลบ wallet จากอุุปกรณ์์ของ
คุุณด้ ้วย
อั ัปเดตซอฟต์์แวร์์: ช่่วยให้ ้คุุณตรวจสอบการอััปเดต
ซอฟต์์แวร์์
เกี่่�ยวกั ับ: แสดง unit ID, เวอร์์ชั่่�นซอฟต์์แวร์์, ข้ ้อมููลกฎ
ระเบีียบ, และข้ ้อตกลงการอนุุญาตใช้ ้สิิทธิ์์�ได้ ้

การตั้้�งค่่าเวลา
กดค้ ้าง , และเลืือก
> ระบบ > เวลา
รููปแบบเวลา: ตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์เพื่่�อแสดงเวลาในรููปแบบ 12
ชั่่�วโมงหรืือ 24 ชั่่�วโมง
การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

แหล่่งเวลา: ช่่วยให้ ้คุุณตั้้�งเวลาด้ ้วยตนเองหรืือโดยอััตโนมััติ ิ
ขึ้้�นกัับอุุปกรณ์์มือ
ื ถืือที่่�จัับคู่่อ
� ยู่่ข
� องคุุณ
ิ
ซิงก์์เวลา: อนุุญาตให้ ้อุุปกรณ์์ตั้้�งค่่าเวลาโดยอััตโนมััติโิ ดย
อ้ ้างอิิงจากเวลาบนสมาร์์ทโฟนของคุุณตามตำำ�แหน่่ง GPS

โซนเวลา
แต่่ละครั้้�งที่่�คุณ
ุ เปิิ ดอุุปกรณ์์และรัับสััญญาณดาวเทีียมหรืือซิิงค์์
กัับสมาร์์ทโฟนของคุุณ อุุปกรณ์์ตรวจหาโซนเวลาของคุุณและ
เวลาของวัันปัั จจุุบัน
ั โดยอััตโนมััติ ิ

การซิงิ ค์์เวลากั ับ GPS
แต่่ละครั้้�งที่่�คุณ
ุ เปิิ ดอุุปกรณ์์ขึ้้�นมาและรัับสััญญาณดาวเทีียม,
อุุปกรณ์์ตรวจจัับโซนเวลาของคุุณและเวลาปัั จจุุบัน
ั ของวัันโดย
อััตโนมััติ ิ คุุณยังั สามารถซิิงค์์เวลากัับ GPS ด้ ้วยตนเองได้ ้เมื่่�อ
คุุณเปลี่่�ยนโซนเวลา, และเพื่่�ออััปเดตเวลาออมแสง (daylight
saving time)
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
และเลืือก
> เมนููการ
ควบคุุม
2 เลืือกหนึ่่�งทางลััดเพื่่�อลบทิ้้�ง และเพิ่่�ม ตั้้�งเวลาด้ ้วย GPS
ไปยัังเมนููการควบคุุม
ิ กดค้ ้าง
3 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
เพื่่�อเข้ ้าเมนููการควบคุุม
4 เลืือก
และรอในขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์หาตำำ�แหน่่งดาวเทีียม

การตั้้�งเวลาด้้วยตนเอง
โดยค่่าเริ่่�มต้ ้น เวลาถููกตั้้�งโดยอััตโนมััติเิ มื่่�ออุุปกรณ์์ Venu 2/2S
ถููกจัับคู่่กั
� บ
ั อุุปกรณ์์มือ
ื ถืือ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> ระบบ > เวลา > แหล่่งเวลา > ทำำ�เอง
3 เลืือก เวลา และใส่่เวลาของวััน

ี งปลุุก
การตั้้�งเสีย
คุุณสามารถตั้้�งค่่าได้ ้หลายเสีียงปลุุก คุุณสามารถตั้้�งค่่าแต่่ละ
เสีียงปลุุกเพื่่�อส่่งเสีียงครั้้�งเดีียวหรืือทำำ�ซ้ำำ��เป็็ นประจำำ�
1 กดค้ ้าง
ิ > เตืือน > เพิ่่�มการปลุุก
2 เลืือก นาฬิกา
3 เลืือก เวลา และป้้ อนหนึ่่�งเวลา
4 เลืือก ทำำ�ซ้ำำ�� และเลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก
5 เลืือก ป้้าย และเลืือกคำำ�อธิิบายสำำ�หรัับเสีียงปลุุก

การลบตั้้�งปลุุก
1 กดค้ ้าง
ิ > ตั้้�งปลุุก
2 เลืือก นาฬิกา
3 เลืือกหนึ่่�งการตั้้�งปลุุก และเลืือก ลบ

การเริ่่�มจั ับเครื่่�องนั ับเวลาถอยหลั ัง
1
2
3
4

กดค้ ้าง
ิ > จั ับเวลา
เลืือก นาฬิกา
ป้้ อนเวลา และเลืือก
กด

ิ
้ าฬิกาจั
การใช้น
ับเวลา
1
2
3
4

กดค้ ้าง
ิ > นาฬิกาจั
ิ
เลืือก นาฬิกา
ับเวลา
กด
เพื่่�อเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลา
กด
เพื่่�อรีีสตาร์์ทเครื่่�องจัับเวลา lap
ิ
เวลารวมของนาฬิกาจัั
บเวลายัังคงเดิินต่่อไป

เซนเซอร์ไร ้สาย

5 กด
เพื่่�อหยุุดเครื่่�องจัับเวลา
6 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เพื่่�อรีีเซ็็ตเครื่่�องจัับเวลา ให้้ปัด
ั ลง
• หากต้ ้องการบัันทึึกเวลาที่่�จัับเวลาไว้ ้เป็็ นกิิจกรรม ให้ ้ปัั ด
ขึ้้�น แล้้วเลืือกบั ันทึึก
• หากต้ ้องการย้ ้อนดููตััวนัับรอบ ให้ ้ปัั ดขึ้้�น แล้้วเลืือกย้้อน
ดููตั ัวนั ับรอบ
ิ
• หากต้ ้องการออกจากนาฬิกาจัั
บเวลา ให้ ้ปัั ดขึ้้�น แล้้ว
เลืือกเสร็็จ

การตั้้�งค่่าการแสดงผล
กดค้ ้าง
และเลืือก
> ระบบ > การแสดงผล
ความสว่่าง: ตั้้�งค่่าระดัับความสว่่างของการแสดงผล
หมดเวลา: ตั้้�งค่่าระยะเวลาที่่�หน้ ้าจอจะดัับ คุุณสามารถใช้ ้ตััว
ิ
เลืือกเปิิ ดเสมอเพื่่�อให้ ้ข้ ้อมููลบนหน้ ้าปัั ดนาฬิกามองเห็็
นได้ ้
ตลอดเวลา และปิิ ดแต่่เฉพาะพื้้�นหลััง ตััวเลืือกนี้้�ส่่งผลกัับ
อายุุการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�และอายุุการแสดงผล (เกี่่�ยวกัับ
จอแสดงผล AMOLED, หน้ ้า 27 )
หมายเหตุุ: การตั้้�งค่่าเปิิ ดเสมอและท่่าทางจะถููกปิิ ด
ระหว่่างที่่�คุณ
ุ หลัับเพื่่�อป้้ องกัันหน้ ้าจอติิดขึ้้�นมาขณะที่่�คุณ
ุ
หลัับ
พลิิกข้้อมืือ: ตั้้�งค่่าให้ ้การแสดงผลเปิิ ดเมื่่�อคุุณหมุุนข้ ้อมืือของ
คุุณเข้ ้าหาร่่างกายของคุุณเพื่่�อดููอุุปกรณ์์ คุุณสามารถใช้ ้ตััว
เลืือก ระหว่่างกิิจกรรม เพื่่�อใช้ ้คุุณสมบััตินี้
ิ �เ้ ท่่านั้้�นระหว่่าง
ทำำ�กิจิ กรรมที่่�ถููกจัับเวลา คุุณยังั สามารถปรัับความไวของ
ข้ ้อมืือเพื่่�อเปิิ ด backlight ไม่่บ่่อยขึ้้�นก็็น้ ้อยลง
ระหว่่างกิิจกรรม: การตั้้�งค่่าการแสดงผลจะเปิิ ดไว้ ้หรืือปิิ ด
อ้ ้างอิิงจากการตั้้�งค่่าหมดเวลาระหว่่างกิิจกรรม

การเปลี่่�ยนหน่่วยวั ัด
คุุณสามารถปรัับแต่่งหน่่วยวััดที่่�แสดงบนอุุปกรณ์์ได้ ้
ิ กดค้ ้าง
1 จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
2 เลืือก
> ระบบ > หน่่วยวั ัด
3 เลืือกประเภทการวััด
4 เลืือกหน่่วยการวััด

การตั้้�งค่่า Garmin Connect
คุุณสามารถเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ของคุุณจากบััญชีี Garmin
Connect ของคุุณ, โดยการใช้ ้แอป Garmin Connect หรืือ
เว็็บไซต์์ Garmin Connect อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง บางการตั้้�งค่่ามีี
ให้ ้ใช้ ้ได้ ้เฉพาะการใช้ ้บััญชีี Garmin Connect ของคุุณเท่่านั้้�น
และไม่่สามารถถููกเปลี่่�ยนบนอุุปกรณ์์ของคุุณ
y จากแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
เลืือก
อุุปกรณ์์ Garmin และเลืือกอุุปกรณ์์ของคุุณ
y จากวิิจิท
ิ อุุปกรณ์์ในแอปพลิิเคชััน Garmin Connect เลืือก
อุุปกรณ์์ของคุุณ
หลัังการปรัับแต่่งการตั้้�งค่่าต่่าง ๆ แล้ ้ว ซิิงค์์ข้ ้อมููลของคุุณ
เพื่่�อนำำ �การเปลี่่�ยนแปลงมาใช้ ้กัับอุุปกรณ์์ของคุุณ (การใช้ ้แอป
Garmin Connect, หน้ ้า 21, การใช้ ้ Garmin Connect บ
คอมพิิวเตอร์์ของคุุณ, หน้ ้า 21 )

เซนเซอร์์ไร้้สาย
อุุปกรณ์์ของคุุณสามารถใช้ ้ร่่วมกัับเซนเซอร์์ไร้ ้สาย ANT+
และอุุปกรณ์์ของคุุณที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติฟั
ิ ั งเพลงยัังสามารถใช้ ้
Bluetooth ได้ ้ สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการใช้ ้งานร่่วมกััน
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และการซื้้�อเซนเซอร์์ที่่�จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก ไปที่่� Garmin.
co.th/buy

การจั ับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้้สายของคุุณ
ครั้้�งแรกที่่�คุณ
ุ เชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์ไร้ ้สาย ANT+ หรืือ
Bluetooth กัับอุุปกรณ์์ Garmin ของคุุณ คุุณต้ ้องจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์
และเซนเซอร์์ก่่อน หลัังจากที่่�จัับคู่่กั
� น
ั แล้ ้ว, อุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อ
กัับเซนเซอร์์โดยอััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณเริ่่�มทำำ�หนึ่่�งกิิจกรรมและ
เซนเซอร์์ทำำ�งานอยู่่แ
� ละอยู่่ใ� นระยะ
ข้้อแนะนำำ�: บางเซนเซอร์์ ANT+ จัับคู่่กั
� บ
ั อุุปกรณ์์ของคุุณโดย
อััตโนมััติเิ มื่่�อคุุณเริ่่�มต้ ้นหนึ่่�งกิิจกรรมพร้ ้อมเซนเซอร์์ถููกเปิิ ดไว้ ้
และอยู่่ใ� กล้ ้อุุปกรณ์์
1 เคลื่่�อนออกห่่างจากเซนเซอร์์ไร้ ้สายอื่่�น ๆ อย่่างน้ ้อย 10
เมตร (33 ฟุุต)
2 หากคุุณกำำ�ลังั จัับคู่่กั
� บ
ั เครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ ให้ ้สวม
เครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ เครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ
ไม่่ส่่งหรืือรัับข้ ้อมููลจนกว่่าคุุณได้ ้สวมเครื่่�อง
3 กดค้ ้าง
4 เลืือก
> เซนเซอร์์ > เพิ่่�มใหม่่
5 นำำ �อุป
ุ กรณ์์เข้ ้ามาในภายในระยะ 3 ม. (10 ฟุุต) ของ
เซนเซอร์์ และรอในขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์จัับคู่่กั
� บ
ั เซนเซอร์์ หลััง
จากที่่�อุป
ุ กรณ์์เชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์แล้ ้ว หนึ่่�งไอคอน
ปรากฏที่่�ส่่วนบนของหน้ ้าจอ

Foot Pod
อุุปกรณ์์ของคุุณใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้กัับ foot pod คุุณสามารถใช้ ้
foot pod เพื่่�อบัันทึึกเพซและระยะทางแทนการใช้ ้ GPS เมื่่�อ
คุุณกำำ�ลังั ฝึึ กซ้ ้อมในร่่มหรืือเมื่่�อสััญญาณ GPS ของคุุณอ่่อน
foot pod รอและพร้ ้อมเพื่่�อส่่งข้ ้อมููล (เหมืือนเครื่่�องวััดอััตรา
การเต้ ้นหััวใจ)
หลัังจาก 30 นาทีีของการอยู่่นิ่่
� �ง, foot pod ปิิ ดลงเพื่่�อประหยััด
แบตเตอรี่่� เมื่่�อแบตเตอรี่่�ต่ำำ�� ข้ ้อความจะปรากฏขึ้้�นบนอุุปกรณ์์
ของคุุณ แบตเตอรี่่�มีีไฟเหลืือใช้ ้ได้ ้อีีกประมาณห้ ้าชั่่�วโมง

การปรั ับเทีียบ Foot Pod ของคุุณ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถปรัับเทีียบ foot pod ของคุุณได้ ้ คุุณต้ ้องจัับ
คู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั foot pod ก่่อน (การจัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้สาย
ของคุุณ, หน้ ้า 26 )
แนะนำำ �ให้ ้ทำำ�การปรัับเทีียบด้ ้วยตนเองหากคุุณทราบปัั จจััยการ
ปรัับเทีียบของคุุณ หากคุุณได้ ้เคยปรัับเทีียบ foot pod กัับอีีก
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ Garmin, คุุณอาจทราบปัั จจััยการปรัับเทีียบ
ของคุุณ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> เซนเซอร์์ > Foot Pod > ปััจจั ัยการปรั ับ
เทีียบ
3 ปรัับปัั จจััยการปรัับเทีียบ:
• เพิ่่�มปัั จจััยการปรัับเทีียบหากระยะทางของคุุณต่ำำ��เกิินไป
• ลดปัั จจััยการปรัับเทีียบหากระยะทางของคุุณสููงเกิินไป

การปรั ับปรุุงการปรั ับเทีียบ Foot Pod
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถปรัับเทีียบอุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้, คุุณต้ ้องรัับ
สััญญาณ GPS และจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั foot pod ก่่อน
(การจัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )
foot pod จะมีีการปรัับเทีียบเอง แต่่คุุณสามารถปรัับปรุุงความ
แม่่นยำำ�ของข้ ้อมููลความเร็็วและระยะทางด้ ้วยการวิ่่�งกลางแจ้ ้ง
สองสามรอบโดยการใช้ ้ GPS
26
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3
4

ยืืนกลางแจ้ ้งเป็็ นเวลา 5 นาทีีในจุุดที่่�เห็็นท้ ้องฟ้้ าชััดเจน
เริ่่�มต้ ้นกิิจกรรมการวิ่่�ง
วิ่่�งบนลู่่โ� ดยไม่่หยุุดเป็็ นเวลา 10 นาทีี
หยุุดกิิจกรรมของคุุณ, และบัันทึึกไว้ ้
ตามข้ ้อมููลที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ค่่าการปรัับเทีียบ foot pod เปลี่่�ยน
หากจำำ�เป็็ นไม่่ควรปรัับเทีียบ foot pod อีีก เว้ ้นแต่่รููปแบบ
การวิ่่�งของคุุณเปลี่่�ยนไป

การใช้เ้ ซนเซอร์์ความเร็็วจั ักรยานหรืือเซนเซอร์์
วั ัดรอบขาที่่�จำ�หน่่
ำ
ายแยกต่่างหาก
คุุณสามารถใช้ ้เซนเซอร์์ความเร็็วจัักรยานหรืือรอบขาที่่�รองรัับ
เพื่่�อส่่งข้ ้อมููลไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณได้ ้
y จัับคู่่เ� ซนเซอร์์กับ
ั อุุปกรณ์์ของคุุณ (การจัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้
สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )
y ตั้้�งค่่าขนาดล้ ้อของคุุณ (การปรัับเทีียบเซนเซอร์์ความเร็็ว
ของคุุณ, หน้ ้า 26 )
y ออกไปปั่่�นจัักรยานหนึ่่�งรอบ (การออกไปปั่่�นจัักรยาน, หน้ ้า
15 )

การปรั ับเทีียบเซนเซอร์์ความเร็็วของคุุณ
ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถปรัับเทีียบเซนเซอร์์ความเร็็วของคุุณได้ ้ คุุณ
ต้ ้องจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั เซนเซอร์์ความเร็็วที่่�รองรัับก่่อน
(การจัับคู่่เ� ซนเซอร์์ไร้ ้สายของคุุณ, หน้ ้า 26 )
การปรัับเทีียบด้ ้วยตนเองเป็็ นหนึ่่�งทางเลืือกและสามารถ
ปรัับปรุุงความแม่่นยำำ�ได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> เซนเซอร์์ > ความเร็็ว/รอบขา > ขนาดล้้อ
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
• เลืือก อั ัตโนมั ัติิ เพื่่�อคำำ�นวณขนาดล้ ้อของคุุณโดย
อััตโนมััติแ
ิ ละปรัับเทีียบเซนเซอร์์ความเร็็วของคุุณ
• เลืือก ตั้้�งเอง และป้้ อนขนาดล้ ้อของคุุณเพื่่�อปรัับเทีียบ
เซนเซอร์์ความเร็็วของคุุณด้ ้วยตนเอง (ขนาดล้ ้อและ
เส้ ้นรอบวง, หน้ ้า 32

เซนเซอร์์ไม้้กอล์์ฟ
อุุปกรณ์์ของคุุณใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้กัับเซนเซอร์์ไม้ ้กอล์์ฟ
Approach CT10 คุุณสามารถใช้ ้เซนเซอร์์ไม้ ้กอล์์ฟที่่�จัับคู่่�
ไว้ ้เพื่่�อติิดตามช็็อตกอล์์ฟของคุุณโดยอััตโนมััติ ิ รวมไปถึึง
ตำำ�แหน่่ง, ระยะทาง, และประเภทของไม้ ้ ดููคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งานของ
เซนเซอร์์ไม้ ้กอล์์ฟของคุุณสำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม

ความตระหนั ักต่่อสถานการณ์์
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ของคุุณสามารถใช้ ้ร่่วมกัับ Varia smart
bike lights และเรดาร์์มองหลัังเพื่่�อพััฒนาความตระหนัักต่่อ
สถานการณ์์ได้ ้ ดููคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งานสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ Varia ของ
คุุณสำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
หมายเหตุุ: คุุณอาจต้ ้องอััปเดตซอฟต์์แวร์์ vívoactive ก่่อน
การจัับคู่่กั
� บ
ั อุุปกรณ์์ Venu 2/2S (การอััปเดตซอฟต์์แวร์์ด้ ้วย
การใช้ ้แอป Garmin Connect, หน้ ้า 27 )

tempe
tempe คืือเซนเซอร์์วัด
ั อุุณหภููมิิไร้ ้สาย ANT+ คุุณสามารถติิด
เซนเซอร์์กับ
ั สายรััดหรืือห่่วงที่่�มั่่�นคงในที่่�ซึ่่�งสััมผััสกัับอากาศ
โดยรอบได้ ้ จึึงเป็็ นแหล่่งของข้ ้อมููลอุุณหภููมิิที่่�แม่่นยำำ�สม่ำำ��เสมอ
คุุณต้ ้องจัับคู่่� tempe กัับอุุปกรณ์์ของคุุณเพื่่�อแสดงข้ ้อมููล
อุุณหภููมิิจาก tempe
เซนเซอร์ไร ้สาย

ข้้อมููลอุุปกรณ์์

y การลงทะเบีียนผลิิตภัณ
ั ฑ์์

เกี่่�ยวกั ับจอแสดงผล AMOLED

้ อป Garmin
การอั ัปเดตซอฟต์์แวร์์ด้ว้ ยการใช้แ
Connect

ิ
โดยค่่าเริ่่�มต้ ้น, การตั้้�งค่่านาฬิกาถููกปรัั
บให้ ้เหมาะสมสำำ�หรัับ
อายุุแบตเตอรี่่�และสมรรถนะ (การยืืดระยะเวลาการใช้ ้งาน
แบตเตอรี่่�ให้ ้นานที่่�สุด
ุ , หน้ ้า 29 )
ภาพค้ ้าง หรืืออาการรอยภาพไหม้ ้ค้ ้างติิดหน้ ้าจอเป็็ นเรื่่�องปกติิ
ของอุุปกรณ์์ที่่�ใช้ ้หน้ ้าจอ AMOLED เพื่่�อยืืดอายุุการใช้ ้งาน คุุณ
ควรหลีีกการแสดงภาพนิ่่�งค้ ้างไว้ ้โดยใช้ ้แสงจ้ ้าเป็็ นเวลานาน
เพื่่�อลดอาการรอยภาพไหม้ ้ค้ ้างติิดหน้ ้าจอ Venu 2/2S จะปิิ ด
การแสดงหน้ ้าจอเมื่่�อถึึงเวลาที่่�ตั้้�งไว้ ้ (การตั้้�งค่่าการแสดงผล,
หน้ ้า 25) คุุณสามารถพลิิกข้ ้อมืือเข้ ้าหาร่่างกาย, แตะหน้ ้าจ
สองครั้้�งติิดกััน หรืือกดปุ่่�มเพื่่�อปลุุกอุุปกรณ์์ให้ ้ตื่่�น

ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถอััปเดตซอฟต์์แวร์์อุป
ุ กรณ์์ด้ ้วยการใช้ ้แอป
Garmin Connect ได้ ้, คุุณต้ ้องมีีบััญชีี Garmin Connect, และ
คุุณต้ ้องจัับคู่่อุ
� ป
ุ กรณ์์กับ
ั สมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้ก่่อน
(การจัับคู่่กั
� บ
ั สมาร์์ทโฟนของคุุณ, หน้ ้า 2)
ซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณด้ ้วยแอป Garmin Connect (การใช้ ้
แอป Garmin Connect, หน้ ้า 21)
เมื่่�อมีีซอฟต์์แวร์์ใหม่่ให้ ้บริิการ, แอป Garmin Connect ส่่ง
การอััปเดตไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณโดยอััตโนมััติ ิ การอััปเดต
ถููกทำำ�เมื่่�อคุุณไม่่ได้ ้ใช้ ้อุุปกรณ์์อยู่่� เมื่่�อการอััปเดตเสร็็จ
สมบููรณ์์, อุุปกรณ์์ของคุุณรีีสตาร์์ท

การชาร์์จอุุปกรณ์์

การอั ัปเดตซอฟต์์แวร์์ด้ว้ ยการใช้ ้ Garmin Express

คำำ�เตืือน
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้�มีี
้ แบตเตอรี่่�ลิเิ ธีียมไอออน ดููคำำ�แนะนำำ �ข้ ้อมููล
เกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์และความปลอดภััยที่่�สำำ�คััญได้ ้ในกล่่อง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อศึึกษาคำำ�เตืือนและข้ ้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ ของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ั
ข้้อสังเกต
เพื่่�อป้้ องกัันการสึึกหรอ, ให้ ้เช็็ดหน้ ้าสััมผััสและพื้้�นที่่�โดยรอบ
ให้ ้แห้ ้งก่่อนทำำ�การชาร์์จหรืือการเชื่่�อมต่่อกัับคอมพิิวเตอร์์ ดููคำำ�
แนะนำำ �การทำำ�ความสะอาดในภาคผนวก
1 เสีียบปลายด้ ้านเล็็กของสาย USB เข้ ้ากัับพอร์์ตชาร์์จไฟ
บนอุุปกรณ์์ของคุุณ

ก่่อนที่่�คุณ
ุ สามารถอััปเดตซอฟต์์แวร์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณได้ ้, คุุณ
ต้ ้องดาวน์์โหลดและติิดตั้้�งแอปพลิิเคชััน Garmin Express
และเพิ่่�มอุุปกรณ์์ของคุุณก่่อน (การใช้ ้ Garmin Connect บน
คอมพิิวเตอร์์ของคุุณ, หน้ ้า 21)
1 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์เข้ ้ากัับคอมพิิวเตอร์์ของคุุณโดยใช้ ้สาย
USB
เมื่่�อมีีซอฟต์์แวร์์ใหม่่พร้ ้อมให้ ้บริิการ แอปพลิิเคชััน
Garmin Express จะส่่งไปยัังอุุปกรณ์์ของคุุณ
2 หลัังจากแอปพลิิเคชััน Garmin Express ส่่งการอััปเดต
เสร็็จแล้ ้ว, ให้ ้ตััดการเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์จากคอมพิิวเตอร์์ของ
คุุณ
อุุปกรณ์์ของคุุณติด
ิ ตั้้�งการอััปเดต

การดููข้้อมููลอุุปกรณ์์
คุุณสามารถดูู unit ID, เวอร์์ชั่่�นซอฟต์์แวร์์, ข้ ้อมููลกฎระเบีียบ,
และข้ ้อตกลงการอนุุญาตใช้ ้สิิทธิ์์�ได้ ้
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> ระบบ > เกี่่�ยวกั ับ

การดููกฎระเบีียบและข้้อมููลการปฏิิบั ัติิตามของ
E-label

2 เสีียบปลายด้ ้านใหญ่่ของสาย USB เข้ ้ากัับพอร์์ตชาร์์จไฟ
USB
3 ชาร์์จอุุปกรณ์์จนเสร็็จสมบููรณ์์

การอั ัปเดตผลิิตภั ัณฑ์์
ติิดตั้้�ง Garmin Express บนคอมพิิวเตอร์์ของคุุณ (Garmin.
co.th/express) ติิดตั้้�งแอป Garmin Connect บนสมาร์์ทโฟน
ของคุุณ
โดยช่่วยให้ ้เข้ ้าถึึงบริิการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ Garmin
ได้ ้ง่่าย:
y การอััปเดตซอฟต์์แวร์์
y การอััปเดตคอร์์ส
y การอััปโหลดข้ ้อมููลไปยััง Garmin Connect
ข ้อมูลอุปกรณ์

ฉลากสำำ�หรัับอุุปกรณ์์นี้�ไ
้ ด้ ้รัับการจััดหาทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
e-label อาจให้ ้ข้ ้อมููลกฎระเบีียบ เช่่น หมายเลขประจำำ�ตัวั ที่่�ได้ ้
รัับจาก FCC หรืือเครื่่�องหมายการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามต่่าง ๆ ของท้ ้องถิ่่�น
รวมทั้้�งข้ ้อมููลผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการอนุุญาตต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
กดค้ ้าง
เป็็ นเวลา 10 วิินาทีี

ข้้อมููลจำำ�เพาะ
แบตเตอรี่่�ลิเิ ธีียมโพลิิเมอร์์ภายในแบบ
ชาร์์จได้ ้
ิ
Venu 2: นานสููงสุุด 11 วัันในโหมดนาฬิกา
ระยะเวลาการใช้ ้ อััจฉริิยะ
งานแบตเตอรี่่�
Venu 2/2S: นานสููงสุุด 10 วัันในโหมด
ิ
นาฬิกาอัั
จฉริิยะ
ช่่วงอุุณหภููมิิขณะ จาก -20° ถึึง 50°ซ. (จาก -4° ถึึง
ทำำ�งาน
122°ฟ.)
ช่่วงอุุณหภููมิิการ
จาก 0° ถึึง 45°ซ. (จาก 32° ถึึง 113°ฟ.)
ชาร์์จ
ระดัับการกัันน้ำำ ��
สำำ�หรัับว่่ายน้ำำ �� , 5 ATM1
ประเภทแบตเตอรี่่�
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อุุปกรณ์์ทนต่่อแรงดัันเทีียบเท่่ากัับความลึึก 50 ม. สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม, ไป
ที่่� Garmin.co.th/legal/waterrating
1

ข้้อมููลอายุุแบตเตอรี่่�
ั
ข้้อสังเกต
อายุุการใช้ ้งานจริิงของแบตเตอรี่่�ขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั คุุณสมบััติที่่
ิ �ถููกเปิิ ด
ใช้ ้งานบนอุุปกรณ์์ของคุุณ เช่่น การติิดตามกิิจกรรม, อััตราการ
เต้ ้นหััวใจที่่�อิงิ กัับข้ ้อมืือ, การแจ้ ้งเตืือนสมาร์์ทโฟน, GPS และ
เซนเซอร์์ที่่�เชื่่�อมต่่ออยู่่ต่่
� าง ๆ

โหมด
โหมดสมาร์์ทวอทช์์
พร้ ้อมการติิดตาม
กิิจกรรมและการตรวจ
วััดอััตราการเต้ ้นหััวใจ
จากข้ ้อมืือตลอดทั้้�งวััน
โหมดสมาร์์ทวอทช์์
พร้ ้อมการเล่่นเพลง

ระยะเวลา
การใชง้ าน
แบตเตอรี่
Venu 2
นานสููงสุุด 11
วััน

นานสููงสุุด 11
ชม.
นานสููงสุุด 22
โหมด GPS
ชม.
โหมด GPS พร้ ้อมการ นานสููงสุุด 8
เล่่นเพลง
ชม.
โหมดเปิิ ดหน้ ้าจอ
นานสููงสุุด 2 วััน
ตลอดวััน

ระยะเวลาการใช ้
งานแบตเตอรี่
Venu 2S

นานสููงสุุด 10 วััน

1 เช็็ดอุุปกรณ์์โดยใช้ ้ผ้ ้าชุุบด้ ้วยสารละลายผงซัักฟอกอย่่าง
อ่่อน
2 เช็็ดให้ ้แห้ ้ง
หลัังการทำำ�ความสะอาด, ปล่่อยให้ ้อุุปกรณ์์แห้ ้งสนิิท
ข้้อแนะนำำ�: สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม, ไปที่่� Garmin.co.th/
legal/fit-and-care

ิ
การเปลี่่�ยนสายนาฬิกา
ิ
อุุปกรณ์์ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้กัับสายนาฬิกามาตรฐานแบบ
quickิ Venu 2S ใช้ ้สายรััดขนาดกว้ ้างสายนาฬิกา
ิ
release นาฬิกา
ิ
18 มม. และนาฬิกา
Venu 2 ใช้ ้สายรััดขนาดกว้ ้าง 22 มม.
1 เลื่่�อนหมุุด quick-release บนสปริิงบาร์์เพื่่�อถอดสาย
ิ
นาฬิกาออก

นานสููงสุุด 10 ชม.
นานสููงสุุด 19 ชม.
นานสููงสุุด 7 ชม.
นานสููงสุุด 2 วััน

การดููแลอุุปกรณ์์
ั
ข้้อสังเกต
หลีีกเลี่่�ยงการกระแทกและการปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ �รุน
ุ แรง เพราะสามารถ
ลดอายุุการใช้ ้งานของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ลง
หลีีกเลี่่�ยงการกดปุ่่�มเมื่่�ออยู่่ใ� นน้ำำ ��
อย่่าใช้ ้วััตถุมีีค
ุ มทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์
อย่่าใช้ ้วััตถุที่่
ุ �แข็็งหรืือคมเพื่่�อใช้ ้งานหน้ ้าจอสััมผััส หน้ ้าจออาจ
เสีียหายได้ ้
หลีีกเลี่่�ยงการใช้ ้สารเคมีีทำำ�ความสะอาด, ตััวทำำ�ละลาย, และ
สารกำำ�จััดแมลงที่่�สามารถทำำ�ความเสีียหายต่่อส่่วนประกอบ
และพื้้�นผิิวที่่�เป็็ นพลาสติิกได้ ้
ั ผััสกัับคลอรีีน, น้ำำ ��เค็็ม,
ล้ ้างอุุปกรณ์์ด้ ้วยน้ำำ ��จืด
ื หลัังจากที่่�สัม
ครีีมกัันแดด, เครื่่�องสำำ�อาง, แอลกอฮอล์์, หรืือเคมีีภััณฑ์์
อัันตรายอื่่�น ๆ การปล่่อยให้ ้สััมผััสถููกสสารเหล่่านี้้�เป็็ นเวลานาน
อาจเป็็ นอัันตรายต่่อเคสได้ ้
อย่่าให้ ้สายหนัังเปีียก หลีีกเลี่่�ยงการสวมใส่่สายหนัังขณะกำำ�ลังั
ว่่ายน้ำำ ��หรืือกำำ�ลังั อาบน้ำำ �� การสััมผััสถููกน้ำำ ��หรืือเหงื่่�อสามารถ
ทำำ�ให้ ้สายหนัังเสีียหายหรืือเปลี่่�ยนสีีได้ ้ ใช้ ้สายซิิลิโิ คนเป็็ น
ทางเลืือก
อย่่าเก็็บอุุปกรณ์์ในที่่�ที่่�มีีอุณ
ุ หภููมิิสููงเกิินไปเป็็ นเวลานานเพราะ
อาจทำำ�ให้ ้เกิิดความเสีียหายถาวรได้ ้

การทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์
ั
ข้้อสังเกต
แม้ ้เหงื่่�อหรืือความชื้้�นเพีียงเล็็กน้ ้อยก็็สามารถทำำ�ให้ ้เกิิดการ
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กััดกร่่อนของหน้ ้าสััมผััสไฟฟ้้ าเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับที่่�ชาร์์จอยู่่� การ
กััดกร่่อนสามารถกีีดขวางการชาร์์จและการถ่่ายโอนข้ ้อมููลได้ ้

ิ
้นใหม่่
2 สอดหนึ่่�งข้ ้างของสปริิงบาร์์สำำ�หรัับสายนาฬิกาเส้
เข้ ้าไปในอุุปกรณ์์
3 สไลด์์หมุุดแบบ quick-release และเรีียงสปริิงบาร์์ให้ ้ตรง
กัับด้ ้านตรงข้ ้ามของอุุปกรณ์์
ิ
้นอื่่�น
4 ทำำ�ซ้ำำ��ขั้้�นตอนที่่� 1 ถึึง 3 เพื่่�อเปลี่่�ยนสายนาฬิกาเส้

การแก้้ไขปััญหา
สมาร์์ทโฟนของฉั ันใช้ง้ านร่่วมกั ับอุุปกรณ์์ของ
ฉั ันได้้หรือ
ื ไม่่?
อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ใช้ ้งานร่่วมกัันกัับสมาร์์ทโฟนที่่�ใช้ ้
เทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth Smart ได้ ้
ไปที่่� Garmin.co.th/ble สำำ�หรัับข้ ้อมููลการใช้ ้งานร่่วมกััน
ได้ ้

ั ของฉั ันจะไม่่เชื่่�อมต่่อกั ับอุุปกรณ์์
โทรศัพท์์
หากโทรศััพท์ข
์ องคุุณไม่่เชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ คุุณสามารถลอง
ทำำ�ตามข้ ้อแนะนำำ �เหล่่านี้้�
y ปิิ ดสมาร์์ทโฟนและอุุปกรณ์์ของคุุณแล้ ้วเปิิ ดอีีกครั้้�ง
y เปิิ ดใช้ ้งานเทคโนโลยีี Bluetooth บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ
y อััปเดตแอป Garmin Connect เป็็ นเวอร์์ชั่่�นล่่าสุุด
y ลบอุุปกรณ์์ของคุุณออกจากแอป Garmin Connect และ
การตั้้�งค่่า Bluetooth บนสมาร์์ทโฟนของคุุณเพื่่�อลองทำำ�
ขั้้�นตอนการจัับคู่่อีี
� กครั้้�ง
y หากคุุณซื้้�อสมาร์์ทโฟนใหม่่ ให้ ้ลบอุุปกรณ์์ของคุุณออก
จากแอป Garmin Connect ในสมาร์์ทโฟนที่่�คุณตั้้
ุ �งใจจะ
หยุุดใช้ ้
y นำำ �สมาร์์ทโฟนของคุุณเข้ ้ามาในภายใน 10 ม. (33 ฟุุต)
ของอุุปกรณ์์
การแก ้ไขปั ญหา

y บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ, เปิิ ดแอป Garmin Connect เลืือก
หรืือ
และเลืือก อุุปกรณ์์ Garmin > เพิ่่�มอุป
ุ กรณ์์
เพื่่�อเข้้าสู่่โ� หมดการจั ับคู่่�
ิ กดค้ ้าง
y จากหน้ ้าปัั ดนาฬิกา
และเลืือก
>
ั
ั
โทรศัพท์์> เชื่่�อมต่่อโทรศัพท์์

หููฟัังของฉั ันจะไม่่เชื่่�อมต่่อกั ับอุุปกรณ์์
หากหููฟัั งของคุุณเคยเชื่่�อมต่่อกัับสมาร์์ทโฟนโดยใช้ ้
เทคโนโลยีี Bluetooth หููฟัั งอาจเชื่่�อมต่่อกัับสมาร์์ทโฟนก่่อนที่่�
จะเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ของคุุณ คุุณสามารถลองวิิธีีต่่อไปนี้้�ได้ ้
y ปิิ ดเทคโนโลยีี Bluetooth บนสมาร์์ทโฟนของคุุณ
ศึึกษาคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งานสำำ�หรัับสมาร์์ทโฟนของคุุณสำำ�หรัับ
ข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
y อยู่่ห่่
� าง 10 เมตร (33 ฟุุต) จากสมาร์์ทโฟนของคุุณใน
ขณะที่่�กำำ�ลังั เชื่่�อมต่่อหููฟัั งเข้ ้ากัับอุุปกรณ์์ของคุุณ
y จัับคู่่หููฟั
� ั งของคุุณกับ
ั อุุปกรณ์์ของคุุณ (การเชื่่�อมต่่อหููฟัั ง
โดยการใช้ ้เทคโนโลยีี Bluetooth, หน้ ้า 5)

เพลงของฉั ันถููกตั ัดหรืือหููฟัังของฉั ันขาดจาก
การเชื่่�อมต่่อ
เมื่่�อกำำ�ลังั ใช้ ้อุุปกรณ์์ Venu 2/2S ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับหููฟัั งโดยการใช้ ้
เทคโนโลยีี Bluetooth สััญญาณแรงที่่�สุด
ุ เมื่่�อมีีเส้ ้นทางตรงที่่�
ปราศจากสิ่่�งกีีดขวางระหว่่างอุุปกรณ์์และสายสััญญาณบนหููฟัั ง
y หากสััญญาณวิ่่�งผ่่านร่่างกายของคุุณ คุุณอาจประสบ
ปัั ญหาสััญญาณขาดหายหรืือหููฟัั งของคุุณอาจขาดจากการ
เชื่่�อมต่่อได้ ้
y ขอแนะนำำ �ให้ ้สวมใส่่หููฟัั งของคุุณโดยให้ ้สายสััญญาณอยู่่�
ด้ ้านเดีียวกัันของร่่างกายของคุุณเหมืือนกัับอุุปกรณ์์ Venu
2/2S ของคุุณ
y เนื่่�องจากหููฟัั งแตกต่่างกัันไปตามรุ่่�น คุุณสามารถลองย้ ้าย
ิ
นาฬิกาไปที่่�
ข้ ้อมืืออีีกข้ ้างของคุุณได้ ้

อุุปกรณ์์ของฉั ันแสดงผิิดภาษา
คุุณสามารถเปลี่่�ยนการเลืือกภาษาของอุุปกรณ์์ได้ ้หากคุุณ
เลืือกผิิดภาษาบนอุุปกรณ์์โดยไม่่ตั้้�งใจ
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
3 เลื่่�อนลงไปยัังหััวข้ ้อสุุดท้ ้ายในรายการ และเลืือกหััวข้ ้อนั้้�น
4 เลื่่�อนลงไปยัังก่่อนรายสุุดท้ ้ายในรายการ และเลืือกรายการ
นั้้�น
5 เลืือกภาษาของคุุณ

4 เพื่่�อซิิงก์์เวลาโดยการใช้ ้สััญญาณดาวเทีียม ให้ ้เลืือก ใช้ ้
ั
GPS ออกไปกลางแจ้ ้ง ณ บริิเวณเปิิ ดโล่่งพร้ ้อมทััศนวิิสัย
ที่่�มองเห็็นท้ ้องฟ้้ าได้ ้ชััดเจน และรอในขณะที่่�อุป
ุ กรณ์์รัับ
สััญญาณดาวเทีียม

การยืืดระยะเวลาการใช้ง้ านแบตเตอรี่่�ให้้นาน
ที่่�สุด
ุ
คุุณสามารถทำำ�ได้ ้หลายวิิธีีเพื่่�อยืืดระยะเวลาการใช้ ้งาน
แบตเตอรี่่�
y เปิิ ดโหมด ประหยััดแบตเตอรี่่� (การจััดการแบตเตอรี่่�, หน้ ้า
24 )
y ให้ ้หยุุดใช้ ้ตััวเลืือกหมดเวลาสำำ�หรัับการแสดงหน้ ้าจอเสมอ
และเลืือกการหมดเวลาแสดงหน้ ้าจอให้ ้สั้้�นลง (การตั้้�งค่่า
การแสดงผล, หน้ ้า 25 )
y ลดความสว่่างหน้ ้าจอ (การตั้้�งค่่าการแสดงผล, หน้ ้า 25 )
ิ
y เปลี่่�ยนจากหน้ ้าปัั ดนาฬิกาแบบสดเป็็
นพื้้�นหลัังแบบนิ่่�ง
ิ
(การเปลี่่�ยนหน้ ้าปัั ดนาฬิกา,
หน้ ้า 21 )
y ปิิ ดเทคโนโลยีีไร้ ้สาย Bluetooth เมื่่�อคุุณไม่่ได้ ้ใช้ ้
คุุณสมบััติก
ิ ารเชื่่�อมต่่อ (การปิิ ดการเชื่่�อมต่่อสมาร์์ทโฟน
ผ่่าน Bluetooth, หน้ ้า 3)
y ปิิ ดการติิดตามกิิจกรรม (การตั้้�งค่่าการติิดตามกิิจกรรม,
หน้ ้า 11 )
y จำำ�กัด
ั การแจ้ ้งเตืือนสมาร์์ทโฟนที่่�อุป
ุ กรณ์์แสดง (การ
จััดการการแจ้ ้งเตืือน, หน้ ้า 3)
y หยุุดการแพร่่สััญญาณข้ ้อมููลอััตราการเต้ ้นหััวใจให้ ้อุุปกรณ์์
Garmin ที่่�จัับคู่่อ
� ยู่่� (การบรอดแคสต์์อัตร
ั าการเต้ ้นหััวใจไป
ยัังอุุปกรณ์์ Garmin, หน้ ้า 8)
y ปิิ ดการวััดอััตราการเต้ ้นหััวใจจากข้ ้อมืือ (การปิิ ดเครื่่�องวััด
อััตราการเต้ ้นหััวใจจากข้ ้อมืือ, หน้ ้า 9)
y ปิิ ดการอ่่านค่่าเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดอััตโนมััติ ิ (การ
เปลี่่�ยนโหมดการติิดตามเครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือด, หน้ ้า
10 )

การรีีสตาร์์ทอุุปกรณ์์
หากอุุปกรณ์์หยุุดการตอบสนอง คุุณอาจต้ ้องทำำ�การรีีสตาร์์ท
อุุปกรณ์์
หมายเหตุุ: การรีีสตาร์์ทอุุปกรณ์์อาจลบข้ ้อมููลหรืือการตั้้�งค่่า
ต่่าง ๆ ของคุุณได้ ้
1 กดค้ ้าง
เป็็ นเวลา 15 วิินาทีี
อุุปกรณ์์ปิิดลง
2 กดค้ ้าง
เป็็ นเวลา 1 วิินาทีีเพื่่�อเปิิ ดอุุปกรณ์์

อุุปกรณ์์ของฉั ันแสดงเวลาไม่่ถููกต้้อง

การคืืนค่่าการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้น
้ ทั้้�งหมด

อุุปกรณ์์อัป
ั เดตเวลาและวัันที่่�เมื่่�อคุุณซิงิ ค์์อุป
ุ กรณ์์กับ
ั สมาร์์ท
โฟนของคุุณหรืือเมื่่�ออุุปกรณ์์ได้ ้รัับสััญญาณ GPS คุุณควรซิิงค์์
อุุปกรณ์์ของคุุณเพื่่�อรัับเวลาที่่�ถููกต้ ้องเมื่่�อคุุณเปลี่่�ยนโซนเวลา
และเพื่่�ออััปเดตเวลาออมแสง (daylight saving time)
1 กดค้ ้าง
และเลืือก
> ระบบ > เวลา
2 ตรวจสอบว่่าตััวเลืือก อััตโนมััติ ิ สำำ�หรัับแหล่่งที่่�มาของเวลา
ถููกเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่�
3 เลืือก ซิงิ ค์์เวลา
อุุปกรณ์์ของคุุณจะเริ่่�มซิิงก์์เวลาโดยอััตโนมััติกั
ิ บ
ั สมาร์์ท
โฟนของคุุณ

ก่่อนที่่�คุณ
ุ จะรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าของอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดให้ ้เป็็ นค่่าเริ่่�ม
ต้ ้นจากโรงงาน คุุณควรซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์กับ
ั แอป Garmin Connect
เพื่่�ออััปโหลดข้ ้อมููลกิิจกรรมของคุุณก่่อนจะรีีเซ็็ตอุป
ุ กรณ์์
1 กดค้ ้าง
2 เลืือก
> ระบบ > รีีเซ็็ต
3 เลืือกหนึ่่�งตััวเลืือก:
� าเริ่่�มต้ ้น
• เพื่่�อรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดให้ ้กลัับสู่่ค่่
จากโรงงานและลบข้ ้อมููลที่่�ผู้้�ใช้ ้ป้้ อนไว้ ้ทั้้�งหมดและ
ประวััติกิ
ิ จิ กรรม เลืือก ลบข้ ้อมููลและรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่า
หมายเหตุุ: หากคุุณได้ ้ตั้้�งค่่า Garmin Pay wallet ไว้ ้
แล้ ้ว, ตััวเลืือกนี้้�ลบ wallet จากอุุปกรณ์์ของคุุณ หาก

การแก ้ไขปั ญหา
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คุุณเก็็บเพลงไว้ ้บนอุุปกรณ์์ ตััวเลืือกนี้้�ลบเพลงของคุุณ
ที่่�เก็็บไว้ ้ด้ ้วย
� าเริ่่�มต้ ้นจาก
• เพื่่�อรีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดกลัับสู่่ค่่
โรงงานและเก็็บข้ ้อมููลที่่�ผู้้�ใช้ ้ป้้ อนทั้้�งหมดและประวััติ ิ
กิิจกรรมไว้ ้ เลืือก รีีเซ็็ตการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้ ้น

ั
การรั ับสัญญาณดาวเทีี
ยม
ั ที่่�มองเห็็นท้ ้องฟ้้ าได้ ้ชััดเจนเพื่่�อ
อุุปกรณ์์อาจต้ ้องการทััศนวิิสัย
รัับสััญญาณดาวเทีียม
� �นที่่�โล่่งแจ้ ้ง
1 ออกไปข้ ้างนอกสู่่พื้้
� ้องฟ้้ า
ด้ ้านหน้ ้าของอุุปกรณ์์ควรหัันสู่่ท้
2 รอระหว่่างอุุปกรณ์์หาตำำ�แหน่่งดาวเทีียม
อาจใช้ ้เวลา 30 ถึึง 60 วิินาทีีเพื่่�อหาสััญญาณดาวเทีียม

ั
การปรั ับปรุุงการรั ับสัญญาณดาวเทีี
ยม GPS
y ซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์กับ
ั บััญชีี Garmin Connect ของคุุณบ่่อย ๆ:
◦ เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณกับ
ั คอมพิิวเตอร์์โดยการใช้ ้สาย
USB และแอปพลิิเคชััน Garmin Express
◦ ซิิงค์์อุป
ุ กรณ์์ของคุุณกับ
ั แอป Garmin Connect โดยการ
ใช้ ้สมาร์์ทโฟนที่่�ได้ ้เปิิ ดใช้ ้งาน Bluetooth ของคุุณ
◦ เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ของคุุณกับ
ั บััญชีี Garmin Connect
ของคุุณโดยการใช้ ้เครืือข่่ายไร้ ้สาย Wi-Fi
ในขณะที่่�ถููกเชื่่�อมต่่อกัับบััญชีี Garmin Connect ของคุุณ,
อุุปกรณ์์ดาวน์์โหลดข้ ้อมููลดาวเทีียมที่่�มีีอยู่่ห
� ลายวััน, เพื่่�อ
ช่่วยในการหาสััญญาณดาวเทีียมได้ ้อย่่างรวดเร็็ว
� �นที่่�เปิิ ดโดยให้ ้ห่่าง
y นำำ �อุป
ุ กรณ์์ของคุุณออกไปข้ ้างนอกสู่่พื้้
จากตึึกสููงและต้ ้นไม้ ้ต่่าง ๆ
y อยู่่นิ่่
� �งกัับที่่�นานไม่่กี่่�นาทีี

การติิดตามกิิจกรรม
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความแม่่นยำำ�ของการติิดตาม
กิิจกรรม ไปที่่� Garmin.co.th/legal/atdisclaimer

การนั ับก้้าวของฉั ันดููเหมืือนไม่่ถููกต้้อง
หากการนัับก้ ้าวของคุุณดููเหมืือนไม่่ถููกต้ ้อง คุุณสามารถลองทำำ�
ตามข้ ้อแนะนำำ �เหล่่านี้้�ได้ ้
y สวมอุุปกรณ์์ไว้ ้บนข้ ้อมืือข้ ้างที่่�ไม่่ถนััดของคุุณ
y พกอุุปกรณ์์ไว้ ้ในกระเป๋๋ าเสื้้�อของคุุณเมื่่�อกำำ�ลังั เข็็นรถเข็็น
หรืือเครื่่�องตััดหญ้ ้า
y พกอุุปกรณ์์ไว้ ้ในกระเป๋๋ าเสื้้�อของคุุณเมื่่�อกำำ�ลังั ใช้ ้มืือหรืือ
แขนของคุุณอย่่างแข็็งขัันเท่่านั้้�น
หมายเหตุุ: อุุปกรณ์์อาจตีีความการเคลื่่�อนไหวซ้ำำ�� ๆ บาง
อย่่าง เช่่น การล้ ้างจาน, การพัับเสื้้�อผ้ ้าซัักรีีด, หรืือการ
ตบมืือของคุุณ เป็็ นการก้ ้าวเดิินได้ ้

จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นดููเหมืือนไม่่ถููกต้้อง
อุุปกรณ์์ของคุุณใช้ ้เครื่่�องวััดความกดอากาศภายในเพื่่�อวััดการ
เปลี่่�ยนแปลงระดัับความสููงในระหว่่างที่่�คุณ
ุ เดิินขึ้้�นชั้้�นต่่าง ๆ
หนึ่่�งชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นเท่่ากัับความสููง 3 ม. (10 ฟุุต)
y หลีีกเลี่่�ยงการจัับราวหรืือก้ ้าวข้ ้ามขั้้�นบัันไดระหว่่างการเดิิน
ขึ้้�นบัันได
y ในสภาวะที่่�มีีลมแรง ให้ ้คลุุมอุุปกรณ์์ด้ ้วยแขนเสื้้�อหรืือเสื้้�อ
แจ็็คเก็็ตเพราะลมแรงสามารถทำำ�ให้ ้การอ่่านค่่าไม่่แน่่นอน
ได้ ้
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การหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
y ไปที่่� support.Garmin.com/th-TH สำำ�หรัับคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้
งาน, บทความ, และการอััปเดตซอฟต์์แวร์์ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
y ไปที่่� Garmin.co.th/buy หรืือติิดต่่อผู้้�แทนจำำ�หน่่าย
Garmin ของคุุณสำำ�หรัับข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เสริิมที่่�
จำำ�หน่่ายแยกและอะไหล่่ต่่าง ๆ
y ไปที่่� Garmin.co.th/legal/atdisclaimer
y สิ่่�งนี้้�ไม่่ใช่่อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ คุุณสมบััติเิ ครื่่�องวััด
ออกซิิเจนในเลืือดไม่่มีีให้ ้ใช้ ้ในทุุกประเทศ

ภาคผนวก
ช่่องข้้อมููล
บางช่่องข้ ้อมููลต้ ้องการอุุปกรณ์์เสริิม ANT+ เพื่่�อแสดงข้ ้อมููล
สููงสุุด 24-ชม.: อุุณหภููมิิสููงสุุดที่่�ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ใน 24 ชั่่�วโมงที่่�
ผ่่านมาจากเซนเซอร์์วัด
ั อุุณหภููมิิที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้
ต่ำำ��สุด
ุ 24-ชม.: อุุณหภููมิิต่ำำ��สุด
ุ ที่่�ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ใน 24 ชั่่�วโมงที่่�
ผ่่านมาจากเซนเซอร์์วัด
ั อุุณหภููมิิที่่�ใช้ ้งานร่่วมกัันได้ ้
รอบขาเฉลี่่�ย: การปั่่�นจัักรยาน รอบขาเฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรม
ปัั จจุุบัน
ั
รอบขาเฉลี่่�ย: การวิ่่�ง รอบขาเฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
HR เฉลี่่�ย: อััตราการเต้ ้นหััวใจเฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
เฉลี่่�ย HR %สููงสุุด: เปอร์์เซ็็นต์์เฉลี่่�ยของอััตราการเต้ ้นหััวใจ
สููงสุุดสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
เฉลี่่�ยเวลา Lap: เวลา lap เฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
ความเร็็วเฉลี่่�ย: ความเร็็วเฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
ค่่าเฉลี่่�ย SWOLF: คะแนนเฉลี่่�ยของ swolf สำำ�หรัับกิิจกรรม
ปัั จจุุบัน
ั
คะแนน swolf ของคุุณคือ
ื จำำ�นวนรวมของเวลาสำำ�หรัับ
ความยาวหนึ่่�งรอบบวกจำำ�นวนของสโตรกสำำ�หรัับความยาว
ั เ์ กี่่�ยวกัับการว่่ายน้ำำ ��, หน้ ้า 16 )
ดัังกล่่าว (คำำ�ศัพท์
เฉลี่่�ยระยะสโตรก: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านเฉลี่่�ยต่่อสโตรก
ระหว่่างกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
เพซเฉลี่่�ย: เพซเฉลี่่�ยสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
เฉลี่่�ยสโตรก/ความยาว: จำำ�นวนเฉลี่่�ยของสโตรกต่่อความ
ยาวระหว่่างกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
เฉลี่่�ยอั ัตราสโตรก:จำำ�นวนเฉลี่่�ยของสโตรกต่่อนาทีี (spm)
ระหว่่างกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
รอบขา: การปั่่�นจัักรยาน จำำ�นวนรอบของขาจาน อุุปกรณ์์ของ
คุุณต้ ้องถููกเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์เสริิมรอบขา เพื่่�อให้ ้ข้ ้อมููล
นี้้�ปรากฏ
รอบขา: การวิ่่�ง จำำ�นวนรอบขาก้ ้าวต่่อนาทีี (ซ้ ้ายและขวา)
แคลอรี่่�: ปริิมาณของแคลอรี่่�ทั้้�งหมดที่่�ถููกเผาผลาญ
ระยะต่่อสโตรก: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านต่่อสโตรก
ระยะทาง: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านสำำ�หรัับ track หรืือกิิจกรรม
ปัั จจุุบัน
ั
เวลาทั้้�งหมด: เวลารวมที่่�ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ ตััวอย่่างเช่่น หากคุุณ
เริ่่�มเครื่่�องจัับเวลาและวิ่่�งเป็็ นเวลา 10 นาทีี แล้ ้วหยุุดเครื่่�อง
จัับเวลาเป็็ นเวลา 5 นาทีี แล้ ้วเริ่่�มเครื่่�องจัับเวลาและวิ่่�งอีีก
20 นาทีี เวลาที่่�ผ่่านไปทั้้�งหมดของคุุณคือ
ื 35 นาทีี
ความสููง: ระดัับความสููงของตำำ�แหน่่งปัั จจุุบัน
ั ของคุุณที่่�เหนืือ
หรืือต่ำำ��กว่่าระดัับน้ำำ ��ทะเล
ภาคผนวก

จำำ�นวนชั้้�นที่่�ขึ้้�น: จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นทั้้�งหมดสำำ�หรัับวัันนั้้�น
จำำ�นวนชั้้�นที่่�ลง: จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินลงทั้้�งหมดสำำ�หรัับวัันนั้้�น
ชั้้�นต่่อนาทีี: จำำ�นวนชั้้�นที่่�เดิินขึ้้�นต่่อนาทีี
ทิิศที่่�มุ่่ง
� หน้้า: ทิิศทางที่่�คุณกำ
ุ ำ�ลังั เคลื่่�อนที่่�ไป
อั ัตราการเต้้นของหั ัวใจ: อััตราการเต้ ้นของหััวใจของคุุณเป็็ น
จัังหวะการเต้ ้นของหััวใจต่่อนาทีี (bpm) อุุปกรณ์์ของคุุณ
ต้ ้องถููกเชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องวััดอััตราการเต้ ้นของหััวใจที่่�ใช้ ้
งานร่่วมกัันได้ ้
HR % สููงสุุด: เปอร์์เซ็็นต์์ของอััตราการเต้ ้นหััวใจสููงสุุด
HR โซน: ช่่วงปัั จจุุบัน
ั ของอััตราการเต้ ้นหััวใจของคุุณ (1 ถึึง
5) โซนเริ่่�มต้ ้นอิิงกัับโปรไฟล์์ผู้้�ใช้ ้และอััตราการเต้ ้นหััวใจ
สููงสุุดของคุุณ (220 ลบด้ ้วยอายุุของคุุณ)
Int. Dist./Stk.: ระยะทางที่่�เดิินทางเฉลี่่�ยต่่อสโตรกระหว่่าง
interval ปัั จจุุบัน
ั
Int Strk/Len: จำำ�นวนเฉลี่่�ยของสโตรกต่่อความยาวระหว่่าง
interval ปัั จจุุบัน
ั
Int Strk Rate: จำำ�นวนเฉลี่่�ยของสโตรกต่่อนาทีี (spm)
ระหว่่าง interval ปัั จจุุบัน
ั
Int. Distance: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านสำำ�หรัับ interval
ปัั จจุุบัน
ั
ช่่วงความยาว: จำำ�นวนของความยาวสระที่่�ได้ ้ว่่ายระหว่่าง
interval ปัั จจุุบัน
ั
ช่่วงเพซ: เพซเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ interval ปัั จจุุบัน
ั
Int. SWOLF: คะแนน swolf เฉลี่่�ยสำำ�หรัับ interval ปัั จจุุบัน
ั
ิ
Interval Time: เวลาของนาฬิกาจัับเวลาสำำ�หรัับ interval
ปัั จจุุบัน
ั
Int Strk Type: ประเภทของสโตรกปัั จจุุบัน
ั สำำ�หรัับ interval
L. Int. Dist./Stk.: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านเฉลี่่�ยต่่อสโตรก
ระหว่่าง interval ที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
L. Int. Stk. Type: ประเภทของสโตรกที่่�ใช้ ้ระหว่่าง interval
ที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
L. Len. Stk. Rate: จำำ�นวนเฉลี่่�ยของสโตรกต่่อนาทีี (spm)
ระหว่่างความยาวสระที่่�ว่่ายเสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
L. Len. Stk. Type: ประเภทของสโตรกที่่�ใช้ ้ระหว่่างความ
ยาวสระที่่�ว่่ายเสร็็จสิ้้�นแล้ ้วล่่าสุุด
L. Len. Strokes: จำำ�นวนสโตรกรวมสำำ�หรัับความยาวสระที่่�
ว่่ายเสร็็จสิ้้�นแล้ ้วล่่าสุุด
Lap Cadence: การปั่่�นจัักรยาน cadence เฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap
ปัั จจุุบัน
ั
Lap Cadence: การวิ่่�ง cadence เฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
ระยะ Lap: ระยะทางที่่�ได้ ้เดิินทางไปแล้ ้วสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
Lap HR: อััตราการเต้ ้นหััวใจเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
% HR สููงสุุดเฉลี่่�ย Lap ปััจจุุบั ัน: เปอร์์เซ็็นต์์เฉลี่่�ยของอััตรา
การเต้ ้นหััวใจสููงสุุดสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
Lap Pace: pace เฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
Laps: จำำ�นวนของ laps ที่่�เสร็็จสิ้้�นสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
ความเร็็ว Lap: ความเร็็วเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ปัั จจุุบัน
ั
ก้้าวของ Lap: จำำ�นวนของก้ ้าวระหว่่าง lap ปัั จจุุบัน
ั
ิ
เวลา Lap ปััจจุุบั ัน: เวลาของนาฬิกาจัั
บเวลาสำำ�หรัับ lap
ปัั จจุุบัน
ั
Last Int. Swolf: คะแนนเฉลี่่�ยของ swolf สำำ�หรัับ interval
ที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
ภาคผนวก

Lap Cadence ล่่าสุุด: การปั่่�นจัักรยาน cadence เฉลี่่�ย
สำำ�หรัับ lap ที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
Lap Cadence ล่่าสุุด: การวิ่่�ง cadence เฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ที่่�
เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
ระยะ Lap ล่่าสุุด: ระยะทางที่่�เดิินทางผ่่านสำำ�หรัับ lap ที่่�เสร็็จ
สิ้้�นล่่าสุุด
Last Lap HR: อััตราการเต้ ้นของหััวใจเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ที่่�
เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
Lap HR %สููงสุุดสุุดท้้าย: เปอร์์เซ็็นต์์เฉลี่่�ยของอััตราการ
เต้ ้นหััวใจสููงสุุดสำำ�หรัับ lap ที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
เพซเฉลี่่�ยรอบล่่าสุุด: เพซเฉลี่่�ยสำำ�หรัับรอบที่่�เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
เร็็วเฉลี่่�ย Lap ล่่าสุุด: ความเร็็วเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ lap ที่่�เสร็็จสิ้้�น
ล่่าสุุด
ิ
เวลา Lap ล่่าสุุด: เวลาของนาฬิกาจัั
บเวลาสำำ�หรัับ lap ที่่�เสร็็จ
สิ้้�นล่่าสุุด
Last Len. Swolf: คะแนน swolf สำำ�หรัับความยาวสระที่่�ว่่าย
เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุด
Last Length Pace: pace เฉลี่่�ยสำำ�หรัับความยาวสระที่่�ว่่าย
เสร็็จสิ้้�นล่่าสุุดของคุุณ
ความยาว: จำำ�นวนของความยาวสระที่่�ว่่ายเสร็็จสิ้้�นระหว่่าง
กิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
ความเร็็วสููงสุุด: ความเร็็วสููงสุุดสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
นาทีีที่่�ความแรงกิิจกรรมปานกลาง: คืือจำำ�นวนนาทีีที่่�ออก
กำำ�ลังั กายด้ ้วยความเข้ ้มข้ ้นหนัักปานกลาง
เพซ: เพซปัั จจุุบัน
ั
รอบซ้ำำ��: ระหว่่างกิิจกรรมการฝึึ กความแข็็งแรง, จำำ�นวนของ
การทำำ�ซ้ำำ��ในหนึ่่�งเซตเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์
อั ัตราการหายใจ: อััตราการหายใจของคุุณในลมหายใจต่่อ
นาทีี (brpm)
จั ับเวลาเซ็็ต: ระหว่่างกิิจกรรมการฝึึ กความแข็็งแรง จำำ�นวน
เวลาที่่�ใช้ ้ในเซตของการเวิิร์ค
์ เอ้ ้าท์์ปััจจุุบัน
ั
ความเร็็ว: อััตราความเร็็วปัั จจุุบัน
ั ของการเดิินทาง
ก้้าว: จำำ�นวนของก้ ้าวระหว่่างกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
ความเครีียด: ระดัับความเครีียดปัั จจุุบัน
ั ของคุุณ
อั ัตราสโตรก: จำำ�นวนของสโตรกต่่อนาทีี (spm)
สโตรก: จำำ�นวนของสโตรกทั้้�งหมดสำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั
พระอาทิิตย์ขึ้้
์ �น: เวลาที่่�พระอาทิิตย์ขึ้้
์ �นตามตำำ�แหน่่ง GPS
ของคุุณ
พระอาทิิตย์ต
์ ก: เวลาที่่�พระอาทิิตย์ต
์ กตามตำำ�แหน่่ง GPS
ของคุุณ
เวลาว่่ายน้ำำ��: เวลาว่่ายน้ำำ ��สำำ�หรัับกิิจกรรมปัั จจุุบัน
ั ไม่่รวมเวลา
พััก
อุุณหภููมิิ: อุุณหภููมิิของอากาศ อุุณหภููมิิของร่่างกายของคุุณมีี
ผลต่่อเซนเซอร์์ตรวจจัับอุุณหภููมิิ อุุปกรณ์์ของคุุณต้ ้องถููก
เชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์วัด
ั อุุณหภููมิิแบบไร้ ้สายเพื่่�อให้ ้ข้ ้อมููล
นี้้�ปรากฏ
เวลาในโซน: เวลาที่่�ผ่่านไปในแต่่ละอััตราการเต้ ้นหััวใจหรืือ
โซน power
เวลาปััจจุุบั ัน: เวลาของวัันตามตำำ�แหน่่งปัั จจุุบัน
ั และการตั้้�งค่่า
เวลาของคุุณ (รููปแบบ, โซนเวลา, เวลาออมแสง)
ิ
เครื่่�องจั ับเวลา: เวลาของนาฬิกาจัั
บเวลาสำำ�หรัับกิิจกรรม
ปัั จจุุบัน
ั
การขึ้้�นทั้้�งหมด: ระยะทางความสููงรวมที่่�ได้ ้ขึ้้�นไปตั้้�งแต่่การ
31

รีีเซ็็ตครั้้�งล่่าสุุด
การลงทั้้�งหมด: ระยะทางความสููงรวมที่่�ได้ ้ลงมาตั้้�งแต่่การ
รีีเซ็็ตครั้้�งล่่าสุุด
นาทีีรวมทั้้�งหมด: จำำ�นวนรวมทั้้�งหมดของนาทีีที่่�ออกแรงเข้ ้ม

ข้ ้น
ความเร็็วแนวดิ่่�ง: อััตราของการขึ้้�นหรืือลงเมื่่�อเวลาผ่่านไป
นาทีีที่่�ความแรงกิิจกรรมสููง: คืือจำำ�นวนนาทีีที่่�ออกกำำ�ลังั กาย
ด้ ้วยความเข้ ้มข้ ้นหนัักมาก

การแบ่่งระดั ับมาตรฐาน VO2 Max.
ตารางเหล่่านี้้�รวมถึึงการจััดหมวดหมู่่ม
� าตรฐานสำำ�หรัับการประเมิิน VO2 max. ตามอายุุและเพศ
ชาย
ยอดเยี่่�ยม
ดีีเยี่่�ยม
ดีี
ดีีพอใช้ ้
แย่่

เปอร์์เซ็็นไทล์์
95
80
60
40
0–40

20-29
55.4
51.1
45.4
41.7
<41.7

หญิิง
ยอดเยี่่�ยม
ดีีเยี่่�ยม
ดีี
ดีีพอใช้ ้
แย่่

เปอร์์เซ็็นไทล์์
95
80
60
40
0–40

20-29
49.6
43.9
39.5
36.1
<36.1

30-39
54
48.3
44
40.5
<40.5

40-49
52.5
46.4
42.4
38.5
<38.5

50-59
48.9
43.4
39.2
35.6
<35.6

60-69
45.7
39.5
35.5
32.3
<32.3

70-79
42.1
36.7
32.3
29.4
<29.4

30-39
47.4
42.4
37.8
34.4
<34.4

40-49
45.3
39.7
36.3
33
<33

50-59
41.1
36.7
33
30.1
<30.1

60-69
37.8
33
30
27.5
<27.5

70-79
36.7
30.9
28.1
25.9
<25.9
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้ รอบวง
ขนาดล้้อและเส้น
เซนเซอร์์ความเร็็วของคุุณตรวจจัับขนาดล้ ้อของคุุณโดย
อััตโนมััติ ิ หากต้ ้องการ คุุณสามารถป้้ อนเส้ ้นรอบวงของล้ ้อของ
คุุณด้ ้วยตนเองได้ ้ในการตั้้�งค่่าเซนเซอร์์ความเร็็ว
ขนาดล้ ้อยางถููกทำำ�เครื่่�องหมายไว้ ้บนยางทั้้�งสองด้ ้าน และ
ไม่่ใช่่รายการที่่�ครอบคลุุม คุุณสามารถวััดเส้ ้นรอบวงของล้ ้อ
ของคุุณหรืือใช้ ้เครื่่�องคำำ�นวณที่่�มีีให้ ้บนอิินเทอร์์เน็็ ตได้ ้
20
20
22
22
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ขนาดล้้อ
1.75
1-3/8
1-3/8
1-1/2
1
3/4 Tubular
1-1/8
1.75
1-1/4
2.00
2.125
7/8
1-1.0
1
1.25
1-1/8
1.40
1.50
1.75
1.95

้ รอบวงล้้อ (มม.)
เส้น
1515
1615
1770
1785
1753
1785
1795
1890
1905
1925
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2005
2010
2023
2050

ขนาดล้้อ
26 × 2.00
26 × 1-3/8
26 × 2.10
26 × 2.125
26 × 2.35
26 × 1-1/2
26 × 3.00
27 × 1
27 × 1-1/8
27 × 1-1/4
27 × 1-3/8
29 x 2.1
29 x 2.2
29 x 2.3
650 x 20C
650 x 23C
650 × 35A
650 × 38B
650 × 38A
700 × 18C
700 × 19C
700 × 20C
700 × 23C
700 × 25C
700C Tubular
700 × 28C
700 × 30C

้ รอบวงล้้อ (มม.)
เส้น
2055
2068
2068
2070
2083
2100
2170
2145
2155
2161
2169
2288
2298
2326
1938
1944
2090
2105
2125
2070
2080
2086
2096
2105
2130
2136
2146
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700
700
700
700
700
700
700

ขนาดล้้อ
× 32C
× 35C
× 38C
× 40C
× 44C
× 45C
× 47C

้ รอบวงล้้อ (มม.)
เส้น
2155
2168
2180
2200
2235
2242
2268

ั
คำำ�นิย
ิ ามของสัญลั
ักษณ์์
สััญลัักษณ์์เหล่่านี้้�อาจปรากฏบนอุุปกรณ์์หรืือป้้ ายอุุปกรณ์์เสริิม
สััญลัักษณ์์กระบวนการกำำ�จััดสิ่่�งของและรีีไซเคิิล WEEE
สััญลัักษณ์์ WEEE ที่่�ติด
ิ มากัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์เป็็ นไปตาม
ข้ ้อกำำ�หนดของ EU directive 2012/19/EU เกี่่�ยวกัับ
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อยัับยั้้�งการกำำ�จััดที่่�ไม่่เหมาะสมของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้�แ
้ ละเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้ ้ซ้ำำ��และการรีีไซเคิิล

ภาคผนวก
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