
1 

 
 
 
 
 

 
  



2 

คู่มือการใช้งาน XFIT M3X 
วธิีการเช่ือม XFIT M3X กบั แอพพลเิคช่ัน Lefun Health 
1. เบ้ืองตน้ท ำกำรสแกน QR CODE ดำ้นล่ำงน้ี หรือ ดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Lefun Health (ใชไ้ดก้บัทั้ง Android, IOS) 

 
 

 
2. สแกน QR CODE เขำ้มำแลว้เลือกกำรติดตั้งแอพพลิเคชัน่ตำมระบบของมือถือ 
 
 
 
 

 
- ส ำหรับมือถือระบบ IOS (1)   - ส ำหรับมือถือระบบ android (2) 
 

วธีิการเช่ือมต่อ สายรัดเพ่ือสุขภาพ XFIT รุ่น M3X กบั แอพพลเิคช่ันระบบ android 

ระบบปฏิบติักำร android   
 

       
 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 
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 - เปิดแอพพลิเคชัน่ LEFUN HEALTH เม่ือกดเขำ้ไปแลว้จะไดห้นำ้ตำเป็นแบบน้ี (ตำมรูปท่ี 1)  
 - กดท่ีมุมบนซำ้ยมือของแอพพลิเคชัน่จะแสดงค ำสัง่ออกมำ (ตำมรูปท่ี 2) ให้เลือก Lefun/Connectted 
 - กดเขำ้ไปท่ีค  ำสั่งแลว้จะได้ (ตำมรูปท่ี 3) จำกนั้นกด Search แลว้เช่ือมต่อโดยเลือก serial number ของสำยรัด
เพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X กบัแอพพลิเคชัน่ 
 
วธิีการเช่ือมต่อ นาฬิกาเพ่ือสุขภาพ XFIT รุ่น M3X กบั แอพพลเิคช่ันระบบ IOS 
ระบบปฏิบติักำร IOS 
 

                        
 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 
 

 - เม่ือ Download เสร็จแลว้ เขำ้แอพพลิเคชัน่ Lefun Health คร้ังแรก จะตอ้งท ำกำรอนุญำตกำรเขำ้ถึงของโหมด
สุขภำพของ IOS (ตำมรูปท่ี 1) ให้ท  ำกำรเปิดโหมดค ำสัง่ตำมรูปดงักล่ำวทั้งหมดและกดอนุญำตท่ีมุมขวำมือดำ้นบน 
 - เขำ้แอพพลิเคชัน่มำแลว้กดท่ีมุมซำ้ยจะเจอค ำสัง่ (ตำมรูปท่ี 2) ให้เลือกค ำสัง่ Connect for the present 
 - กดเข้ำมำจะเจอหน้ำจอ (ตำมรูปท่ี 3) มองหำ Serial number ท่ีตรงกับนำฬิกำและท ำกำรกดเพ่ือเช่ือมต่อ 
เพียงแค่น้ี นำฬิกำอจัฉริยะจะเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่เสร็จสมบูรณ์ 
 
การแก้ไขปัญหา IOS ในกรณวีนัที่ไม่ตรงตามปฏิทิน 
 ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจะมีเพียงแค่ IOS เท่ำนั้นเม่ือทำงกำรเช่ือมต่อกบันำฬิกำแลว้ เวลำจะตรงตำมโทรศพัทมื์อถือ แต่
วนัท่ีจะไม่ตรง ดงันั้นวิธีแกไ้ขให้ท  ำตำมน้ี 
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 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3  
 
- เขำ้มำท่ีกำรตั้งค่ำ จำกนั้นเลือก ทั่วไป (ตำมรูปท่ี 1) 
- เขำ้มำแลว้เลือก วนัและเวลา (ตำมรูปท่ี 2) 
-  จำกนั้นเลือก ปฏิทิน เปล่ียนจำก พุทธศักราช เป็น คริสต์ศักราช (ตำมรูปท่ี 3) 
 
ระบบการท างานของ สายรัดสุขภาพ XFIT รุ่น M3X 
 สำยรัดเพ่ือสุขภำพ XFIT รุ่น M3X ตวัน้ีมีคุณสมบติัพิเศษสำมำรถท่ีจะใช้งำนไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่อผ่ำน
แอพพลิเคชัน่ ทุกค  ำสั่งกำรใชง้ำนท่ีเห็นในสำยรัดเพ่ือสุขภำพ XFIT รุ่น M3X จะถูกบนัทึกขอ้มูลอยูใ่นระบบของตวัเรือน 
แต่หำกมีกำรเช่ือมต่อกบัมือถือสำมำรถบนัทึกขอ้มูลไวดู้ยอ้นหลงัได ้ซ่ึงฟังกช์นักำรท ำงำน มีดงัน้ี 

 

 
 
โหมดที่ 1 หน้าปัดนาฬิกา XFIT M3X สำมำรถเปล่ียนหนำ้ปัดไดถึ้ง 3 แบบตำมรูป เม่ือเรำกดปุ่ มคำ้งเอำไวจ้ะมีกำรเปล่ียน
หนำ้ปัดบอกเวลำทั้ง 3 แบบเลือกไดต้ำมรูปท่ีเห็น ซ่ึงจะบอกเวลำ วนัท่ี ปริมำณแบตเตอร่ี เป็นตน้ 
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โหมดที่ 2 แสดงผลจ านวนการก้าวเดนิในแต่ละวนั รูปรอยเทำ้จะบ่งบอกจ ำนวนกำรกำ้วนบัเป็นคร้ัง 
โหมดที่ 3 แสดงระยะทางการเคล่ือนที่ โดยแสดงผลเป็น กิโลเมตร 
โหมดที่ 4 แสดงผลการเผาผลาญแคลอร่ีในแต่ละวนั  
โหมดที่ 5 แสดงผลอตัราการเต้นของหัวใจ (สำมำรถวดัไดเ้ลยขณะท่ีใส่สำยรัดเพ่ือสุขภำพ XFIT รุ่น M3X) โดยเลือก
โหมดน้ีแลว้กดปุ่ มคำ้งไว ้30 วินำทีแลว้ปล่อย รอสกัพกัค่ำนั้นจะแสดงข้ึนมำ 
โหมดที่ 6 แสดงผลการวดัความดนัในโลหิต (สำมำรถวดัไดเ้ลยขณะท่ีใส่สำยรัดเพ่ือสุขภำพ XFIT รุ่น M3X) โดยเลือก
โหมดน้ีแลว้กดปุ่ มคำ้งไว ้30 วินำทีแลว้ปล่อย รอสกัพกัค่ำนั้นจะแสดงข้ึนมำ 
 

 
 
โหมดที่ 7 แสดงผลอตัราการวดัออกซิเจนในโลหิต (สำมำรถวดัไดเ้ลยขณะท่ีใส่สำยรัดเพ่ือสุขภำพ XFIT รุ่น M3X) โดย
เลือกโหมดน้ีแลว้กดปุ่ มคำ้งไว ้30 วินำทีแลว้ปล่อย รอสกัพกัค่ำนั้นจะแสดงข้ึนมำ 
โหมดที่ 8 ค้นหาโทรศัพท์มือถือ หำกเช่ือมต่อแอพพลิเคชัน่ เรำสำมำรถคน้หำมือถือเรำได ้
โหมดที่ 9 การแจ้งเตือน หำกเช่ือมต่อแอพพลิเคชัน่เม่ือมีขอ้ควำมเขำ้มำจะมีกำรสัน่เตือน 
โหมดที่ 10 รายละเอยีด serial number สำยรัดเพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X 
โหมดที่ 11 เปิด-ปิดเคร่ือง 

 
 
 
 



6 

วธีิการชาร์จสายรัดเพ่ือสุขภาพ XFIT รุ่น M3X 
 

          
 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 
 
 - ท  ำกำรหงำยสำยรัดเพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X  (ตำมรูปท่ี 1) 
 - จำกนั้นดึงสำยขำ้งใดขำ้งนึง ออกแรงดนัตวัให้หลุดจำกสำยรัด (ตำมรูปท่ี 2)  
 - รูปท่ี 3 จะเห็นวำ่ตวัเรือนและสำยรัดหลุดออกจำกกนั 
 

     
 รูปท่ี 4 รูปท่ี 5 รูปท่ี 6 
 
 - น ำตวัเรือนเสียบเขำ้บล็อกตวัชำร์จ (ตำมรูปท่ี 4) โดยสงัเกตตวัเรือนจะมีรูเสียบ 2 รูไวส้ ำหรับชำร์จ 
 - ออกแรงดนัตวัเรือนให้รูทั้งสองเสียบเขำ้ไปในแทนชำร์จ (ตำมรูปท่ี 5) ดนัเขำ้ไปเสียบจนสุด (ตำมรูปท่ี 6) 
 - น ำสำย USB เสียบเขำ้กบัหวัชำร์จมือถือ คอมพิวเตอร์ไดต้ำมปกติ 
      

         
 รูปท่ี 7 รูปท่ี 8 รูปท่ี 9 รูปท่ี 10 
 
 - ท  ำกำรชำร์จเรียบร้อยดึงตวัเรือนออกจำกแท่นชำร์จ (ตำมรูปท่ี 7) 
 - น ำตวัเรือนสำยรัดเพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X โดยคว  ่ำหนำ้ลง (ตำมรูปท่ี 8) 
 - กดตวัเรือนสำยรัดเพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X เขำ้ไปในสำยรัดให้เขำ้บล็อก (ตำมรูปท่ี 9) 
 - กดตวัเรือนสำยรัดเพื่อสุขภำพ XFIT รุ่น M3X ให้เขำ้ตำมบล็อกสำยรัดครบทั้งหมด (ตำมรูปท่ี 10)  
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การประมวลผลและแสดงสถิติบนมือถือ 
 

         
 รูปท่ี 11 รูปท่ี 12 รูปท่ี 13 
 

       
 รูปท่ี 14 รูปท่ี 15 
รูปท่ี 11 หนำ้จอหลกั 
รูปท่ี 12 แสดงสถิติอตัรำกำรกำ้วเดิน ประกอบดว้ย จ  ำนวนกำ้ว, ระยะทำง และกำรเผำผลำญแคลอร่ี 
รูปท่ี 13 แสดงสถิติของกำรวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 
รูปท่ี 14 แสดงสถิติของกำรวดัควำมดนัในโลหิต 
รูปท่ี 15 My data สำมำรถระบุ Personal data ได ้
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ค าถามที่พบมากที่สุด 
Q : ถำ้ไม่ใช่โทรศพัทต่์อกบับลูธูทสำมำรถวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจและควำมดนัโลหิตไดห้รือไม่? 
A : สำมำรถใชว้ดัโดยตรงจำกนำฬิกำไดเ้ลย โดยกดท่ีตวัเรือนนำฬิกำ ให้อยูใ่นรูปหัวใจและปล่อยทิ้งไว ้10 วินำที ค่ำต่ำงๆ
จะโชวข้ึ์นมำแสดงให้เห็น 
 
Q : กนัน ้ำลึกไดจ้ริงหรือไม่? 
A : สำยรัด Smart M3X. สำมำรถกนัน ้ำลึก 30 เมตร สำมำรถลงสระเกลือได ้
 
Q : ควำมเท่ียงตรงในกำรวดัควำมดนั, อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ คลำดเคล่ือนไหม? 
A : จำกกำรทดสอบกบัเคร่ืองวดัควำมดนัมำตรฐำนมีอตัรำกำรคลำดเคล่ือนไม่ถึง 5% 
 
Q : ระยะกำรเช่ือมต่อบูลธูทของ นำฬิกำ หรือ แอพพลิเคชัน่ มีระยะกำรเช่ือมต่อเท่ำไร?? 
A : ระยะกำรเช่ือมต่อบูลธูทสำมำรถเช่ือมต่อนำฬิกำกบัแอพพลิเคชัน่บรอุปกรณ์มือถือไดใ้นระยะ 5-10 เมตร 
 
Q : ท ำไม? ถึงไม่สำมำรถเช่ือมต่อนำฬิกำกบัแอพพิเคชัน่ได ้
A : ให้ตรวจสอบโทรศพัทข์องผูใ้ช้ว่ำกำรเช่ือมต่อบลูทูธหรือไม่ จำกนั้นตรวจสอบว่ำโทรศพัทมี์กำรเช่ือมต่อบลูทูธกบั
อุปกรณ์อ่ืนหรือไม่ หำกมีให้ยกเลิกกำรเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์นั้นก่อน หลงัจำกนั้นปิดแอพพิเคชัน่แลว้เช่ือมต่อใหม่ 
 
Q : สำยรัดขอ้มือเพ่ือสุขภำพ กนัน ้ำไดไ้หม ? 
A : สำมำรถเอำมำลำ้งหรือโดนน ้ำได ้เพรำะไดม้ำตรฐำนกำรกนัน ้ำท่ี IP67 คือสำมำรถกนัน ้ำไดลึ้กไม่เกิน 1 เมตร นำนไม่
เกิน 30 นำทีครับ ไม่แนะน ำให้ใส่ ขณะท่ีก ำลงัอำบน ้ำอุ่น 
 
Q : กำรรับประกนั? 
A : สินคำ้รับประกนันำนถึง 1 ปี เปล่ียนตวัใหม่ทนัที หำกตรวจพบภำยใน 7 วนั ว่ำสินคำ้มีปัญหำอนัเกิดจำกกำรผลิตจำก
โรงงำน แต่ไม่ครอบคลุมควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรใช้งำนของผูใ้ช้ เช่น กำรชำร์จไฟท่ีผิดวิธี, ท ำตกกระแทกอุปกรณ์
หักช ำรุด, ตกน ้ ำลึกหรือโดนน ้ ำเป็นเวลำนำนๆ จนใช้งำนไม่ได ้น ำไปดดัแปลง และใช้งำนแบบผิดวิธี เป็นตน้ อุปกรณ์ 
และกล่องต้องอยู่ครบถ้วน และไม่เสียหำย ในวนัส่งเคลม และนับจำกเรำได้รับสินค้ำแล้ว เรำจะท ำกำรตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องตำมท่ีลูกคำ้แจง้มำ หำกเรำพบขอ้บกพร่องจำกกำรผลิตจริง ทำงเรำจะส่งสินคำ้ตวัใหม่ไปให้ภำยใน 7 วนั 
 
Q : ท ำไม? กำรจบักำรนอนไม่อพัเดท 
A : นำฬิกำจะจบักำรนอนในช่วงเวลำ 22.00-08.00 น. โดยจะอพัเดทขอ้มูลในเวลำ 08.00 น. ของวนัถดัไป ผูใ้ช้ตอ้งใส่
นำฬิกำในเวลำนอนและเช่ือมต่อกบัโทรศพัทต์ลอดเวลำนอน ถำ้หลงัจำก 08.00 น.ยงัไม่อพัเดทให้กด Synchronization 
ในแอพเพื่ออพัเดทขอ้มูล 


