คูม่ ือการใช้ งาน XFIT SPORT
1. ทำกำรสแกน QR CODE ด้ำนล่ำงนี้ หรื อ ดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Hi Move (ใช้ได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิกำร Android และ IOS)

2. สแกน QR CODE เข้ำมำแล้วเลือกกำรติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ตำมระบบปฏิบตั ิของมือถือ

3. วิธีกำรเชื่อมต่อ XFIT Sport กับแอพพลิเคชัน่ Hi Move (ทั้งระบบปฏิบตั ิกำร Android และ IOS)

–
(รู ปที่1)

(รู ปที่2)

(รู ปที่ 3.1)

(รู ปที่ 3.4)

(รู ปที่ 3.2)

(รู ปที่ 3.5)

(รู ปที่ 3.3)

(รู ปที่ 3.6)

(รู ปที่4)
- (รู ปที่1) เปิ ดแอพพลิเคชัน่ Hi Move ทำกำรลงทะเบียน หรื อกดข้ำมได้ที่มุมขวำล่ำง (Skip, try later)
- (รู ปที่2) กดตรงสัญลักษณ์ บลูทูธ เพื่อค้นหำ Serial number ของนำฬิกำ แล้วกดที่ Serial number เพื่อทำกำรเชื่ อมต่อกับแอพพลิเคชัน่
- (รู ปที่ 3.1-3.6) ให้ลูกค้ำกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเพื่อวัดค่ำได้อย่ำงแม่นยำที่สุด ซึ่ งข้อมูลมีดงั นี้ ระยะก้ำวเดิน (เซนติเมตร), เพศ, ส่วนสูง, ปี
เกิด, น้ ำหนัก และเป้ ำหมำยกำรเดินในแต่ละวัน
-(รู ปที่4) เมื่อทำกำรเชื่ อมต่อสำเร็ จข้อมูลที่นำฬิกำจะถูก Sync มำบันทึกในแอพพลิเคชัน่ ทั้งหมด
ระบบการทางานของ XFIT Sport
XFIT Sport เหมำะสำหรับคนที่หดั วิง่ เพื่อหวังลงแข่งในเบื้องต้น XFIT Sport สำมำรถใช้งำนได้ทนั ที ไม่จำเป็ นต้องเชื่อมต่อแอพพลิเคชัน่
ตลอดเวลำ โดดเด่นด้วยระบบ GPS ที่ Build in มำในตัวมีควำมแม่นยำสูง หลังจำกกำรใช้งำนนำฬิกำแล้ว เมื่อเรำทำกำร Sync กับแอพพลิเคชัน่
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในนำฬิกำจะถูกส่ งต่อมำบันทึกในแอพพลิเคชัน่ ทั้งหมด โดย XFIT Sport มีฟังชันก์กำรทำงำน ดังต่อไปนี้

โหมดที่ 1 หน้ าปัดนาฬิ กาสำมำรถเปลี่ยนได้มำกถึง 6 แบบตำมควำมชอบส่ วนตัวของแต่ละบุคคล โดยวิธีกำรเปลี่ยนก็สำมำรถทำได้เพียงแค่แตะ
มำที่ฟังก์ชนั สี่ เหลี่ยมตำมหมำยเลข 1 กดค้ำงไว้ 3 วินำที จำกนั้นเลื่อนไปที่ฟังก์ชนั รู ปหน้ำปั ดนำฬิกำตำมหมำยเลข 2 กดค้ำงไว้ 3 วินำที จะแสดง
หน้ำปัดในรู ปแบบต่ำงๆ ลูกค้ำสำมำรถเลือกหน้ำปั ดได้ตำมใจชอบ ได้แบบที่ชอบแล้วให้กดค้ำงไว้จะได้หน้ำปั ดในรู ปแบบที่ตอ้ งกำร

โหมดที่ 2 บอกจานวนการเคลื่อนที่โดยแสดงผลเป็ นจำนวนกำรก้ำว
โหมดที่ 3 บอกอุณหภูมิของสภำพอำกำศ
โหมดที่ 4 บอกจานวนข้ อความ กำรแจ้งเตือนโดยแสดงผลเป็ นภำษำไทยและสูงสุดดูยอ้ นหลังได้ 5 ข้อควำม

โหมดที่ 5 การวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ ขั้นตอนสำหรับกำรวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ กดค้ำงตรงกรอบสี แดง (รู ปซ้ำยสุด) 3-5 วินำที เพื่อให้ตวั
เซ็นเซอร์เริ่ มทำงำน (รู ปตรงกลำง) หลังจำกเซ็นเซอร์ทำงำนประมำณ 30-60 วินำทีจะแสดงผลออกมำตำมหน้ำปัด (รู ปขวำสุด)

โหมดที่ 6 โหมดเพื่อการออกกาลังกาย (Sport)
XFIT Sport ตัวนี้มีโหมดสำหรับกำรออกกำลังกำยให้เลือกใช้ได้มำกถึงสู งสุ ด 24 แบบ โดยมีกำรเดินและวิ่งเป็ นฟังก์ชนั หลัก แล้วสำมำรถเลือก
กีฬำได้อีก 4 ชนิด โดยเข้ำไปที่ Setting -> Device settings -> Add Sports
เมื่อต้องกำรใช้งำนฟังก์ชนั Sport ให้เลือกฟังก์ชนั รู ปคนวิง่ (รู ปที่ 1) แล้วกดค้ำง 3-5 วินำทีตรงกรอบด้ำนล่ำง เพื่อเข้ำสู่ โหมดออกกำลังกำย
(SPORT) จำกนั้นเลือกชนิดกีฬำที่ต้ งั ค่ำไว้ เช่น เดิน (รู ปที่ 2), วิง่ (รู ปที่ 3), ปั่นจักรยำน (รู ปที่ 4), ปี นเขำ-เดินป่ ำ (รู ปที่ 5), บำสเก็ตบอล (รู ปที่ 6),
ฟุตบอล (รู ปที่ 7) ส่ วนฟังก์ชนั สุดท้ำย (รู ปที่ 8) กดค้ำงไว้ 3-5 วินำทีเพื่อออกจำกโหมด Sport
** หมำยเหตุ – เมื่อเรำต้องกำรใช้งำนโหมดไหนให้กดค้ำงอีก 3-5 วินำที เพื่อให้ระบบเซ็นเซอร์ทำงำน และหำกต้องกำรหยุดกำรใช้งำนให้
กดค้ำงอีก 3-5 วินำทีเพื่อออกจำกโหมดดังกล่ำว

ในบำงชนิดกีฬำที่ตอ้ งเชื่ อมต่อ GPS ในโหมด Sport เมื่อกดเลือกฟังก์ชนั กีฬำนั้นแล้ว จะเข้ำสู่ หน้ำค้นหำสัญญำณ GPS (รู ปที่ 1) โดยจะใช้เวลำ
ประมำณ 30 วินำที (ในบริ เวณที่โล่งและไม่มีเมฆ) จะเข้ำสู่โหมดออกกำลังกำยอัตโนมัติ (รู ปที่ 2-4) แต่หำกไม่ตอ้ งกำรให้คน้ หำสัญญำณ GPS
ให้กดค้ำงเพื่อข้ำมกำรค้นหำสัญญำณ GPS ได้ (จะไม่มีกำรบันทึกเส้นทำงในแอพพลิเคชัน่ )
** หมำยเหตุ – เมื่อเรำต้องกำรหยุดกำรใช้งำนให้กดค้ำงที่กรอบด้ำนล่ำง 3-5 วินำที เพื่อหยุดกำรใช้งำนโหมดดัง่ กล่ำว

โหมดที่ 7 ฟังก์ชนั กำรใช้งำนอื่นๆ
XFIT Sport ยังมีโหมดควำมบันเทิงและกำรตั้งค่ำนำฬิกำ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กบั ผูใ้ ช้งำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้
- กดค้ำง 3-5 วินำที (รู ปที่ 1) เพื่อเข้ำสู่โหมดควำมบันเทิงและกำรตั้งค่ำนำฬิกำ
- เล่นเพลงโดยสำมำรถเชื่อมต่อกับไฟล์เพลงที่อยูบ่ นโทรศัพท์มือถือแล้วเล่นอัตโนมัติได้ทนั ที (รู ปที่2)
- กล้องถ่ำยภำพสำมำรถเขย่ำนำฬิกำเพื่อให้โทรศัพท์มือถือถ่ำยภำพได้ทนั ที (รู ปที่3)
- เปลี่ยนหน้ำปัดนำฬิกำสำมำรถเลือกเปลี่ยนได้ 6 แบบตำมที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น (รู ปที่4)
- เปิ ด และ ปิ ด กำรใช้งำนของ GPS ที่อยูบ่ นนำฬิกำ

- โหมดค้นหำโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับ XFIT Sport (รู ปที่6)
- กำรรี เซ็ตกลับไปยังค่ำที่โรงงำนผลิตตั้งเอำไว้ (รู ปที่7)
- เปิ ด-ปิ ด นำฬิกำ XFIT Sport (รู ปที่8)
- ย้อนกลับไปเมนูหลัก (รู ปที่9)
** หมำยเหตุ – ทุกโหมดกำรใช้งำนจะต้องกดค้ำงไว้ 3-5 วินำที เพื่อให้เริ่ มกำรใช้งำน หรื อ ตั้งค่ำต่ำงๆ

วิธีการชาร์ จแบตเตอรี่นาฬิ กา XFIT Sport

นำฬิกำ XFIT Sport สำมำรถที่จะถอดสำยออกได้ท้งั สองด้ำนตำมที่เห็นในรู ป โดยวิธีชำร์ จสำมำรถนำตัวเรื อนไปเสี ยบกับช่อง USB ของ
คอมพิวเตอร์ PC – Notebook ได้ทนั ที หรื อ จะใช้ Adapter ของหัวชำร์ จโทรศัพท์มือถือเสี ยบลงไปชำร์ จก็สำมำรถทำได้
การประมวลผลและบันทึกค่าสถิติต่างๆที่โชว์บนแอพพลิเคชั่น Hi Move

(รู ปที่1)
(รู ปที่2)
(รู ปที่3)
(รู ปที่4)
- บอกระยะในกำรเคลื่อนที่โดยแสดงผลเป็ นกำรก้ำวเดิน (รู ปที่1)
- บอกระยะทำงในกำรเคลื่อนที่โดยแสดงผลเป็ นหน่วยกิโลเมตร (รู ปที่2)
- แสดงผลอัตรำกำรเต้นของหัวใจ และสำมำรถกดในแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ตรวจกำรเต้นของหัวใจได้ทนั ที (รู ปที่3)
- แสดงผลกำรเผำผลำญแคลอรี่ โดยแสดงเป็ นหน่วย Kcal

(รู ปที่5)
(รู ปที่6)
(รู ปที่7)
- โหมด Sport จะแสดงผลกำรเชื่อมต่อ GPS ที่มำจำกนำฬิกำและแสดงผลออกมำโชว์ในแอพพลิเคชัน่ (รู ปที่5)
- รำยละเอียดกำรใช้งำน GPS โดยกำรแสดงผลเป็ นกำรเชื่อมต่อกับทำง Google Map และแสดงรำยละเอียด (รู ปที่6)
- รำยละเอียดกำรเคลื่อนที่ท้งั หมดในกำรใช้งำนโหมด Sport โดยกำรเชื่ อมต่อผ่ำน GPS มีกำรบอก ระยะทำงทั้งหมด – เวลำ – ควำมเร็ วในกำร
เคลื่อนที่ – อัตรำกำรเต้นของหัวใจ – จำนวนกำรก้ำว – ระบบเผำผลำญแคลอรี่ (รู ปที่7)

(รู ปที่8)
(รู ปที่9)
(รู ปที่10)
- กรำฟแสดงระบบอัตรำกำรเต้นของหัวใจ และ ระบบกำรทำงำนเผำผลำญแคเลอรี่ (รู ปที่8)
- อัตรำควำมเร็ วในกำรเคลื่อนที่/ต่อกิโลเมตร (รู ปที่9)
- กำรแสดงผลบันทึกสถิติในแต่ละวันโดยแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ สำมำรถดูยอ้ นหลังได้ วัน/สัปดำห์/เดือน/ปี (รู ปที่10)

(รู ปที่11)
(รู ปที่12)
(รู ปที่13)
- กำรตั้งค่ำในแอพพลิเคชัน่ setting กดที่มุมขวำล่ำงสุด รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รู ปที่11)
- กำรตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัว กดที่ User Profile รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รู ปที่12)
- เป้ำหมำยในกำรออกกำลังกำยในแต่ละวัน Goal Setting รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รู ปที่13)

(รู ปที่14)
(รู ปที่15)
(รู ปที่16)
- กำรตั้งค่ำแจ้งเตือนนำฬิกำ Device Setting รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รู ปที่14) ประกอบด้วย หงำยข้อมือโชว์หน้ำปั ด – แจ้งเตือนอัตรำกำรเต้น
ของหัวใจผิดปกติ ที่เหลือจะเป็ นรำยละเอียดตำมภำพที่ได้รู้บุเอำไว้
- กำรแจ้งเตือนโซเชี่ยลมีเดีย ข้อควำมและสำยเรี ยกเข้ำ Notification Alerts รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รู ปที่15) สำมำรถเปิ ดและปิ ดกำรแจ้ง
เตือนข้อควำมต่ำงๆ โดยทุกกำรแจ้งเตือนจะเป็ นข้อควำมภำษำไทย
- โหมด Slepp Monitor กำรจับค่ำกำรนอนของ XFIT Sport (รู ปที่16) จะแสดงรำยละเอียดกำรนอนหลับของเรำในแต่บะคืน โดยรู ปแบบกำร
แสดงผลจะแบ่งออกเป็ น 3 สี ตำมรู ปที่ได้เห็น หลับลึกร่ ำงกำยไม่มีกำรขยับ (Deep Slepp สี ม่วงเข้ม) , หลับแล้วมีกำรขยับร่ ำงกำย (Light Sleep สี
ม่วงอ่อน) และ กำรตื่นนอน (Awake สี ขำว)
–––

คำถำมที่พบมำกที่สุด
Q : ถ้ำไม่ใช่โทรศัพท์ต่อกับบูลทูธสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจได้หรื อไม่?
A : สำมำรถใช้วดั โดยตรงจำกนำฬิกำได้เลย โดยกดที่ตวั เรื อนนำฬิกำ ให้อยูใ่ นรู ปหัวใจแล้วกดค้ำง 3-5 วินำทีปล่อยให้เซ็นเซอร์ ทำงำนจะ
แสดงผลออกมำที่หน้ำปัดนำฬิกำทันที
Q : กันน้ ำลึกได้จริ งหรื อไม่?
A :นำฬิกำ XFIT Sport สำมำรถกันน้ ำลึก 30 เมตร สำมำรถลงสระเกลือ – อำบน้ ำ – ลุยฝนได้ (แต่ไม่แนะนำให้ใส่ วำ่ ยน้ ำ)

Q : ควำมเที่ยงตรงในกำรวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ คลำดเคลื่ อนไหม?
A : จำกกำรทดสอบพบว่ำกำรตรวจจับอัตรำกำรเต้นของหัวใจในขณะออกกำลังกำยเทียบกับเซ็นเซอร์ ของเครื่ องออกกำลังกำยตำมฟิ ตเนสที่มี
ให้บริ กำร

Q : ระยะกำรเชื่อมต่อบูลทูธของ นำฬิกำ หรื อ แอพพลิเคชัน่ มีระยะกำรเชื่ อมต่อเท่ำไร??
A : ระยะกำรเชื่อมต่อบูลทุธสำมำรถเชื่ อมต่อนำฬิกำกับแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์มือถือได้ในระยะ 3-5 เมตร

Q : ทำไม? ถึงไม่สำมำรถเชื่ อมต่อนำฬิกำกับแอพพิเคชัน่ ได้
A : ให้ตรวจสอบโทรศัพท์ของผูใ้ ช้วำ่ กำรเชื่ อมต่อบลูทูธหรื อไม่ จำกนั้นตรวจสอบว่ำโทรศัพท์มีกำรเชื่ อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์อื่นหรื อไม่ หำกมี
ให้ยกเลิกกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์น้ นั ก่อน หลังจำกนั้นปิ ดแอพพิเคชัน่ แล้วเชื่ อมต่อใหม่ (ห้ำมเชื่ อมต่อกับบูลทูธโดยตรงเด็ดขำดต้องต่อผ่ำน
แอพพลิเคชัน่ เท่ำนั้น)

Q : นำฬิกำ XFIT Sport กันน้ ำได้ไหม ?
A : กันน้ ำได้ 100% สำมำรถเอำมำล้ำงหรื อโดนน้ ำได้ เพรำะได้มำตรฐำนกำรกันน้ ำที่ IP67 คือสำมำรถกันน้ ำได้ลึกไม่เกิน 2 เมตร นำนไม่เกิน 30
นำที (ไม่แนะนำให้ใส่วำ่ ยน้ ำ) หรื ออำบน้ ำโดยกำรใช้น้ ำอุ่น

Q : กำรรับประกัน?
A : สิ นค้ำรับประกันนำนถึง 1 ปี (เปลี่ยนตัวใหม่ทนั ที หำกตรวจพบภำยใน 7 วัน ว่ำสิ นค้ำมีปัญหำอันเกิดจำกกำรผลิ ตจำกโรงงำน) แต่ไม่
ครอบคลุมควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกกำรใช้งำนของผูใ้ ช้ เช่น กำรชำร์ จไฟที่ผิดวิธี, ทำตกกระแทกอุปกรณ์หกั ชำรุ ด, ตกน้ ำลึกหรื อโดนน้ ำเป็ น
เวลำนำนๆ จนใช้งำนไม่ได้ นำไปดัดแปลง และใช้งำนแบบผิดวิธี เป็ นต้น อุปกรณ์ และกล่องต้องอยูค่ รบถ้วน และไม่เสี ยหำย ในวันส่ งเคลม
และนับจำกเรำได้รับสิ นค้ำแล้ว เรำจะทำกำรตรวจสอบข้อบกพร่ องตำมที่ลูกค้ำแจ้งมำ หำกเรำพบข้อบกพร่ องจำกกำรผลิตจริ ง ทำงเรำจะส่ ง
สิ นค้ำตัวใหม่ไปให้ภำยใน 7 วัน

Q : ทำไม? กำรจับค่ำกำรนอนบำงครั้งไม่แสดงผล
A : นำฬิกำ XFIT Sport ตัวนี้ จะเริ่ มบันทึกค่ำกำรนอนทันทีเมื่อใส่ นำฬิกำไว้ที่ขอ้ มือและเข้ำนอน โดยจะเริ่ มตรวจจับเมื่อมีกำรหลับ โดยอำศัยกำร
วัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจที่จะเต้นต่ำลงในช่วงเวลำที่นอนหลับถึงจะเริ่ ม Start กำรจับค่ำกำรนอน หำกไม่สำมำรถจับค่ำกำรนอนได้ให้ลอง
ตรวจสอบกำรเชื่ อมต่อสัญญำณบูลทูธกับแอพพลิเคชัน่ บนมือถือมีควำมเสถียรไหม เพรำะบำงครั้งเมื่อสัญญำณขำดหำย Sleep Monitor จะไม่
สำมำรถเก็บค่ำสถิติได้เช่นกัน
Q : GPS เชื่อมต่อ Google Map อัตโนมัติหรื อไม่?
A : กำรเชื่อมต่อ GPS ของ XFIT Sport จะถูกต่ำงค่ำมำจำกโรงงำนผลิตให้มีกำรเชื่ อมต่อกับ Google Map โดยอัตโนมัติ และ ทุกครั้งที่ใช้โหมด
Sport ไม่จำเป็ นต้องพกมือถือเพื่อเชื่อมต่อ เพียงแค่ใส่ XFIT Sport ที่ขอ้ มือ ก็สำมำรถใช้งำน GPS ได้ทนั ที เมื่อหยุดใช้งำนข้อมูลและสถิติต่ำงๆ
จะถูกบันทึกในแอพพลิเคชัน่ ทันทีหำกมีกำร Sync กับ แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
Q : จะรู้ได้ยงั ไงเมื่อใช้โหมด Sport แล้ว GPS จะทำงำนปกติ
A : เรำสำมำรถใช้ได้จำกหน้ำปัด XFIT Sport เมื่อเข้ำสู่ โหมดออกกำลังกำยจะมีสญ
ั ลักษณ์ GPS กระพริ บขึ้นมำที่หน้ำปั ดเพื่อบ่งบอกว่ำตัวนำฬิกำ
มีกำรจับสัญญำณของ GPS ในเวลำนั้น
Q : แบตเตอรี่ สำมำรถอยูไ่ ด้นำนสุ ดกี่วนั
A : แบตเตอรี่ ของ XFIT Sport มีขนำด 160 mAh ในกรณี ที่ Standby นำฬิกำทิ้งไว้อยูไ่ ด้ 15-21 วัน , กำรเชื่ อมต่อบูลทูธสำมำรถใช้ได้นำน 3-5 วัน
, กำรใช้งำนเปิ ด GPS สำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่ อง 3 ชัว่ โมง

