
คูม่ือการใช้งาน XFIT SPORT 

1. ท  ำกำรสแกน QR CODE ดำ้นล่ำงน้ี หรือ ดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Hi Move (ใชไ้ดท้ั้งระบบปฏิบติักำร Android และ IOS) 

 
2. สแกน QR CODE เขำ้มำแลว้เลือกกำรติดตั้งแอพพลิเคชัน่ตำมระบบปฏิบติัของมือถือ 

 
 

3. วิธีกำรเช่ือมต่อ XFIT Sport กบัแอพพลิเคชัน่ Hi Move (ทั้งระบบปฏิบติักำร Android และ IOS) 

            – 
 
                         (รูปท่ี1)                           (รูปท่ี2)                           
 



     
(รูปท่ี 3.1)                   (รูปท่ี 3.2)         (รูปท่ี 3.3) 
 

 
              (รูปท่ี 3.4)   (รูปท่ี 3.5)  (รูปท่ี 3.6) 
 



 
 
 (รูปท่ี4) 
- (รูปท่ี1) เปิดแอพพลิเคชัน่ Hi Move ท ำกำรลงทะเบียน หรือกดขำ้มไดท่ี้มุมขวำล่ำง (Skip, try later) 
- (รูปท่ี2) กดตรงสญัลกัษณ์ บลูทูธ เพื่อคน้หำ Serial number ของนำฬิกำ แลว้กดท่ี Serial number เพ่ือท ำกำรเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่ 
- (รูปท่ี 3.1-3.6) ใหลู้กคำ้กรอกขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้เพ่ือวดัค่ำไดอ้ยำ่งแม่นย  ำท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลมีดงัน้ี ระยะกำ้วเดิน (เซนติเมตร), เพศ, ส่วนสูง, ปี
เกิด, น ้ำหนกั และเป้ำหมำยกำรเดินในแต่ละวนั 
-(รูปท่ี4) เม่ือท ำกำรเช่ือมต่อส ำเร็จขอ้มูลท่ีนำฬิกำจะถูก Sync มำบนัทึกในแอพพลิเคชัน่ทั้งหมด 
 
ระบบการท างานของ XFIT Sport  
XFIT Sport เหมำะส ำหรับคนท่ีหดัว่ิง เพ่ือหวงัลงแข่งในเบ้ืองตน้ XFIT Sport สำมำรถใชง้ำนไดท้นัที ไม่จ  ำเป็นตอ้งเช่ือมต่อแอพพลิเคชัน่
ตลอดเวลำ โดดเด่นดว้ยระบบ GPS ท่ี Build in มำในตวัมีควำมแม่นย  ำสูง หลงัจำกกำรใชง้ำนนำฬิกำแลว้ เม่ือเรำท ำกำร Sync กบัแอพพลิเคชัน่
ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีถูกบนัทึกไวใ้นนำฬิกำจะถูกส่งต่อมำบนัทึกในแอพพลิเคชัน่ทั้งหมด โดย XFIT Sport มีฟังชนักก์ำรท ำงำน ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 



 
โหมดที่ 1 หน้าปัดนาฬิกาสำมำรถเปล่ียนไดม้ำกถึง 6 แบบตำมควำมชอบส่วนตวัของแต่ละบุคคล โดยวิธีกำรเปล่ียนก็สำมำรถท ำไดเ้พียงแค่แตะ
มำท่ีฟังกช์นัส่ีเหล่ียมตำมหมำยเลข 1 กดคำ้งไว ้3 วินำที จำกนั้นเล่ือนไปท่ีฟังกช์นัรูปหนำ้ปัดนำฬิกำตำมหมำยเลข 2 กดคำ้งไว ้3 วินำที จะแสดง
หนำ้ปัดในรูปแบบต่ำงๆ ลูกคำ้สำมำรถเลือกหนำ้ปัดไดต้ำมใจชอบ ไดแ้บบท่ีชอบแลว้ให้กดคำ้งไวจ้ะไดห้นำ้ปัดในรูปแบบท่ีตอ้งกำร 
 

 
โหมดที่ 2 บอกจ านวนการเคล่ือนที่โดยแสดงผลเป็นจ ำนวนกำรกำ้ว 
โหมดที่ 3 บอกอุณหภูมิของสภำพอำกำศ 
โหมดที่ 4 บอกจ านวนข้อความ กำรแจง้เตือนโดยแสดงผลเป็นภำษำไทยและสูงสุดดูยอ้นหลงัได ้5 ขอ้ควำม 

 

 
โหมดที่ 5 การวดัอตัราการเต้นของหัวใจ ขั้นตอนส ำหรับกำรวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจ กดคำ้งตรงกรอบสีแดง (รูปซำ้ยสุด) 3-5 วินำที เพื่อให้ตวั
เซ็นเซอร์เร่ิมท ำงำน (รูปตรงกลำง) หลงัจำกเซ็นเซอร์ท ำงำนประมำณ 30-60 วินำทีจะแสดงผลออกมำตำมหนำ้ปัด (รูปขวำสุด) 



 
โหมดที่ 6 โหมดเพ่ือการออกก าลังกาย (Sport) 
XFIT Sport ตวัน้ีมีโหมดส ำหรับกำรออกก ำลงักำยให้เลือกใชไ้ดม้ำกถึงสูงสุด 24 แบบ โดยมีกำรเดินและว่ิงเป็นฟังกช์นัหลกั แลว้สำมำรถเลือก
กีฬำไดอี้ก 4 ชนิด โดยเขำ้ไปท่ี Setting -> Device settings -> Add Sports 
เม่ือตอ้งกำรใชง้ำนฟังกช์นั Sport ให้เลือกฟังกช์นัรูปคนว่ิง (รูปท่ี 1) แลว้กดคำ้ง 3-5 วินำทีตรงกรอบดำ้นล่ำง เพ่ือเขำ้สู่โหมดออกก ำลงักำย 
(SPORT) จำกนั้นเลือกชนิดกีฬำท่ีตั้งค่ำไว ้เช่น เดิน (รูปท่ี 2), ว่ิง (รูปท่ี 3), ป่ันจกัรยำน (รูปท่ี 4), ปีนเขำ-เดินป่ำ (รูปท่ี 5), บำสเก็ตบอล (รูปท่ี 6), 
ฟตุบอล (รูปท่ี 7) ส่วนฟังกช์นัสุดทำ้ย (รูปท่ี 8) กดคำ้งไว ้3-5 วินำทีเพื่อออกจำกโหมด Sport 
** หมำยเหตุ – เม่ือเรำตอ้งกำรใชง้ำนโหมดไหนให้กดคำ้งอีก 3-5 วินำที เพื่อให้ระบบเซ็นเซอร์ท ำงำน และหำกตอ้งกำรหยดุกำรใชง้ำนให้
กดคำ้งอีก 3-5 วินำทีเพื่อออกจำกโหมดดงักล่ำว  
 

 
 
ในบำงชนิดกีฬำท่ีตอ้งเช่ือมต่อ GPS ในโหมด Sport เม่ือกดเลือกฟังกช์นักีฬำนั้นแลว้ จะเขำ้สู่หนำ้คน้หำสญัญำณ GPS (รูปท่ี 1) โดยจะใชเ้วลำ
ประมำณ 30 วินำที (ในบริเวณท่ีโล่งและไม่มีเมฆ) จะเขำ้สู่โหมดออกก ำลงักำยอตัโนมติั (รูปท่ี 2-4) แต่หำกไม่ตอ้งกำรให้คน้หำสญัญำณ GPS 
ให้กดคำ้งเพื่อขำ้มกำรคน้หำสญัญำณ GPS ได ้(จะไม่มีกำรบนัทึกเส้นทำงในแอพพลิเคชัน่) 
** หมำยเหตุ – เม่ือเรำตอ้งกำรหยดุกำรใชง้ำนให้กดคำ้งท่ีกรอบดำ้นล่ำง 3-5 วินำที เพ่ือหยดุกำรใชง้ำนโหมดดัง่กล่ำว 
 



 

โหมดท่ี 7 ฟังกช์นักำรใชง้ำนอ่ืนๆ 

XFIT Sport ยงัมีโหมดควำมบนัเทิงและกำรตั้งค่ำนำฬิกำ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้กบัผูใ้ชง้ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- กดคำ้ง 3-5 วินำที (รูปท่ี 1) เพ่ือเขำ้สู่โหมดควำมบนัเทิงและกำรตั้งค่ำนำฬิกำ 

- เล่นเพลงโดยสำมำรถเช่ือมต่อกบัไฟลเ์พลงท่ีอยูบ่นโทรศพัทมื์อถือแลว้เล่นอตัโนมติัไดท้นัที (รูปท่ี2) 
- กลอ้งถ่ำยภำพสำมำรถเขยำ่นำฬิกำเพ่ือให้โทรศพัทมื์อถือถ่ำยภำพไดท้นัที (รูปท่ี3) 

- เปล่ียนหนำ้ปัดนำฬิกำสำมำรถเลือกเปล่ียนได ้6 แบบตำมท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ (รูปท่ี4) 

- เปิด และ ปิด กำรใชง้ำนของ GPS ท่ีอยูบ่นนำฬิกำ 

 
 

- โหมดคน้หำโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อกบั XFIT Sport (รูปท่ี6) 
- กำรรีเซ็ตกลบัไปยงัค่ำท่ีโรงงำนผลิตตั้งเอำไว ้(รูปท่ี7) 

- เปิด-ปิด นำฬิกำ XFIT Sport (รูปท่ี8) 

- ยอ้นกลบัไปเมนูหลกั (รูปท่ี9) 

** หมำยเหตุ – ทกุโหมดกำรใชง้ำนจะตอ้งกดคำ้งไว ้3-5 วินำที เพ่ือให้เร่ิมกำรใชง้ำน หรือ ตั้งค่ำต่ำงๆ 

 

 

 



วธิีการชาร์จแบตเตอร่ีนาฬิกา XFIT Sport 

 

นำฬิกำ XFIT Sport สำมำรถท่ีจะถอดสำยออกไดท้ั้งสองดำ้นตำมท่ีเห็นในรูป โดยวิธีชำร์จสำมำรถน ำตวัเรือนไปเสียบกบัช่อง USB ของ

คอมพิวเตอร์ PC – Notebook ไดท้นัที หรือ จะใช ้Adapter ของหวัชำร์จโทรศพัทมื์อถือเสียบลงไปชำร์จก็สำมำรถท ำได ้

การประมวลผลและบันทึกค่าสถิติต่างๆที่โชว์บนแอพพลิเคช่ัน Hi Move 

          
                  (รูปท่ี1)                                         (รูปท่ี2)                                        (รูปท่ี3)                                          (รูปท่ี4) 

- บอกระยะในกำรเคล่ือนท่ีโดยแสดงผลเป็นกำรกำ้วเดิน (รูปท่ี1) 

- บอกระยะทำงในกำรเคล่ือนท่ีโดยแสดงผลเป็นหน่วยกิโลเมตร (รูปท่ี2) 

- แสดงผลอตัรำกำรเตน้ของหวัใจ และสำมำรถกดในแอพพลิเคชัน่เพ่ือให้ตรวจกำรเตน้ของหัวใจไดท้นัที (รูปท่ี3) 

- แสดงผลกำรเผำผลำญแคลอร่ีโดยแสดงเป็นหน่วย Kcal 



                     
                       (รูปท่ี5)                                                                 (รูปท่ี6)                                                              (รูปท่ี7) 

- โหมด Sport จะแสดงผลกำรเช่ือมต่อ GPS ท่ีมำจำกนำฬิกำและแสดงผลออกมำโชวใ์นแอพพลิเคชัน่ (รูปท่ี5) 
- รำยละเอียดกำรใชง้ำน GPS โดยกำรแสดงผลเป็นกำรเช่ือมต่อกบัทำง Google Map และแสดงรำยละเอียด (รูปท่ี6) 

- รำยละเอียดกำรเคล่ือนท่ีทั้งหมดในกำรใชง้ำนโหมด Sport โดยกำรเช่ือมต่อผ่ำน GPS มีกำรบอก ระยะทำงทั้งหมด – เวลำ – ควำมเร็วในกำร

เคล่ือนท่ี – อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ – จ  ำนวนกำรกำ้ว – ระบบเผำผลำญแคลอร่ี (รูปท่ี7) 

            
                         (รูปท่ี8)                                                           (รูปท่ี9)                                                          (รูปท่ี10) 

- กรำฟแสดงระบบอตัรำกำรเตน้ของหัวใจ และ ระบบกำรท ำงำนเผำผลำญแคเลอร่ี (รูปท่ี8) 

- อตัรำควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ี/ต่อกิโลเมตร (รูปท่ี9) 

- กำรแสดงผลบนัทึกสถิติในแต่ละวนัโดยแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ สำมำรถดูยอ้นหลงัได ้วนั/สปัดำห์/เดือน/ปี (รูปท่ี10) 
 



           
                   (รูปท่ี11)                                              (รูปท่ี12)                                              (รูปท่ี13) 

- กำรตั้งค่ำในแอพพลิเคชัน่ setting กดท่ีมุมขวำล่ำงสุด รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รูปท่ี11) 

- กำรตั้งค่ำขอ้มูลส่วนตวั กดท่ี User Profile รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รูปท่ี12) 

- เป้ำหมำยในกำรออกก ำลงักำยในแต่ละวนั Goal Setting รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รูปท่ี13) 

           
                     (รูปท่ี14)                                                  (รูปท่ี15)                                                     (รูปท่ี16) 

- กำรตั้งค่ำแจง้เตือนนำฬิกำ Device Setting รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รูปท่ี14) ประกอบดว้ย หงำยขอ้มือโชวห์นำ้ปัด – แจง้เตือนอตัรำกำรเตน้

ของหวัใจผิดปกติ ท่ีเหลือจะเป็นรำยละเอียดตำมภำพท่ีไดรู้้บุเอำไว  ้

- กำรแจง้เตือนโซเช่ียลมีเดีย ขอ้ควำมและสำยเรียกเขำ้ Notification Alerts รำยละเอียดต่ำงๆจะปรำกฏ (รูปท่ี15) สำมำรถเปิดและปิดกำรแจง้

เตือนขอ้ควำมต่ำงๆ โดยทุกกำรแจง้เตือนจะเป็นขอ้ควำมภำษำไทย  
- โหมด Slepp Monitor กำรจบัค่ำกำรนอนของ XFIT Sport (รูปท่ี16) จะแสดงรำยละเอียดกำรนอนหลบัของเรำในแต่บะคืน โดยรูปแบบกำร

แสดงผลจะแบ่งออกเป็น 3 สีตำมรูปท่ีไดเ้ห็น หลบัลึกร่ำงกำยไม่มีกำรขยบั (Deep Slepp สีม่วงเขม้) , หลบัแลว้มีกำรขยบัร่ำงกำย (Light Sleep สี

ม่วงอ่อน) และ กำรต่ืนนอน (Awake สีขำว)  

––– 



ค ำถำมท่ีพบมำกท่ีสุด 

Q : ถำ้ไม่ใช่โทรศพัทต่์อกบับลูทูธสำมำรถวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจไดห้รือไม่? 

A : สำมำรถใชว้ดัโดยตรงจำกนำฬิกำไดเ้ลย โดยกดท่ีตวัเรือนนำฬิกำ ให้อยูใ่นรูปหวัใจแลว้กดคำ้ง 3-5 วินำทีปล่อยให้เซ็นเซอร์ท ำงำนจะ

แสดงผลออกมำท่ีหนำ้ปัดนำฬิกำทนัที  

Q : กนัน ้ำลึกไดจ้ริงหรือไม่? 

A :นำฬิกำ XFIT Sport สำมำรถกนัน ้ำลึก 30 เมตร สำมำรถลงสระเกลือ – อำบน ้ำ – ลุยฝนได ้(แต่ไม่แนะน ำใหใ้ส่วำ่ยน ้ำ) 

 

Q : ควำมเท่ียงตรงในกำรวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจ คลำดเคล่ือนไหม? 

A : จำกกำรทดสอบพบว่ำกำรตรวจจบัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจในขณะออกก ำลงักำยเทียบกบัเซ็นเซอร์ของเคร่ืองออกก ำลงักำยตำมฟิตเนสท่ีมี

ให้บริกำร 

 

Q : ระยะกำรเช่ือมต่อบูลทธูของ นำฬิกำ หรือ แอพพลิเคชัน่ มีระยะกำรเช่ือมต่อเท่ำไร?? 

A : ระยะกำรเช่ือมต่อบูลทุธสำมำรถเช่ือมต่อนำฬิกำกบัแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์มือถือไดใ้นระยะ 3-5 เมตร 

 

Q : ท ำไม? ถึงไม่สำมำรถเช่ือมต่อนำฬิกำกบัแอพพิเคชัน่ได ้

A : ให้ตรวจสอบโทรศพัทข์องผูใ้ชว้ำ่กำรเช่ือมต่อบลูทูธหรือไม่ จำกนั้นตรวจสอบวำ่โทรศพัทมี์กำรเช่ือมต่อบลูทูธกบัอุปกรณ์อ่ืนหรือไม่ หำกมี

ให้ยกเลิกกำรเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์นั้นก่อน หลงัจำกนั้นปิดแอพพิเคชัน่แลว้เช่ือมต่อใหม่ (ห้ำมเช่ือมต่อกบับูลทูธโดยตรงเด็ดขำดตอ้งต่อผ่ำน

แอพพลิเคชัน่เท่ำนั้น) 

 

Q : นำฬิกำ XFIT Sport กนัน ้ำไดไ้หม ? 

A : กนัน ้ำได ้100% สำมำรถเอำมำลำ้งหรือโดนน ้ำได ้เพรำะไดม้ำตรฐำนกำรกนัน ้ำท่ี IP67 คือสำมำรถกนัน ้ำไดลึ้กไม่เกิน 2 เมตร นำนไม่เกิน 30 

นำที (ไม่แนะน ำให้ใส่วำ่ยน ้ำ) หรืออำบน ้ำโดยกำรใชน้ ้ำอุ่น 

 

Q : กำรรับประกนั? 

A : สินคำ้รับประกนันำนถึง 1 ปี (เปล่ียนตวัใหม่ทนัที หำกตรวจพบภำยใน 7 วนั วำ่สินคำ้มีปัญหำอนัเกิดจำกกำรผลิตจำกโรงงำน) แต่ไม่

ครอบคลุมควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้เช่น กำรชำร์จไฟท่ีผิดวิธี, ท ำตกกระแทกอุปกรณ์หกัช ำรุด, ตกน ้ำลึกหรือโดนน ้ำเป็น

เวลำนำนๆ จนใชง้ำนไม่ได ้น ำไปดดัแปลง และใชง้ำนแบบผิดวิธี เป็นตน้ อุปกรณ์ และกล่องตอ้งอยูค่รบถว้น และไม่เสียหำย ในวนัส่งเคลม 

และนบัจำกเรำไดรั้บสินคำ้แลว้ เรำจะท ำกำรตรวจสอบขอ้บกพร่องตำมท่ีลูกคำ้แจง้มำ หำกเรำพบขอ้บกพร่องจำกกำรผลิตจริง ทำงเรำจะส่ง
สินคำ้ตวัใหม่ไปให้ภำยใน 7 วนั 

 



 

Q : ท ำไม? กำรจบัค่ำกำรนอนบำงคร้ังไม่แสดงผล 

A : นำฬิกำ XFIT Sport ตวัน้ีจะเร่ิมบนัทึกค่ำกำรนอนทนัทีเม่ือใส่นำฬิกำไวท่ี้ขอ้มือและเขำ้นอน โดยจะเร่ิมตรวจจบัเม่ือมีกำรหลบั โดยอำศยักำร

วดัอตัรำกำรเตน้ของหัวใจท่ีจะเตน้ต ่ำลงในช่วงเวลำท่ีนอนหลบัถึงจะเร่ิม Start กำรจบัค่ำกำรนอน หำกไม่สำมำรถจบัค่ำกำรนอนไดใ้ห้ลอง
ตรวจสอบกำรเช่ือมต่อสญัญำณบูลทูธกบัแอพพลิเคชัน่บนมือถือมีควำมเสถียรไหม เพรำะบำงคร้ังเม่ือสญัญำณขำดหำย Sleep Monitor จะไม่

สำมำรถเก็บค่ำสถิติไดเ้ช่นกนั 

Q : GPS เช่ือมต่อ Google Map อตัโนมติัหรือไม่? 

A : กำรเช่ือมต่อ GPS ของ XFIT Sport จะถูกต่ำงค่ำมำจำกโรงงำนผลิตให้มีกำรเช่ือมต่อกบั Google Map โดยอตัโนมติั และ ทุกคร้ังท่ีใชโ้หมด 

Sport ไม่จ  ำเป็นตอ้งพกมือถือเพ่ือเช่ือมต่อ เพียงแค่ใส่ XFIT Sport ท่ีขอ้มือ ก็สำมำรถใชง้ำน GPS ไดท้นัที เม่ือหยดุใชง้ำนขอ้มูลและสถิติต่ำงๆ

จะถูกบนัทึกในแอพพลิเคชัน่ทนัทีหำกมีกำร Sync กบั แอพพลิเคชัน่บนมือถือ 

Q : จะรู้ไดย้งัไงเม่ือใชโ้หมด Sport แลว้ GPS จะท ำงำนปกติ 

A : เรำสำมำรถใชไ้ดจ้ำกหนำ้ปัด XFIT Sport เม่ือเขำ้สู่โหมดออกก ำลงักำยจะมีสญัลกัษณ์ GPS กระพริบข้ึนมำท่ีหนำ้ปัดเพ่ือบ่งบอกว่ำตวันำฬิกำ
มีกำรจบัสญัญำณของ GPS ในเวลำนั้น 

Q : แบตเตอร่ีสำมำรถอยูไ่ดน้ำนสุดก่ีวนั 

A : แบตเตอร่ีของ XFIT Sport มีขนำด 160 mAh ในกรณีท่ี Standby นำฬิกำทิ้งไวอ้ยูไ่ด ้15-21 วนั , กำรเช่ือมต่อบูลทูธสำมำรถใชไ้ดน้ำน 3-5 วนั 

, กำรใชง้ำนเปิด GPS สำมำรถใชง้ำนไดต่้อเน่ือง 3 ชัว่โมง 

  


