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ยินดีต้อนรับสูน่วตักรรมใหมข่องการติดตามสุขภาพ,
tůwTM smartwatch จาก byDzyneTM

อุปกรณ์อัจฉริยะออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือ
ตรวจสอบไลฟส์ไตล์ประจ าวันของคุณ, 
ช่วยปรับปรงุสุขภาพโดยรวมของคุณ



• เครื่อง tůwTM Smartwatch

• อุปกรณ์ชาร์จ USB (ไม่รวมอะ

แดปเตอร์ท่ีรองรับ USB)

• คู่มือผู้ใช้ Smartwatch

• แอพและคู่มือภาษาท่ีแนบมาด้วย

* โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ก่อนใชง้าน

ในกล่องมีอะไรบ้าง?

tůw™ Smartwatch ได้รับการออกแบบมาเพ่ือติดตามไลฟส์ไตล์ประจ าวนัของคณุ ด้วย

ฟงัก์ช่ันที่ใช้งานได้ง่าย

แอพพลิเคช่ัน tůw™ Smartwatch จะช่วยด้านการออกก าลงักายของคณุ ด้วยคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมที่สามารถปรับแต่งได้ และช่วยให้คุณยกระดับสุขภาพโดยรวม

คุณสมบัติและแอพของ tůw™ Smartwatch

คุณสมบัติและแอพของ tůw™ Smartwatch

หน้าจอติดตามผล 

วัดอัตราการเต้นหัวใจ

ตรวจสอบการนอนหลับ 

Bluetooth 5.0

IP67 กันน ้า

ดีไซน์ทันสมัย

จับเวลาถอยหลัง 

ค้นหามือถือ 

นาฬิกาจับเวลา 

โหมดกีฬา 

แบตเตอร่ี 200mAh

สายรัดปรับเปลี่ยนได้

• ตรวจจับการสวมใส่
• ถ่ายภาพ
• นาฬิกาปลุก
• ตรวจอัตราหัวใจ
• การตรวจสอบการตกไข่
• การติดตามและจัดเกบ็
ข้อมูลสุขภาพ

• การแจ้งเตือน
• แจ้งเตือนเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนไหว



สารบัญสารบัญ

Smartwatch นี้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ร่วมกับ tůw™ Smartwatch App (สามารถดาวน์

โหลดได้บน iOS และ Google Play Store) ส าหรับค าแนะน าให้ท าการเช่ือมต่อ smartwatch

ของคุณผ่าน Bluetooth และโปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ต่อไปนี้เพ่ือดูวธิีการใช้แอพ

Smartwatch นี้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ร่วมกับ tůw™ Smartwatch App (สามารถดาวน์

โหลดได้บน iOS และ Google Play Store) ส าหรับค าแนะน าให้ท าการเช่ือมต่อ smartwatch

ของคุณผ่าน Bluetooth และโปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ต่อไปนี้เพ่ือดูวธิีการใช้แอพ
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ท าความรู้จักกับ tůw™ Smartwatch
การชาร์จ Smartwatch
อายุการใช้งานของแบตเตอร่ี
การสวมใส่ Smartwatch
วิธีการเปลี่ยนสาย
เปิด/ปิด/แสดงหน้าจอ
ตั้งค่าผ่านแอพ tůw™ Smartwatch
สร้างบัญชีของคุณ
เช่ือมต่อแอพเข้ากับ Smartwatch
การซิงค์แอปเข้ากับคลาวด์
นาฬิกา/หน้าเร่ิมต้น
หน้าเร่ิมต้น
ติดตามผลการออกก าลังกาย 
ติดตามผลการนอนหลับ 
วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
ตรวจสอบการตกไข่
โหมดกีฬา 
การแจ้งเตือน
นาฬิกาปลุก
แจ้งเตือนเมื่อไม่มกีารเคลื่อนไหว
ถ่ายภาพ
เวลาแสดงผลหน้าจอ
จับเวลาถอยหลัง
ค้นหาโทรศัพท์
นาฬิกาจับวลา
รับสาย /ปิดเสียง/ ปฏิเสธสาย
ตรวจจับการสวมใส่
เปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้
รีเซ็ตรหัสผ่าน
การตั้งค่า
ล้างข้อมูล
ข้อมูลจ าเพาะและวสัดุ
การดูแลท าความสะอาด
ข้อจ ากัดความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์
การรับประกันหนึ่งปี
ข้อก าหนดของ FCC 



A. เปิด/ปิด

B. PPG LED สีเขียว และ เซ็นเซอร์สัมผัสกับผิวหนังเพ่ือตรวจสอบ

เม่ือเซ็นเซอรท์ างานจะปรากฏไฟ LED สีเขียว

C. จุดสัมผัสทองแดงส าหรับการชารจ์

D. สายสแตนเลสสตีลปรับได้อย่างอิสระ

ท าความรู้จักกับ tůw™ 
Smartwatch
ท าความรู้จักกับ tůw™ 
Smartwatch

น าอุปกรณ์ชาร์จ USB ออกจากด้านล่างของกล่อง และแนบเข้ากับ
ด้านหลังของ smartwatch เช่ือมต่อ USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จแบตใดก็
ได้ท่ีสนับสนุน (output: 5V 1A) ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าแผงทองแดงของ
นาฬิกาสัมผัสกับแผงทองแดงของท่ีชาร์จ

การชาร์จ Smartwatchการชาร์จ Smartwatch

* เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า smartwatch ของคุณชาร์จเต็มก่อนการใช้งาน6



เม่ือแบตเตอรี่ของ smartwatch ต ่า ไอคอนสายฟา้สีแดงจะปรากฏข้ึนบน

หน้าจอแสดงผล เม่ือแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง smartwatch จะปิดโดย

อัตโนมัติ เม่ือวางลงบนแท่นชาร์จ smartwatch จะเปิดโดยอัตโนมัติ 

ไอคอนสายฟา้จะปรากฏข้ึนและกลายเป็น สีเขียวเข้มเม่ือชารจ์ 

smartwatch เต็ม ในขณะท่ีชาร์จหน้าจอนาฬิกาจะปรากฏขึ้น แต่ไม่

สามารถใช้งานฟงัก์ช่ันอ่ืนได้ *

อายุแบตเตอรี่อายุแบตเตอรี่

* แบตเตอร่ีจะใช้งานได้นานสูงสุด 5 วัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการชาร์จจนเต็ม อย่าพยายามเปลีย่นแบตเตอร่ีด้วยตัวเองเพราะอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อ tůw™ Smartwatch การทิ้งแบตเตอรีล่เิธียมไอออนใน tůw™ Smartwatch ของคุณ
จะต้องถูกก าจัดตามกฎหมายและแนวทางด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนทีข่องคณุ

การสวมใส่ Smartwatchการสวมใส่ Smartwatch

tůw™ Smartwatch ได้รับการออกแบบให้ปรับได้ ด้วยสายแม่เหล็ก 
เพียงยกแถบแม่เหล็กเพ่ือยืดสาย เม่ืออยู่บนข้อมือของคุณ ดึงสายรัด
แม่เหล็กให้แน่นแล้วปล่อยส่วนท่ีเหลือให้อยู่บนสาย
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• ปลดล็อคสายโดยการเล่ือนหัวแม่เหล็กออกทางช่องปรับขนาด และวาง
อุปกรณ์คว ่าหน้าลงบนผ้าสะอาด

• มองหาส่วนท่ีเช่ือมต่อด้วยสปริงบนสาย และเล่ือนปุ่มของพินเข้าด้านใน
ตรงกลาง จากน้ันเอียงเพ่ือถอดสายออกจากตัวเครื่อง

• เม่ือแยกตัวเครื่องจากสายแล้ว ให้ท าการย้ายสลักไปยังสายใหม่
• ในการติดตั้งสายใหม่ น าปลายสายด้านหน่ึงใส่ไปบริเวณช่องท่ีไหล่ของ
ตัวเครื่อง แล้วออกแรงดึงพินเข้าด้านในตรงกลางเพ่ือท าการล๊อคสายเข้า
ในช่อง ท าเช่นเดียวกันกับสายอ่ืน เม่ือสลักท้ังสองด้านถูกใส่ให้เข้าล๊อคแล้ว 
ตรวจสอบอีกครั้งว่าสลักท้ังสองด้านถูกล๊อคอย่างแน่นหนา

* แม้ว่าจะอาบน ้าหรือใช้ชีวิตประจ าวันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อโลหะ แต่หากต้อง
สัมผัสกับความช้ืนอย่างต่อเน่ือง, โดนสารเคมีรุนแรง, ความช้ืนจากเหง่ือ, 
และโดนน ้าเป็นประจ า อาจท าให้เกิดผลต่อรูปลักษณ์ของสายได้

การเปล่ียนสายการเปล่ียนสาย

เปิด tůwTM Smartwatch ด้วยการกดปุ่มด้านข้างคา้งไว้ 3 วินาที smartwatch ของคุณ
จะส่ันและโลโก้ tůwTM จะปรากฏบนหน้าจอ 

• ปิดอุปกรณ์ smartwatch ของคุณง่ายๆ เพียงกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ 3 วินาที 
จนกว่าโลโก้ tůwTM จะหายไปจากหน้าจอ และ smartwatch จะส่ันอีกคร้ัง 
หรือปัดหน้าจอไปด้านข้างจนพบภาพเหมือนทางดา้นขวา (ไอคอนปิดเคร่ือง) 
กดภาพนี้ค้างไว ้3 วินาทีเพ่ือท าการปิดเคร่ือง smartwatch

• การแสดงหน้าจอสามารถท าได้หลายวิธีเช่น สัมผัสที่หน้าจอ กดปุ่มด้านข้าง
• หรือเพียงแค่พลิกข้อมือ 
คุณสามารถตั้งเวลาการแสดงผลของหน้าจอและความไว
ในการตอบสนองได้ผ่านแอพ
เปิดแอพ > แตะที่ Settings > My Smartwatch Settings 
> แตะที่ “Turn Wrist” 

• เพ่ือปรับระยะเวลาการแสดงผลของหน้าจอและความไวในการตอบสนองของ 
smartwatch
เปิดแอพ > แตะที“่Settings” > “My Smartwatch Settings” >
แตะที่ “Turn Wrist” 
> ก าหนดเวลาและความไวในการตอบสนองทีต่้องการ > “SAVE” 

เปิด / ปิด / แสดงหน้าจอเปิด / ปิด / แสดงหน้าจอ
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เพ่ือประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับ smartwatch เราขอแนะน าให้ใช้งานด้วย tůwTM

Smartwatch แอพบน Android หรือ iOS คุณสามารถหาแอพนี้ได้จากช่องทาง
ดังกล่าวตามแต่อปุกรณ์ของคณุ

• Google play store ส าหรับอุปกรณ์ Android เช่น Samsung, 
Huawei, หรือ LG

• Apple App store ส าหรับอุปกรณ์ IOS เช่น iPhone หรือ iPad 

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพในโทรศัพท์มือถือของคุณ เมื่อติดตั้งแล้วให้เปิดฟงัก์ช่ัน 
Bluetooth บนอุปกรณ์ เปิดแอพและแตะที่หน้าจอเพ่ือรับค าแนะน าในการสร้างบัญชี
tůwTM Smartwatch

*มือถือบางรุ่นอาจต้องเปิด Location จึงจะสามารถใช้งานผ่านแอพได้

ตั้งค่าแอพ tůwTM

Smartwatch ของคุณ
ตั้งค่าแอพ tůwTM

Smartwatch ของคุณ
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คุณจ าเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ในการใช้ติดตามและดูแลสุขภาพของคุณในแต่ละวัน

เปิดแอพ > แตะท่ี “Or Sign Up” > กรอกอีเมลของคุณ > สร้างรหัสผ่านท่ี

ประกอบด้วยตัวอักษร 6 ถึง 20 ตัว

ระบบจะบอกให้คุณยืนยันการสรา้งบัญชีและได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนแล้ว 

หลังจากท่ีกด “YES” บัญชีของคุณจะถูกสร้างและพรอ้มเข้าใช้งานได้ทันที

• หากต้องการเช่ือมต่อ tůwTM Smartwatch App เข้ากับบัญชีของ

ByDzyneTM ให้ใช้อีเมลเดียวกันกับท่ีสมัครบัญชี

• หากคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว แตะท่ี“Log In” และกรอกรหัสผ่าน 6 ถึง 20 

ตัวอักษรของคุณลงไป

สร้างบัญชีผู้ใช้สร้างบัญชีผู้ใช้
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การต้ังค่าสีผิวเร่ิมต้น

ในการท่ีจะให้ smartwatch ตรวจสอบสุขภาพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

, คุณจะถูกถามว่าสีใดใกล้เคียงกับสีผิวของคุณมากท่ีสุด ให้แตะท่ีสีน้ันๆ 

และกดปุ่มลูกศรด้านล่างเพ่ือด าเนินการต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคนน้ีจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้ smartwatch สามารถท าให้

คุณบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้

1. ระบุเพศของคุณโดยการแตะภาพท่ีปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าจอ

2. จากน้ันเลือก วัน,เดือน,ปีเกิดของคุณ

3. หลังจากเสร็จสมบูรณ์กดลูกศรด้านล่างเพ่ือด าเนินการต่อ

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. เล่ือนไปยังตัวเลขท่ีระบุความสูงและน ้าหนักของคุณ

2. จากน้ันกดลูกศรด้านล่างเพ่ือด าเนินการต่อ

สร้างบัญชีผู้ใช้สร้างบัญชีผู้ใช้

กรอกเป้าหมาย

ตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แอพจะค านวณคา่ทีแ่นะน าในการเดิน/วิง่และพักผ่อนของ

คุณในหนึ่งวัน ซ่ึงคุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายเหล่านี้เพ่ือให้สอดคล้องกบัไลฟส์ไตล์ของ

คุณได้

1. เลื่อนไปยังตัวเลขที่ต้องการเพ่ือปรับแต่งเป้าหมายจ านวนก้าวตอ่วนั

2. กดสัญลักษณ์ “-“ หรือ “+” เพ่ือปรับแต่งจ านวนช่ัวโมงในการพักผ่อนทีคุ่ณตอ้งการ

3. เมื่อเสร็จส้ิน กดเคร่ืองหมายถูกด้านลา่งของหนา้จอเพ่ือด าเนินการต่อ
11



* smartwatch สามารถเก็บข้อมูลได้มากทีสุ่ด 7 วันโดยไม่มีการเชือ่มต่อเข้ากับมือถือ

* มือถือของคุณจะต้องเปิดรับแจ้งเตือนไว้อยู่เสมอ(สามารถเปิดได้ที่)

Settings > Apps > tůw Smartwatch > Permissions > Location)

เชื่อมต่อแอพเข้ากับ cloudเชื่อมต่อแอพเข้ากับ cloud

หลังจากเช่ือมต่อ smartwatch เข้ากับแอพแล้ว จะมีการแจ้งเตือนให้เช่ือมต่อข้อมลู

ระหว่างแอพและCloud เพ่ือเก็บรักษาข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้ท าการลงช่ือเข้าใช้ในรหัสส่วนตัว 

แอพจ าท าการบันทึกข้อมูลไว้บนมอืถอืของคณุ 

จนกว่าจะมกีารเช่ือมต่อเข้ากับบัญชีผู้ใช้จึงจะมีการอพัโหลดข้อมูลไปยัง cloud

วิธีการปิดการเช่ือมต่อ:

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่

“My Smartwatch Settings” > แตะปิดที่ปุ่ม “Sync to cloud” 

12

วิธีการเช่ือมต่อแอพกับ
Smartwatch
วิธีการเช่ือมต่อแอพกับ
Smartwatch
คุณควรเช่ือมต่อแอพเข้ากับ Smartwatch เพ่ือให้มีการเช่ือมต่อและส่งข้อมูลซ่ึงกันและ

กันอยู่ตลอดเวลาผ่าน Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ

เปิดอยู่เสมอเพ่ือให้มีการเช่ือมต่อข้อมูล

1. วิธีการเช่ือมต่อแอพกับ Smart watch

เปิดแอพ > ไปที่หน้า dashboard > แตะที่ “Click to connect 

smartwatch” (ด้านขวาของแถบสีชมพู)*

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าให้เปิด GPS 

เพ่ือระบุต าแหน่งจากนั้น คลิก “Confirm”

2. การเช่ือมต่อเข้ากับ Tůwtm Smartwatch

แตะที่ “Connect” เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ือง tůwTM ของคุณ

เพ่ือตรวจสอบหมายเลขเคร่ืองของคณุ 

ให้ท าการแตะหน้าจอของ smartwatch ค้างไว้

ประมาณ 4 วินาที เคร่ืองจะแสดงไอดีเฉพาะของ

tůwTM smartwatch ของคุณ

3.   วิธีการตัดการเช่ือมต่อกบั Smartwatch: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch Settings” 

> แตะที่ปุ่ม ”Disconnect”



นาฬิกานาฬิกา

นาฬิกาจะเป็นหน้าเริม่ต้นของ tůwTM Smartwatch
ปัดหน้าจอไปด้านบนหรือล่างเพ่ือเปล่ียนรปูแบบของ
นาฬิกาตามท่ีคุณต้องการ การใช้คุณสมบัติเพ่ิมเติม
ของ tůwTM Smartwatch สามารถท าได้ง่ายๆเพียง
ปัดหน้าจอจากซ้ายไปขวา (หรือขวาไปซ้าย) การแตะ
หน้าจอค้างไว้ 1 วินาทีจะเป็นการแสดงหมายเลข mac 
และเวอร์ช่ันของเครือ่ง

*เม่ือsmartwatchได้ท าการเช่ือมต่อกับมือถือผ่าน
แอพ tůwTM Smartwatch โซนเวลาจะถูกตั้งค่าให้
โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ 
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ส่วนที่ 1: การนับก้าว และ สรุปเวลา

คุณจะสามารถตรวจสอบก้าวทีเ่ดิน รวมไปถึงระยะเวลาเป็นชั่วโมง ด้วย

การกาที่ค าว่า “TODAY”, “YESTERDAY”, “2 DAYS AGO”

ส่วนที่ 2: ฟติเนส

ในส่วนของฟติเนสนี้จะแสดงจ านวนกา้วทีเ่ดินทัง้หมดในแต่ละวัน 

โดยมีกราฟที่จะแสดงให้เห็นว่าวันไหนคุณมีการเดินมากที่สุด 

แตะที่ส่วนนี้เพ่ือเขา้สู่หน้าแสดงผลการออกก าลังกาย ในหน้านี้คุณจะ

สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไมว่่าจะเป็นจ านวนกา้วที่เดิน, ระยะทาง

, และแคลอร่ีที่เผาผลาญไปได้

ส่วนที่ 3: การนอน

แผนภาพในส่วนของการนอนนี ้จะคอยติดตามและเก็บผลลพัธ์รูปแบบ

การนอนของคุณ แตะที่ส่วนนี้เพ่ือเขา้สู่หนา้แสดงผลการนอน ในหน้านี้

คุณจะเห็นถึงรายละเอียดการนอนซ่ึงแสดงค าอธิบายโดยละเอียด

เกี่ยวกับวัฏจักรการนอนหลับของคณุ

ส่วนที่ 4: อัตราการเต้นหัวใจ

ในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจนี้จะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ

ล่าสุดรวมไปถึงชว่งเวลาก่อนหน้านี้โดยระบุเวลาทีท่ าการตรวจไว้ด้วย 

กราฟนี้จะแสดงค่าของอัตราการเต้นของหัวใจตลอดทัง้วัน แตะที่ส่วนนี้

เพ่ือเข้าสู่หน้าแสดงผลอัตราการเต้นหัวใจอย่างละเอียด แตะที่ไอคอนสี

ชมพูเพ่ือตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ

ส่วนที่ 5: การตรวจสอบการตกไข่

การตรวจสอบการตกไขส่รุปรอบประจ าเดือนของคณุโดยการ

ท านายระยะเวลาของคุณและแสดงสถติิความนา่จะเป็นการต้ังครรภ์

รายวัน แตะที่ส่วนนี้เพ่ือดูรายละเอียดการติดตามการตกไขแ่ละ

รายละเอียดการป้อนข้อมูลเชน่รอบการมปีระจ าเดือนและสถานะการ

ต้ังครรภ์

* หมายเหต:ุ การตรวจสอบการตกไขม่ีเฉพาะส าหรับผู้หญิงเท่านั้น

หน้าเริ่มต้นหน้าเริ่มต้น
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หน้าเร่ิมต้นของนาฬิกาอจัฉริยะ tůwTM Smartwatch คือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณในการ
ติดตามสุขภาพของแต่ละวัน ฟเีจอร์นีจ้ะคอยเก็บรายละเอียดทุกกจิกรรมทีเ่กิดข้ึนในหนึ่งวนั
ของคุณ และยังช่วยให้คุณได้ตั้งเป้าหมายการออกก าลังและบรรลุมันในหนึ่งวันอีกด้วย คุณ
สามารถดูข้อมูลอ้างองิเหล่านี้เพ่ือประเมินเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับตัวคุณเอง



หน้าจอติดตามผลการออกก าลังกายจะคอยติดตามการออก

ก าลังกายของคุณผ่านทาง smartwatch และจะเก็บข้อมูล

เหล่าน้ันไว้ท่ีแอพมือถือ smartwatch ซ่ึงจะบอกจ านวนก้าว

ท่ีเดินในแต่ละวัน, จ านวนแคลอรี่ท่ีเผาผลาญไปได้, และ

ระยะทางท่ีเดิน เม่ือคุณสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

smartwatch จะสั่นและจะมีภาพแสดงความยินดีกับ

ความส าเร็จปรากฏข้ึน เป้าหมายเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าไว้ท่ี 

9,000 ก้าว ซ่ึงคุณสามารถปรับเปล่ียนได้ง่ายๆผ่านแอพใน

มือถือ smartwatch จะท าการเก็บข้อมูลของคุณทุกๆ 30 

นาที และจะรวบรวมข้อมูลไว้ว่าคุณเดินไปกี่ก้าว, เผาผลาญ

ไปกี่แคลอรี,่ และเป็นระยะทางเท่าไร เพ่ือท่ีจะช่วยค านวณและ

บอกคุณว่าคุณยังขาดการเดินอีกกี่ก้าวจึงจะบรรลุเป้าหมาย

วิธีการเปล่ียนเป้าหมาย: 

เปิดแอพ > แตะท่ีไอคอน “Settings” 

> แตะท่ี “step goal” > เล่ือนไปยังเป้าหมายท่ีคุณต้องการ

> “SAVE”

วิธีดูรายงานผลของแต่ละวัน:

เปิดแอพ > ไปท่ีหน้าเริ่มต้น > แตะท่ีค าว่า “Fitness” > แตะ

ท่ีค าเหล่าน้ี “Steps”, “Distance” or “Calorie” 

วิธีการดูประวัติการออกก าลังกาย:

เปิดแอพ > ไปท่ีหน้าเริ่มต้น > แตะท่ีค าว่า “Fitness” > ระบุ

วันท่ีต้องการตรวจสอบด้วยการกดภาพปฏิทินท่ีมุมบนขวา

>“Confirm” 

ติดตามผลการออกก าลังกายติดตามผลการออกก าลังกาย
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วิธีการดูข้อมูลการนอนหลับบน Smartwatch:

ปัดจอไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือไปที่ฟเีจอร์การนอน หากไม่มีการเคลือ่นไหวอื่นใน 3 วินาที

เคร่ืองจะพักหน้าจอโดยอัตโนมตัิ

วิธีการเปลี่ยนเป้าหมาย: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “Sleep” > เลื่อนและเลือกระยะเวลานอนที่

ต้องการ > “SAVE” 

วิธีการดูประวัติการนอน: 

เปิดแอพ > แตะที่ส่วน “Sleep” > แตะที่รูปปฏิทินด้านบนขวาของหน้าจอ

> เลือกวันทีต่้องการ > “Confirm” 

ติดตามผลการนอนติดตามผลการนอน

16

การติดตามผลการนอนจะช่วยให้คุณพัฒนาคุณภาพการนอน

โดยรวมได้ด้วยการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและแนวโน้มท่ี

เกิดข้ึน คุณสมบัติน้ีจะตรวจจับเม่ือคุณเริม่นอนหลับไปจนถึง

ตอนตื่น เครื่องจะบันทึกและแสดงระยะเวลาการนอนหลับรวม

โดยอัตโนมัติ รวมถึงระยะเวลาการนอนหลับลึกและไม่ลึก 

ในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง smartwatch จะแสดงเวลานอนหลับ

และคุณภาพการนอนหลับของคุณจากคืนท่ีบันทึกไว้ล่าสุด การ

แสดงผลการนอนหลับในแอพจะชว่ยให้คุณตรวจสอบรูปแบบ

การนอนรวมไปถึงประวัติการนอนได้อีกด้วย

*ข้อมูลการนอนหลับจะใช้งานตลอดเวลา



คุณสมบัติวัดอัตราการเต้นของหัวใจนีจ้ะวดัอตัราการเต้นหัวใจลา่สุดของ
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์, เป็นจังหวะต่อนาที, พร้อมกราฟของอัตราการเต้นหัวใจ
เฉลี่ยของคุณตลอดทัง้วนั ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเข้าถึงหน้าจอนีแ้ละ
การวัดจะเร่ิมข้ึน หลังจากนั้นไม่กีว่ินาทผีลลัพธ์จะปรากฏข้ึนและท าการวัด
ต่อไปตามเวลาจริง หลังจากประมาณ 60 วินาทีหน้าจอจะเข้าสู่โหมดสลีป
โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดการใช้งาน การวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติผ่านทาง
แอพ เคร่ืองจะท าการเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติทกุๆ 30 นาที

แอพยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเตือนเมือ่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และ
ปรับแต่งคุณสมบัติอื่นๆเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจได้ รวมไปถึงการดู
ประวัติการวัดที่เก็บไว้ทั้งหมด

คุณสมบัติเพ่ิมเติมผ่านทางแอพ: 
ที่หน้าจอเร่ิมต้นของโหมดวดัอตัราการเต้นหัวใจ คุณสามารถดูโซนอัตรา
การเต้นของหัวใจ ซ่ึงติดตามความหนักของการฝึกซ้อมของคุณ และ
ช่วงเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะที่นิ่งอยู่กับที่

วิธีการ เปิด/ปิด การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ: 
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch
Settings” 
> แตะที่ลูกศร “Switch settings” > แตะที่ปุ่ม “Heart rate alert” 
เพ่ือเปิดหรือปิด

วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
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เมื่อเปิดโหมดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอตัโนมตัิ 
คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าการแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจ
รวมไปถึงการแจ้งเตือนหากหัวใจมกีารเตน้ทีผิ่ดปกติ 
หากอัตราการเต้นหัวใจของคณุอยู่ในระดับที่ผิดปกติจาก
ที่ตั้งค่าไว้ smartwatch จะส่ันและแสดงภาพหัวใจแจ้ง
เตือนข้ึนมา

วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเอง

เพ่ือด าเนินการอ่านอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเอง: 

เปิดแอพ > หน้า“Home” > แตะที่ส่วน “Heart Rate” (ด้านล่างของหน้าจอ) >

กดปุ่ม “+” > กดไอคอน “Play/Pause button”

วัดอัตราการเต้นหัวใจวัดอัตราการเต้นหัวใจ
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วิธีการเปิด / ปิด การแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจ:
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” >
แตะที่ “My Smartwatch Settings” >
แตะที่ปุ่ม “Heart rate alert”

วิธีการตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ:
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > 
แตะที่ “My Smartwatch Settings” >
แตะที่ลูกศร “Heart rate alert” > 
แตะที่ลูกศร “abnormal heart rate value” >
ตั้งค่าอัตราการเต้นหัวใจที่ตอ้งการ “CONFIRM” > “SAVE”



การตรวจสอบการตกไข่* จะช่วยใหคุ้ณวางแผนการเจริญพันธ์ุของคุณ และช่วยให้

คุณได้รับการอัพเดตด้วยการแจง้เตือนข้อมูลท่ีขับเคล่ือนด้วยtůw™ Smartwatch

ด้วยการใช้ข้อมูลเฉพาะของคุณ คุณสมบัติน้ีจะบันทึก, วิเคราะห์, และตรวจสอบการ

ตกไข่ของคุณ ติดตามความเปล่ียนแปลงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยการท านายความ

อุดมสมบูรณ์และปฏทิินส าหรบัการติดตามช่วงเวลาและการตกไข่ คุณสามารถต้ังค่า

ส่วนการตรวจสอบการตกไข่บนแผงควบคุมหน้าแรก ได้โดยการแตะท่ีไอคอนกล่อง

เล็ก ๆ ท่ีมุมขวาบน

*เมือ่คุณดาวน์โหลดแอพไปยังโทรศัพท์ของคุณให้กด “ใช่” เมือ่ระบบถามถามว่าคุณต้องการตั้งค่า

การตรวจสอบการตกไข่หรือไม่

** การตรวจสอบการตกไข่จะใช้ได้กับผู้ใช้งานเพศหญิงเท่าน้ัน

เพ่ือเร่ิมการติดตามการตกไข่

บันทึกวันที่มปีระจ าเดือน

เปิดแอพ > แตะที่ส่วน “Ovulation Monitor” > “Personal Information” >

แตะที่ “Record menstruation cycle” > “CONFIRM”

ระบบจะถามคุณเพ่ือ“ต้ังสถานะเป็นบันทกึการมีประจ าเดือน?”

เลือก “Yes”

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล: 

• ช่วงเวลาที่มปีระจ าเดือน > แตะที่ลูกศร> เลือกวันที่> “CONFIRM” 

• ระยะเวลาประจ าเดือน > แตะที่ลูกศร > เลือกวัน > “CONFRIM” > “SAVE” 

• แตะที่ปุ่ม “Intelligent prediction” ส าหรับวันที่คาดการณว่์าจะมีประจ าเดือน 

การตรวจสอบการตกไขบ่นหนา้แดชบอร์ดจะแสดงสถิตคิวามน่าจะเป็นการ

ต้ังครรภ์รายวัน

ตรวจสอบการตกไข่ตรวจสอบการตกไข่

พยายามตั้งครรภ์

เปิดแอพ > แตะที่ส่วน“Ovulation Monitor” > “Personal Information” 
> แตะที่ “Trying to get pregnant” >

ระบบจะถามคุณเพ่ือ “ตั้งสถานะเป็นบันทึกการมปีระจ าเดือนหรือไม่?” 

เลือก “Yes”

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล: 
ช่วงเวลาที่มีประจ าเดือน > แตะที่ลูกศร > เลือกวันที่ > “CONFRIM” >
“SAVE”
ระยะเวลาประจ าเดือน > แตะที่ลูกศร > เลือกวัน > “CONFRIM” > “SAVE”
แตะที่ปุ่ม “Intelligent prediction” ส าหรับวันที่คาดการณ์ว่าจะมี
ประจ าเดือน
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โหมดตั้งครรภ:์

เปิดแอพ > แตะที่ส่วน “Ovulation Monitor” > “Personal Information” > แตะที่

“Pregnant” > ระบบจะถามคุณว่า “ต้องการตั้งค่าสถานะว่าตั้งครรภ์?” ตอบ “Yes” 

> คลิก “วันที่คาดว่าจะคลอด” เพ่ือใส่วัน

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล : 

วันที่คาดวา่จะคลอด > แตะที่ลูกศร > เลือกวันที่ > “CONFRIM” > “SAVE”

ส าหรับการค านวณการท านายที่ชาญฉลาดของวนัที่คาดวา่จะคลอดบุตร:

วันที่มีประจ าเดือนคร้ังสุดทา้ย > แตะที่ลูกศร > เลือกวันที่ > “CONFRIM” > “SAVE”

ตรวจสอบการตกไข่ตรวจสอบการตกไข่

การตรวจสอบการตกไข่ในหน้าเร่ิมต้นจะแสดงการนับถอยหลังรายวันของคณุ

จนถึงวันคลอด
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ปฏิทินการตกไข:่

บันทึกช่วงเวลาทีม่ีประจ าเดือนของคณุลงในปฏิทินของแอพ และคอยติดตามช่วงเวลาที่มี

ประจ าเดือนของคุณด้วยโปรแกรมช่วยค านวนเวลาการตกไข่ ตรวจสอบช่วงประจ าเดือนที่

ผ่านมาและวันทีต่ามปฏิทินการตกไข่ เพ่ือการติดตามการตกไข่ที่ดีทีสุ่ด

มีปฏิทินช่วยส ารวจความอดุมสมบูรณ์รายเดือน เพ่ือระบุวันที่มีโอกาสสูงสุดที่จะตั้งครรภ์

Mother

เปิดแอพ > แตะที่ส่วน“Ovulation Monitor” > “Personal Information” > แตะที่ 

“Mother” > ระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งคา่สถานะเป็นแมใ่ช่หรือไม่, ตอบ “Yes”

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล: 

• ระบุเพศของลูก > แตะที่ลูกศร > “CONFRIM” > “SAVE”

• ป้อนวันที่คาดวา่ลกูจะเกิด > แตะที่ลูกศร > “CONFRIM” > “SAVE”

• ช่วงเวลาที่มีประจ าเดือน > แตะที่ลูกศร> เลือกวันที่ > “CONFRIM” > “SAVE”

• ระยะเวลาประจ าเดือน > แตะที่ลูกศร> เลือกวัน > “CONFRIM” > “SAVE”

• แตะที่ Intelligent prediction เพ่ือคาดคะเนช่วงเวลาที่มปีระจ าเดือน

การตรวจสอบการตกไข่การตรวจสอบการตกไข่
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เปิดการท างานของโหมดเลน่กฬีา เมื่อคุณก าลังจะเร่ิมกิจกรรม

ต่างๆเพ่ือติดตามระยะเวลาที่ท ากจิกรรม, แคลอร่ีที่เผาผลาญ, 

อัตราการเต้นหัวใจแบบเรียลไทม์, และจ านวนกา้วทั้งหมดตลอด

ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม ปัดหน้าจอ smartwatch ไปทางซ้ายหรือ

ขวาเพ่ือหาภาพ sport และแตะหนึ่งคร้ังเพ่ิอเร่ิมการท างาน 

จากนั้น smartwatch จะเร่ิมติดตามเวลาที่ใช้, แคลอร่ี (kcal), 

อัตราการเต้นหัวใจ (bpm), และจ านวนกา้ว หากไม่มีการ

เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะเข้าสู่โหมด 

sleep โดยอัตโนมัติ เพ่ือล๊อค,หยุด,หรือออกจากโหมดนี้ ให้ท า

การปัดหน้าจอจากทางซ้ายไปขวา จากนั้นเลือกส่ิงที่ต้องการจาก

หน้าจอนี้ ข้อมูลแต่ละส่วนจะแยกถูกเก็บไว้ในแอพ

• ปุ่มล๊อค/ปลดล๊อค สามารถใช้งานได้เพ่ือป้องกันการสัมผัส

โดยไม่ได้ตั้งใจ

• ปุ่ม pause จะท าให้สามารถหยุดเวลาการบันทกึช่ัวคราวได้ 

และสามารถด าเนินการตอ่ได้เมื่อต้องการ

• smartwatch นี้มีความสามารถในการตรวจจับวา่คุณก าลงั

ออกก าลังกายอยู่หรือไม่ หากsmartwatch พิจารณาว่าคุณ

ไม่ได้เคลื่อนไหวมันจะออกจากโหมดกฬีาโดยอัตโนมัติ

โหมดเล่นกีฬาโหมดเล่นกีฬา
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วิธีการเข้าแดชบอร์ดของโหมดเล่นกีฬาผ่านแอพ:

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน“Sport Mode” ที่ด้านล่างของหน้าจอ

โหมดเล่นกีฬาภายในแอพจะแบ่งเป็น 2 โหมด:

1. การเคลื่อนไหวพร้อมกับ Smartwatch – ติดตามข้อมูลในปัจจบุันและอดีตว่ามีการเผา

ผลาญไปเท่าไร และคุณยังสามารถเร่ิมการท างานโหมดเล่นกีฬาได้จาก smartwatch

โดยตรงอีกด้วย

2. การติดตามผ่าน GPS- ติดตามเวลาและสถานทีจ่ริงทีคุ่ณวิง่หรือเดนิ ผ่านทางมือถือของ

คุณ



ความเคลื่อนไหวผ่าน Smartwatch

หน้าจอแสดงผลความเคลือ่นไหวของ Smartwatch จะแสดงบันทึกประวัติ

ของแคลอร่ีทีเ่ผาผลาญทุกวนั ข้อมูลจะถูกแบ่งตามเวลาของวนั (เช้า, บ่าย, 

และกลางคืน), ระยะเวลากิจกรรม, การอ่านอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ย

, และจ านวนกา้วที่บันทกึไว้

ในการรับรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมให้แตะที่ไอคอน “รูปไฟ" เพ่ือดูสถิติที่

บันทึกไว้รวมถึงความเร็ว, ระยะเวลาออกก าลังกาย, อัตราการเต้นของหัวใจ

โดยเฉลี่ย, ระยะทาง, และจ านวนการหยุดช่ัวคราว มีกราฟ 3 กราฟที่แสดง

การอ่านอัตราการเต้นหัวใจ, จ านวนการออกก าลังกาย, และการนับจ านวน

ก้าว

วิธีเข้าถึงโหมดการเคลื่อนไหวของ Smartwatch และเปิดโหมดกีฬาบน 

Smartwatch ผ่านแอพ

เปิดแอพ > แตะทึ่ไอคอน“Sport Mode” ที่ด้านล่างของหน้าจอ > แตะที่

“Smartwatch Movement” ที่ด้านบนของจอ > แตะที่ไอคอน“Play 

button” ระบบจะแจ้งให้คุณเปิดคุณสมบัติของโหมดกีฬาบน smartwatch

คุณสมบัติของโหมดเล่นกีฬาคุณสมบัติของโหมดเล่นกีฬา

ความเคลื่อนไหวผ่าน GPS 

การติดตามผ่าน GPS มีแผนที่ต าแหน่งปัจจบัุนและสถิติการออก

ก าลังกายของคุณ เช่น ความเร็วในการเคลือ่นที่ และแคลอร่ีทีเ่ผา

ผลาญ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทกึไว้ในแอพ

วิธีเข้าถึงโหมดความเคลื่อนไหวผ่าน GPS: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Sport Mode” ที่ด้านล่างของจอ > แตะที่ “GPS Movement” 

ที่ด้านบนของจอ > แตะที่ไอคอน “Play button” > แตะที่วงกลม “start sport”  

คุณสามารถหยุดการท างานคราวได้โดยแตะและปัดวงกลม “ Pause” ลง และเพ่ือติดตาม 

GPS ต่อไปให้แตะ“ continue” ในการส้ินสุดการท างานแตะ“ done” จะมีข้อความถามวา่คณุ

ต้องการหยุดการท างานใช่หรือไม่ ตอบ“YES” 

*ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในสถานทีซึ่่งมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ เช่น สภาพอากาศไม่ดี ท้ังใน

และระหว่างอาคารบางแห่ง หรือในพ้ืนทีที่มี่ระดับต า่
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รับการแจ้งเตือนทันทีจาก (โทรศัพท์, SMS, Facebook และอ่ืน ๆ ) 

โดยตรงไปยัง smartwatch ของคุณ ด้วยการเปิดการแจ้งเตือนแต่ละ

รายการผ่านแอพ เม่ือข้อความแจ้งเตือนเข้ามาเช่น SMS smartwatch จะ

สั่นและแสดงข้อความของคุณ หากไม่มีกิจกรรมหลังจาก 3 วินาทีหน้าจอจะ

ปิดโดยอัตโนมัติ

วิธีเปิดการใช้งานข้อความแจ้งเตือน:

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “My Smartwatch

Settings” > แตะที่ลูกศร “Message notification”  > เลือกแอพ

ต่างๆที่ต้องการด้วยการแตะที่ปุ่ม* 

*โทรศัพท์ของคุณจะต้องต้ังค่าใหร้ับการแจง้เตือน (มักพบได้ในการต้ังค่า

โทรศัพท์ > การแจ้งเตือน) ข้อความแจ้งจะปรากฏขึน้เพ่ือขออนุญาตเลือก

“allow”  

การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน

นาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุก

คุณสามารถสร้างการเตือนส่วนตวัผ่านทางแอพ และ smartwatch

ของคุณจะส่ันเมื่อมีการเตือนเกิดข้ึน หลังจาก smartwatch ส่ัน 10 

คร้ังเคร่ืองจะปิดโดยอัตโนมัต ิคุณสามารถตั้งคา่การเตือนหลายคร้ัง

และรับการแจ้งเตือนตามเวลาที่ก าหนด รวมไปถึงใช้ไอคอนเพ่ือ

ปรับแต่งภาพขณะที่สัญญาณเตือน

วิธีการตั้งค่านาฬิกาปลุก: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch

Settings” > แตะที่ลูกศร “Alarm settings”  > แตะที่เคร่ืองหมาย “+” 

ที่มุมบนขวาของหน้าจอ > ตั้งเวลาที่ต้องการ

วิธีการตั้งค่าการเตือนซ ้า: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “repeat” > เลือกวันที่

ต้องการ > เลือกเวลา > แตะที่ “Confirm” 

วิธีการเปลี่ยนภาพขณะแจ้งเตือน:

เปิดแอพ > แตะที่ “Alarm Clock Label” > เลือกภาพไอคอนที่

ต้องการ และเคร่ืองจะท าการอพัเดตให้โดยอัตโนมัติ
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การแจ้งเตือนนี้จะวัดจากช่วงเวลาที่คุณไมม่ีการเคลือ่นไหว และจะแจ้ง

เตือนคุณเมื่อคุณไม่ได้เคลือ่นไหวนานเกินไป หากคุณอยู่กับที่นานกว่า

ระยะเวลาที่คุณตั้งไว้ smartwatch จะส่ันเตือนเพ่ือให้คุณลุกมาเดินไป

รอบๆบ้าง

วิธีการตั้งค่าการแจง้เตือนเมื่อไม่มีการเคลือ่นไหว: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “My Smartwatch Settings” > แตะที่

ปุ่ม “Inactivity Reminder” > แตะที่ลูกศรเพ่ือตั้งค่าเวลาเร่ิมตน้ทีต่้องการ, เวลาส้ินสุด, 

และระยะเวลาก่อนการแจง้เตอืน

การแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการเคล่ือนไหวการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการเคล่ือนไหว

คุณสามารถถ่ายภาพผ่านsmartwatchของคุณเม่ือคุณเปิดคุณสมบัติ 
"ถ่ายรูป" ในแอพ

หมายเหต:ุ แอพไม่สามารถถา่ยภาพได้เมือ่ smartwatch ก าลังวัดอัตราการเตน้ของหัวใจ

วิธีการเปิดคุณสมบัติโหมดถ่ายภาพ:
เปิดแอพ > แตะท่ีไอคอน“Settings” > แตะท่ี “My Smartwatch
Settings” > แตะท่ีลูกศร “Take Photo” 

ถ่ายภาพถ่ายภาพ
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น่ีเป็นการเปิดโหมดกล้องบนโทรศัพท์มือถือของคุณทันที และ

หน้าจอจับภาพบน smartwatch คลิกท่ีไอคอนสีขาวบนหน้าจอ

หรือเขย่า smartwatch เพ่ือถ่ายภาพ กดไอคอนสีขาวค้างไว้

สักครู่เพ่ือออกจากฟงัก์ช่ันภาพถ่าย



การจับเวลาถอยหลังการจับเวลาถอยหลัง
ตัวจับเวลานับถอยหลังนั้นยอดเย่ียมส าหรับการฝึกซ้อมตามชว่งเวลา คุณสามารถ

เร่ิม หยุดชั่วคราว และรีเซ็ตได้โดยตรงจาก tůw™ Smartwatch ของคุณ และต้ัง

ค่าตัวจับเวลานับถอยหลังที่คณุต้องการผ่านแอพ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ 

smartwatch เพ่ือค้นหาโหมดนบัถอยหลังกด “เร่ิม” และตัวจับเวลาจะเร่ิมนับถอย

หลัง เมื่อถึงศูนย์สมาร์ทวอชจะส่ันจนกว่าคณุจะกด“ รีเซ็ต” คุณยังสามารถใช้ปุ่ม

หยุดชั่วคราวและเล่นต่อระหว่างการนบัถอยหลังที่ใชง้านอยู่ การต้ังค่าเร่ิมต้น

ส าหรับคุณสมบัตินี้คือ 1 นาทีและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านแอพ ตัวจับเวลานบั

ถอยหลังสามารถเร่ิมได้ทั้งผ่านแอพหรือผ่านหนา้จอแสดงผลบน smartwatch

วิธีเปิดการแสดงผลบนหน้าจอ: 
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch Settings” >
แตะที่ลูกศร “Countdown timer” > แตะที่ปุ่ม “display on smartwatch”  

วิธีการเร่ิมจับเวลาผ่านทางแอพ: 
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch Settings” > แตะที่ลูกศร
“Countdown timer” 
> แตะที่ปุ่ม “Start Countdown”  > เลือกระยะเวลาที่ต้องการ > “Confirm” 

วิธีการก าหนดเวลานบัถอยหลัง: 
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch Settings” > แตะที่ลูกศร
“Countdown timer” 
> แตะที่ลูกศร“countdown time” > เลือกเวลานับถอยหลังทีต้่องการ > “Confirm”  หลังจากที่คณุ
ต้ังค่าการใช้งานผ่านแอพ เวลาบน smartwatch จะถูกรีเซ็ตกลับไปตามทีค่ณุต้ังคา่ไว้เสมอ จนกว่าจะมี
การต้ังค่าอีกคร้ัง

คุณสามารถก าหนดระยะเวลาที่หนา้จอ smartwacth ของคุณใช้งานได้ผ่าน

แอพ

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “My Smartwatch

Settings” > ลูกศร“Screen-On Time”  > แตะที่ลูกศร “Screen-On 

Time”  > เลือกระยะเวลาที่ต้องการ > “Confirm” > “SAVE” 

เวลาการแสดงผลเวลาการแสดงผล
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วิธีการต้ังค่าหรือเปลี่ยนเวลานบัถอยหลัง: 
เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch
Settings” > แตะที่ลูกศร“Countdown timer” > แตะที่ปุ่ม “Start 
Countdown” > เลือกเวลาที่ต้องการ > “Confirm” 
หากเปิดการแสดงผลบนหน้าจอ สามารถจับเวลาแยกกนัระหว่างแอพและ 
smartwatch ได้



คุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์จะช่วยคุณค้นหาโทรศัพท์ที่วางผิดต าแหนง่ 

เพียงแตะค าว่า “find phone" บนsmartwatch หากคุณเช่ือมต่อผ่าน

bluetooth โทรศัพท์ของคุณจะดังเป็นเวลา 1 นาทีหรือจนกว่าคุณจะ

แตะที่ไอคอน smartwatch โทรศัพท์อีกคร้ังเพ่ือปิด

วิธีการเปิด / ปิด การค้นหาโทรศัพท์:  

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “My Smartwatch

Settings” > แตะที่ลูกศร “Extra Features” > แตะที่ปุ่ม “Find 

phone” 

*หาก smartwatch และโทรศัพท์ไม่ได้เชือ่มต่อกันผ่านทาง Bluetooth®, 

คุณสมบัตินีจ้ะใช้งานไม่ได้

นาฬิกาจับเวลานาฬิกาจับเวลา

ใช้คุณสมบัตินาฬิกาจับเวลาในตวัเพ่ือก าหนดเวลากจิกรรมออกก าลัง

กายของคุณ – เร่ิม, หยุดช่ัวคราว, และหยุด / รีเซ็ตได้อย่าง

ง่ายดายด้วยสัมผัสเดียว คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น เปิด โดยค่า

เร่ิมต้นและสามารถปิดได้ผ่านทางแอพ บนหน้าจอsmartwatch ของ

คุณให้แตะไอคอนสีเขียวที่ด้านลา่งขวาเพ่ือเร่ิมตัวจับเวลาและไอคอน

จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ในการหยุดจับเวลาให้กดปุ่มสีแดง หากต้องการรี

เซ็ตเวลาให้แตะไอคอนสีเทาทีด่้านล่างซ้าย หลังจากนาฬิกาจบัเวลา

ท างานเป็นเวลา 1 นาทีหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมตัิ แตะที่หน้าจอหนึ่ง

คร้ังและหน้าจอนาฬิกาจับเวลาจะปรากฏข้ึนอกีคร้ัง

วิธีการตั้งค่าเปิด/ปิด นาฬิกาจับเวลา: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ “My Smartwatch

Settings” > แตะที่ลูกศร “Extra Features” > แตกที่ปุ่ม

“Stopwatch feature” 

ค้นหาโทรศัพท์ค้นหาโทรศัพท์
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รับสาย / ปิดเสียง / ปฏิเสธสายรับสาย / ปิดเสียง / ปฏิเสธสาย

หากก าลังเช่ือมต่อกับโทรศัพท์ของคุณผ่านbluetooth จะช่วยให้คุณใช้ฟงัก์ช่ันนี้ได้ 

Smartwatch จะส่ันเมื่อมีสายเรียกเข้าและจะแสดงหมายเลขของผู้โทร หากหมายเลขโทรศัพท์

อยู่ในรายช่ือผู้ติดต่อของคุณช่ือผู้โทรจะปรากฏข้ึนดว้ย คุณสามารถเลือกปิดเสียงหรือปฏิเสธ

สายเรียกเข้าได้

วิธีการเปิดการรับสายในแอพ:

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings” > แตะที่ลูกศร “message notification”  > แตะที่ปุ่ม

“Phone Call” 

วิธีการปิดเสียงเรียกเข้าบน Smartwatch: 

เมื่อมีสายเรียกเข้า, smartwatch จะส่ัน 

แตะที่รูปไมโครโฟน ที่ด้านล่างขวาของจอ เพ่ือปิดเสียงเรียกการเรียกเข้าและ

หยุดการส่ันของ smartwatch

วิธีการปฏิเสธสายเรียกเข้าบน Smartwatch: 

เมื่อมีสายเรียกเข้า, smartwatch จะส่ัน

แตะที่ปุ่มสีแดงที่ด้านลา่งซ้ายของจอเพ่ือปฏิเสธการรับสาย 

smartwatch จะเช่ือมไปยังโทรศัพท์และตัดการเช่ือมต่อสายนั้น

ตรวจจับการสวมใส่ตรวจจับการสวมใส่
คุณสมบัติการตรวจจับการสวมใส่มีเพ่ือให้ใจวา่คุณจะใส่ tůwTM Smartwatch เพ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเช่นอตัราการเต้นของหัวใจ หากsmartwatchอยู่บนแขนของคุณ

การวัดจะถูกด าเนินการ หาก smartwatch ตรวจพบว่าไม่ได้อยู่บนแขนของคณุไฟเซ็นเซอร์

สีเขียวจะกะพริบจากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายดังนัน้จงึไม่สามารถท าการวดั

ใดๆได้

วิธีเปิดการตรวจจับการสวมใส่: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “My Smartwatch Settings” > แตะที่

ลูกศร “Switch settings”  > แตะที่ปุ่ม “Wear detection” 
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เปล่ียนข้อมูลผู้ใช้เปล่ียนข้อมูลผู้ใช้

วิธีการเปล่ียนข้อมูลส่วนตัวของคุณ:

เปิดแอพ > แตะท่ีไอคอน “Settings”  > แตะท่ีช่ือเล่นของคุณใต้ภาพโปร

ไฟล์ > แตะท่ีข้อมูล (ช่ือเล่น, เพศ, วันเดือนปีเกิด, น ้าหนัก, ส่วนสูง, ค่า

ดัชนีมวลกายและสีผิว) ท่ีคุณต้องการเปล่ียน > แตะท่ี “Confirm” >

“SAVE”  

แอพน้ีมาพร้อมกับรหัสผ่านเริม่ต้น 0000 หากคุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

สามารถท าได้หลังจากเช่ือมต่อ smartwatch กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว

รีเซ็ตรหัสผ่านรีเซ็ตรหัสผ่าน
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janedoe@gmail.com  >

Jane

1990-12-1

เปิดแอพ > แตะท่ี “Connect device” > แตะท่ี “My 

Smartwatch Settings” > แตะท่ีลูกศร “Reset 

device password”  > ใส่รหัสผ่านเก่าหรือใหม่ > แตะ

ท่ี “Reset password” 

หากคุณลืมรหัสผ่านให้แตะหน้าจอ smartwatch ค้างไว้ 

6 วินาที ซ่ึงจะล้างรหัสผ่านของคุณ เม่ือคุณเลือก 

“reset password" รหัสผ่านเก่าของคุณจะกลายเป็น

รหัสผ่านเริ่มต้นคือ: 0000 โปรดปฏิบัติตามค าแนะน า

เกี่ยวกับการรหัสผ่าน

รีเซ็ตเหล่าน้ีเพ่ือสร้างรหัสผ่านใหม่

* คุณสามารถเช่ือมต่อ smartwatch กับ

โทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่ต้องใช้รหสัผ่าน



ต้ังค่าระบบเองต้ังค่าระบบเอง

วิธีการเปลี่ยนหน่วยการวัด: 

เปิดแอพ > แตะที่ไอคอน “Settings”  > แตะที่ “Unit setting” >

เลือกระหว่าง Metric หรือ Imperial แอพจะท าการบันทกึความ

เปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ

วิธีการล้างข้อมูลบน Smartwatch และคืนค่าเป็นการตัง้คา่

เร่ิมต้น:

เปิดแอพ > แตะที่ “Connect Device” > แตะที่ “My 

Smartwatch Settings” > แตะที่ลูกศร “Clear Data” 

หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ smartwatch จะล้างข้อมูล

ทั้งหมดและตั้งคา่ฟงัก์ชันทัง้หมดให้เปลี่ยนเป็นค่าเร่ิมต้น

ล้างข้อมูลล้างข้อมูล

tůwTM Smartwatch และสายของคุณถูกออกแบบมาให้สวมใส่ได้ทั้งกลางวนัและ

กลางคืน ส่ิงส าคัญคือการท าให้เซ็นเซอร์ของ smartwatch สะอาดอยู่เสมอเพ่ือให้แน่ใจ

ว่ามีการวัดทีแ่ม่นย า เช็ดหน้าจอ ด้านหลังเคร่ือง และสายของ smartwatch ด้วยผ้า

สะอาดที่ไม่มีขุยขุย (ถ้าจ าเป็นให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน ้าหมาดๆเช็ดเบาๆ) เช็ดช้ินส่วนทุกช้ินให้

แห้งด้วยผ้าที่ไม่มีขุย สายสเตนเลสสตีลแฟช่ันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย 

tůw™ Smartwatch มีมาตรฐาน IP67 ป้องกันน ้า 1 เมตร - แม้ว่าจะอาบน ้าหรือใช้

ชีวิตประจ าวันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อโลหะ แต่หากต้องสัมผัสกับความช้ืนอย่างตอ่เนื่อง, 

โดนสารเคมีรุนแรง, ความช้ืนจากเหงื่อ, และโดนน ้าเป็นประจ า อาจท าให้เกิดผลต่อ

รูปลักษณ์ของสายได้ ไม่แนะน าให้ใช้ในน ้าเป็นเวลานาน, ใช้ในห้องอาบน ้า, ว่ายน ้า, หรือ

กิจกรรมทางน า้อืน่ ๆ หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์ในสภาพเปียก หากโดนน ้าให้เช็ดให้แห้ง

ก่อนใช้อีกคร้ัง

ดูแลและท าความสะอาดดูแลและท าความสะอาด
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ข้อจ ากัดความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์
tůwTM Smartwatch เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

สมรรถภาพทางกายโดยการติดตามการออกก าลังกายและกิจกรรมแอโรบิก tůwTM

Smartwatch ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้มวีัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวนิจิฉยั

ตรวจสอบป้องกันหรือรักษาโรค คุณไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพ่ือวินจิฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพ

หรือโรคโดยไม่ปรึกษากับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะเร่ิมโปรแกรมออก

ก าลังกายใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

รับประกันหนึ่งปี
ByDzyne™ รับประกันว่าในช่วงระยะเวลาการรับประกันหนึ่งปีนับจากวนัทีซ้ื่อผลิตภัณฑ์

ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวสัดุและฝีมือ การ

รับประกันหนึ่งปีไม่รับประกันการสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ ที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งาน

และการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องและการซ่อมแซมหรือดดัแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หาก

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับการรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบตั๋ว

สนับสนุน Backoffice หรืออีเมลSupport@ByDzyne.com จะต้องส่งหลักฐานการซ้ือที่

ถูกต้องเมื่อท าการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้ หากคุณส่งการเรียกร้องที่ถูกต้อง

ภายใต้การรับประกัน ByDzyne จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยน tůwTM Smartwatch หรือ

อุปกรณ์เสริมของคุณตามดุลยพินิจของบริษัท

ค าช้ีแจงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกบัส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การท างานภายใต้เงื่อนไขดังตอ่ไปนี้: (a) 

อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนทีเ่ป็นอันตราย (b) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการ

รบกวนใดๆที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนทีอ่าจท าให้เกิดการท างานที่ไม่พึงประสงค์
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• สนับสนุน Android 5.1 หรือ IOS 8.0 หรือสูงกว่า
• หน้าจอ: IPS 1.22” หน้าจอสัมผัสสี, 240*240 
• ชิปหลัก: NRF 52832 
• แบตเตอร่ี: 200mAH Li-Polymer 
• IP67 กันน ้าลึก (1M)
• ด้านหน้า Smartwatch: กระจกนิรภัย
• ด้านหลัง Smartwatch: โพลีคาร์บอเนต
• สายแม่เหล็กคุณภาพสูงถอดเปลี่ยนได้
• 5.0

ข้อมูลจ าเพาะและวัสดุข้อมูลจ าเพาะและวัสดุ
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