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คณุลกัษณะของนาฬิกา
ทนตอ่แรงกระแทก กนัน้ํา 20BAR (200 เมตร)

ความทนทานตอ่แรงกระแทกของ G-SHOCK ทําใหน้าฬิกาของทา่นทนทานตอ่สภาวะท่ี สม
บกุสมบนัในกีฬาผาดโผนได ้นาฬิกาของทา่นยงัเป็นสมารท์วอทช ์CASIO รุน่แรกท่ีกนันํา้ ลึก
200 เมตร ซึง่หมายความวา่ทา่นสามารถสวมนาฬิกาขณะเลน่กีฬาผาดโผน กีฬาทางนํา้ และ
อืน่ ๆ ได ้

เซน็เซอรภ์ายในหลายชนิด

นาฬิกาของทา่นมี GPS เซน็เซอรแ์รงดนั (pressure sensor) เซน็เซอรว์ดัความเอียง
(accelerometer) เครื่องวดัความเร็วเชงิมุม (gyrometer) เซน็เซอรแ์ม่เหล็ก (magnetic
sensor) และเซน็เซอรแ์สง (optical sensor) (อตัราการเตน้ของหวัใจ) ภายในตวัเครื่อง
นาฬิกาของทา่นสามารถวดัคา่ขอ้มูลประเภทตา่งตา่ง ๆ ไดห้ลากหลาย ขอ้มูลท่ีวดัคา่ขึน้อยู่
กบักิจกรรมท่ีวดั

จอแอลซดีีสองช ัน้สําหรบัการอา่นที่ดีขึน้

จอแสดงผลสองช ัน้สามารถแสดงผลตอบรบัดว้ยภาพทัง้แบบสีหรือขาวดาํ จอแสดงผลแบบสี
ความละเอียดสงูชว่ยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีซบัซอ้นไดง้่ายขึน้ง่ายขึน้ ในขณะที่ในขณะที่จอแสดง
ผลขาวดาํใชพ้ลงังานที่ตํา่ลงและอา่นไดง้่ายขึน้เม่ืออยูก่ลางแจง้

การใชน้าฬิกาของท่าน

หน้าปัดที่เปลี่ยนได ้(รายการจอแสดงผลและดีไซน)์

ทา่นสามารถเลือกการบอกเวลาแบบดิจิทลัหรือการบอกเวลาแบบอะนาล็อกเพ่ือใหเ้หมาะกบั
ความตอ้งการหรือไลฟ์สไตลข์องทา่น ทา่นยงัสามารถเลือกรายการท่ีทา่นตอ้งการใหแ้สดงบน
หนา้ปัดไดอี้กดว้ย

“การใชห้นา้ปัดอืน่”
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DIGITAL

“การใชห้นา้ปัด "DIGITAL"”

ANALOG

“การใชห้นา้ปัดนาฬิกา CASIO "ANALOG"”

2 ชัน้

“การใชห้นา้ปัดนาฬิกา CASIO "2 ช ัน้"”

หน้าปัดสําหรบัวดัขอ้มูลการออกกาํลงักาย
ขณะทํากิจกรรมและวดัการเผาผลาญแคลอร่ี
จาํนวนกา้ว และขอ้มูลอืน่ ๆ ในชวิีตประจาํวนั

หน้าปัดแบบอะนาล็อกซึง่ท่านสามารถเปลี่ยน
ดีไซนต์ามความตอ้งการในแตล่ะวนัของท่าน
ได้

หน้าปัดนาฬิกาที่ดูสะอาดตาและอา่นง่ายและ
ใชพ้ลงังานแบตเตอร่ีน้อยลง
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ตรวจสอบผลการออกกาํลงักายหลงัจากเขา้ร่วมในกิจกรรม

ขอ้มูลจะถกูวดัและบนัทึกโดยเซน็เซอรข์องนาฬิกาในขณะที่ทา่นทํากิจกรรมตา่งตา่ง ๆ จาก
น้ัน ทา่นสามารถตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชแ้อพโทรศพัท ์"G-SHOCK MOVE"
ทา่น ทา่นสามารถตรวจสอบและวิเคราะหกิ์จกรรมท่ีหลากหลาย ตัง้แตก่ารวิง่ การขีจ่กัรยาน
และกิจกรรมกลางแจง้อืน่ ๆ ไปจนถึงเวทเทรนน่ิงและอืน่ ๆ

“การเลือกกิจกรรมสาํหรบัการวดั”

การลดการใชพ้ลงังานแบตเตอร่ี

ทา่นสามารถลดการใชพ้ลงังานแบตเตอรี่ไดโ้ดยปิด Wear OS by Google TM

“ลดการใชพ้ลงังาน (นาฬิกา)”
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ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั
กอ่นการใชง้าน โปรดแน่ใจวา่ไดอ้า่น “ขอ้ควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั” ใชน้าฬิกาอยา่งถกู
ตอ้ง

อันตราย สญัลกัษณนี์บ้ง่ชีข้อ้มูลท่ีเตือนถึงความเสีย่งสงูตอ่การ
เสียชวิีตหรือการบาดเจ็บรา้ยแรง

คำเตือน สญัลกัษณนี์บ้ง่ชีข้อ้มูลท่ีเตือนถึงความเสีย่งสงูตอ่การ
เสียชวิีตหรือการบาดเจ็บรา้ยแรง

ข้อควรระวัง สญัลกัษณนี์บ้ง่ชีข้อ้มูลท่ีเตือนถึงความเสีย่งตอ่การ
บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือความเสียหายของวสัดุ

ตวัอย่างไอคอน

 บง่บอกถึงสถานการณท่ี์ทา่นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั ตวัอยา่งท่ีแสดงในท่ีนี้

บง่บอกวา่ทา่นควรระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดไฟฟ้าชอ็ต

 ระบขุอ้มูลเกีย่วกบัการกระทาํท่ีทา่นไม่ควรดาํเนินการ การกระทําน้ันจะถกู
ระบโุดยรปูท่ีอยูใ่นวงกลม ตวัอยา่งท่ีแสดงในท่ีนีห้มายถึงหา้มถอดชิน้สว่น

 ระบขุอ้มูลเกีย่วกบัการกระทาํท่ีทา่นตอ้งดาํเนินการ การกระทาํน้ันจะถกูระบุ
โดยรปูท่ีอยูใ่นวงกลม
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อันตราย
การใชน้าฬิกา

โปรดแน่ใจวา่ไดท้ําตามขอ้ตอ่ไปน้ีเมื่อใชน้าฬิกาเรือนน้ี
หากลม้เหลวในการทาํเชน่น้ันจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟ
ไหม ้และระเบิด
● อยา่โยนนาฬิกาเขา้ไปในกองไฟหรือโดนความรอ้น
● อยา่พยายามท่ีจะดดัแปลงนาฬิกา เหยียบ หรือทาํใหน้าฬิกาโดนกระทบ
รนุแรง

● อยา่วางนาฬิกาภายในเตาอบไมโครเวฟ เครื่องอบแหง้ภาชนะท่ีมีแรงดนั ฯลฯ
● อยา่พยายามแยกชิน้สว่นนาฬิกา

อย่าใชน้าฬิกา ชารจ์นาฬิกา หรือเกบ็นาฬิกาใกลเ้คร่ืองปรบัอากาศ
บนพรมไฟฟ้า ในตาํแหน่งที่สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง ในยานยนตที์่
จอดอยู่ภายใตแ้สงแดด หรือตาํแหน่งอืน่ ๆ ที่มีอณุหภูมิสูง
การทําเชน่นีจ้ะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟไหมแ้ละระเบิด
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อันตราย
การชารจ์

ใชเ้ฉพาะวิธีที่แจง้ไวส้ําหรบัการชารจ์
การใชวิ้ธกีารชารจ์อืน่ท่ีไม่ใชวิ่ธกีารท่ีระบไุวส้าํหรบันาฬิกาเรือนนีจ้ะกอ่ใหเ้กิด
ความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟไหม ้และระเบิด

แบตเตอร่ีแบบชารจ์ไฟได้

อย่าพยายามถอดแบตเตอร่ีแบบชารจ์ไฟใหม่ไดอ้อกจากนาฬิกา
การทําเชน่นีจ้ะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟไหมแ้ละระเบิด
หากถอดแบตเตอรี่แบบชารจ์ใหม่ไดอ้อกจากนาฬิกาโดยไม่ไดต้ ัง้ใจ โปรด
ระมดัระวงัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดถ้กูกลืนเขา้ไป ตอ้งมีการดแูลเป็นพิเศษเม่ือมีเด็ก
เล็ก หากแบตเตอรี่ถกูกลืนเขา้ไป โปรดติดตอ่แพทยท์นัที การกลืนแบตเตอรี่
อาจทาํใหเ้กิดการความรอ้นทางเคมีอยา่งรวดเร็ว การแทรกซมึไปยงัเย่ือบขุอง
เนือ้เย่ือ และปัญหารา้ยแรงอืน่ ๆ ท่ีสรา้งความเสีย่งตอ่การเสียชวิีต

โปรดทําการเปลี่ยนแบตเตอร่ีแบบชารจ์ใหม่ไดที้่ศูนยบ์ริการ CASIO
หรือรา้นคา้ปลีกด ัง้เดิมของท่าน
การใชแ้บตเตอรี่ท่ีไม่ไดร้ะบไุวห้รือการเปลีย่นแบตเตอรี่ท่ีไม่เหมาะสมจะทําให ้
แบตเตอรี่รอ้นจดั ไฟไหม ้และแตกได ้
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คำเตือน
การใชน้าฬิกา

อย่าใชน้าฬิกาน้ีในขณะดาํน้ําลึก
นาฬิกานีไ้ม่ใชน่าฬิกาสาํหรบัดาํนํา้ การใชน้าฬิกานีอ้ยา่งไม่เหมาะสมอาจนํา
ไปสูอ่บุติัเหตรุา้ยแรง

ถา้การรบกวนคลื่นวิทยุหรือปัญหาอืน่ ๆ เกิดขึน้ในอปุกรณอ์ืน่ ๆ เมื่อ
มีการใชน้าฬิกาเรือนน้ี โปรดเปิดนาฬิกาในโหมดเคร่ืองบินหรือปิด
นาฬิกา
นาฬิกาเรือนนีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่การทาํงานหรือกอ่ใหเ้กิดปัญหากบัอปุกรณ์
อืน่ ๆ ซึง่กอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดอบุติัเหตุ

ในสถานพยาบาลหรืออากาศยาน โปรดแน่ใจวา่ปฏิบติัตามคาํส ัง่โดย
พนกังานหรือบุคลากรการบิน อย่าใชน้าฬิกาเรือนน้ีในบริเวณที่การ
ใชง้านเป็นสิ่งตอ้งหา้ม
คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและสญัญาณอืน่ ๆ ปลอ่ยออกมาจากนาฬิกาเรือนนีอ้าจสง่
ผลกระทบตอ่การตรวจวดั ซึง่อาจกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดอบุติัเหตุ

บุคคลที่ติดต ัง้เคร่ืองกระตุน้การเตน้ของหวัใจหรืออปุกรณท์างการ
แพทยอ์ืน่ ๆ ที่ฝังในตวัคน ควรเกบ็นาฬิกาและสายชารจ์ออกหา่ง
ร่างกายของพวกเขา
คลืน่วิทยแุละแม่เหล็กสามารถสง่ผลกระทบตอ่การทาํงานของเครื่องกระตุน้การ
เตน้ของหวัใจและอปุกรณท์างการแพทยอื์น่ ๆ หากทา่นหรือบคุคลอืน่เริ่มรูสึ้ก
ผิดปกติใด ๆ ใหรี้บยา้ยนาฬิกาและอปุกรณส์ายชารจ์ออกไปและปรึกษาแพทย ์
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คำเตือน
การใชน้าฬิกา

โปรดเปิดโหมดเคร่ืองบินหรือปิดนาฬิกาเมื่ออยู่บนรถไฟที่แออดัหรือ
ในสถานที่แออดัอืน่ ๆ
หากลม้เหลวในการทาํเชน่น้ันจะสรา้งความเสีย่งของความผิดปกติในการ
ทํางานของเครื่องกระตุน้การเตน้ของหวัใจท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรืออปุกรณท์างการ
แพทยอื์น่ ๆ เน่ืองจากการรบกวนของคลืน่วิทยุ

การใชน้าฬิกาอย่างตอ่เน่ืองในขณะที่นาฬิกามีควนั มีกลิ่นเหม็น เกิด
ความรอ้น หรือแสดงใหเ้หน็ถึงอาการผิดปกติ กอ่ใหเ้กิดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟไหมแ้ละไฟชอ็ต โปรดปฏิบติัตามขอ้ตอ่ไปน้ีทนัที
1. หากอยูใ่นระหวา่งการชารจ์ โปรดถอดสาย USB ออกจากนาฬิกา
2. ปิดเครื่อง
3. ติดตอ่ศนูยบ์ริการท่ีไดร้บัอนุญาตของ CASIO

ไม่วา่นาฬิกาจะแสดงขอ้มูลอย่างไร โปรดแน่ใจวา่ท่านไดต้ระหนกัถึง
สภาพร่างกายของท่านและรกัษาระดบัการออกกาํลงักายของท่าน
ภายใตค้วามสามารถส่วนบุคคลของท่านเอง
เม่ือใดก็ตามท่ีออกกาํลงักายในขณะท่ีใชน้าฬิกาเพ่ือตรวจสอบอตัราการเตน้
ของหวัใจของทา่นหรือทาํการวดัการฝึกเทรนน่ิงประเภทอืน่ ๆ โปรดระวงัวา่ทา่น
ไม่ออกแรงมากเกินไปเพ่ือใหไ้ดค้า่หรือการอา่นท่ีเฉพาะเจาะจง การออกแรง
มากเกินไปอาจกอ่ใหเ้กิดอบุติัเหตท่ีุไม่คาดฝัน รกัษาระดบัการออกกาํลงักาย
ของทา่นใหดี้อยูเ่สมอภายใตค้วามสามารถทางกายภาพของทา่น

หากทา่นรูสึ้กไม่สบายหรือรูสึ้กถึงการเปลีย่นแปลงหรือเกิดความผิดปกติของ
รา่งกาย โปรดปรึกษาแพทยท์นัที
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คำเตือน
การชารจ์

เมื่อชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์USB-AC และสายชารจ์ โปรดแน่ใจวา่ได ้
สงัเกตขอ้ควรระวงัดา้นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิด
ความรอ้น ไฟไหม ้การระเบิดและไฟชอ็ต
● ใชเ้ฉพาะสายชารจ์ท่ีมาพรอ้มกบันาฬิกา
● อยา่พยายามท่ีจะใชส้ายชารจ์เพ่ือชารจ์อปุกรณอื์น่
● อยา่ใชอ้ะแดปเตอร ์USB-AC ท่ีไม่ตรงตามขอ้กาํหนดของอะแดปเตอรท่ี์ระบุ
● อยา่ใชแ้หลง่จา่ยไฟท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าและ/หรือความถีท่ี่แตกตา่งจากท่ีกาํหนด
ไวส้าํหรบันาฬิกาเรือนนี้

● อยา่ใชเ้ตา้เสียบไฟท่ีใชร้ว่มกนักบัหลายอปุกรณ์
● อยา่ใชน้าฬิกาในขณะที่ถกูคลมุดว้ยผา้คลมุเตียงหรือผา้หม่และไม่ใช ้
นาฬิกาใกลเ้ครื่องทําความรอ้น

● อยา่วางของหนักใด ๆ บนอะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์ และอยา่
ชารจ์ดว้ยสายชารจ์ในขณะท่ีสายชารจ์ถกูมดัอยู่

● อยา่ใหอ้ะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์โดนความรอ้น อยา่
พยายามท่ีจะดดัแปลง และปลอ่ยใหเ้กิดความเสียหาย

● อยา่ปลอ่ยใหอ้ะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์ถกูดดังอ บิด หรือดึง
มากเกินไป

● ดแูลข ัว้ตอ่สายชารจ์และ/หรือปลัก๊ไฟอะแดปเตอร ์USB-AC ใหส้ะอาดเสมอ
เชด็ฝุ่นท่ีเกาะออก

● ใชผ้า้แหง้เชด็ทําความสะอาดอะแดปเตอร ์USB-AC และสายชารจ์ อยา่ใชผ้ง
ซกัฟอกในการทําความสะอาด
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คำเตือน
การชารจ์

● อยา่สมัผสัอะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์ในขณะที่มือของทา่น
เปียก

● โปรดดแูลไม่ใหมี้ของเหลว (นํา้ เครื่องดืม่สาํหรบัเลน่กีฬา นํา้ทะเล ปัสสาวะ
สตัว ์ฯลฯ) หกใสอ่ะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์ระหวา่งการใชง้าน

● อยา่ชารจ์ในขณะท่ีนาฬิกาเปียก
● อยา่สมัผสันาฬิกา อะแดปเตอร ์USB-AC หรือสายชารจ์ในชว่งท่ีมีพายฝุน
ฟ้าคะนอง

หากนาฬิกา อะแดปเตอร ์USB-AC หรือสายชารจ์เสียหาย โปรดหยุด
ใชง้านในทนัที และถอดปล ัก๊อะแดปเตอร ์USB-AC จากเตา้เสียบไฟ
จากนัน้ โปรดติดตอ่ศูนยบ์ริการที่ไดร้บัอนุญาตจาก CASIO
การใชอ้ปุกรณท่ี์เสียหายอยา่งตอ่เน่ืองกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดไฟไหม ้
และไฟชอ็ต

อย่าชารจ์นาฬิกาในขณะที่สวมใส่บนขอ้มือของท่าน
การทําเชน่น้ันกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการบาดเจ็บจากการไหมด้ว้ยอณุหภมิู
ตํา่
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คำเตือน
จอแสดงผล

อย่ากดบนจอแสดงผลโดยใชแ้รงเกินควรหรือทําใหเ้กิดแรงกระแทก
การทําเชน่น้ันสามารถทําใหก้ระจกจอแอลซดีีแตก

หากกระจกหน้าจอแตก อย่าสมัผสัของเหลวภายในโดยตรง
ของเหลวจากจอแสดงผลอาจทําใหเ้กิดอาการระคายเคืองตอ่ผิวหนัง
● หากของเหลวจากจอแสดงผลเขา้ปาก โปรดพบแพทยท์นัที
● หากของเหลวเขา้ตาหรือโดนผิวหนังของทา่น โปรดลา้งออกดว้ยนํา้สะอาด
และไปพบแพทย ์
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ข้อควรระวัง
การใชน้าฬิกา

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านอยู่ในที่ที่ปลอดภยักอ่นดูการแสดงผลของ
นาฬิกา
หากลม้เหลวในการทาํเชน่น้ันจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดการบาดเจ็บ
และอบุติัเหตไุด ้การมองไปท่ีนาฬิกาในขณะที่วิง่หรือจ็อกกิง้บนถนนเปิด ใน
ขณะท่ีขีจ่กัรยานหรือกาํลงัขบัยานยนตส์ามารถนําไปสูก่ารเกิดอบุติัเหต ุโปรด
ระมดัระวงัเพ่ือหลีกเลีย่งการชนผูอื้น่

โปรดระมดัระวงัเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําใหเ้กิดผื่นที่ผิวหนงั
หากนาฬิกาและสายนาฬิกาสมัผสัโดยตรงกบัผิวหนัง สภาพเง่ือนไขตอ่ไปนีอ้าจ
ทําใหเ้กิดผ่ืนท่ีผิวหนัง
● อาการแพโ้ลหะหรือหนัง
● สิง่สกปรก สนิม หรือเหง่ือบนนาฬิกาหรือสายนาฬิกา
● สภาพรา่งกายไม่ดี ฯลฯ
ー การรดัสายนาฬิกาแน่นเกินไปสาํหรบัการตรวจสอบอตัราการเตน้ของ
หวัใจสามารถทาํใหท้า่นเหง่ือออกและทําใหอ้ากาศอาจไม่สามารถผ่านใต ้
สายนาฬิกา ซึง่สามารถนําไปสูก่ารระคายเคืองผิวหนัง ในระหวา่งการสวม
ใสต่ามปกติ เม่ือทา่นไม่ตอ้งการตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ โปรด
แน่ใจวา่สายนาฬิกาน้ันหลวมพอท่ีจะใหท้า่นสอดนิว้ระหวา่งสายนาฬิกา
กบัขอ้มือของทา่น

ー หากทา่นสงัเกตเุห็นความผิดปกติใด ๆ โปรดหยดุใชน้าฬิกาและปรึกษา
แพทยท์นัที
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ข้อควรระวัง
การใชน้าฬิกา

ถอดนาฬิกาออกจากขอ้มือของท่านกอ่นเขา้นอน
หากลม้เหลวในการทาํเชน่น้ันจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดการบาดเจ็บ
และ/หรือผ่ืนท่ีผิวหนัง

โปรดแน่ใจวา่ดูแลตวัเรือนและสายนาฬิกาใหส้ะอาดตลอดเวลา
● ลา้งตวัเรือนและสายรดัดว้ยนํา้ประปาหรือนํา้สะอาดอืน่ ๆ  เพ่ือขจดัเหง่ือและสิง่
สกปรก จากน้ันเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม

● เหง่ือและ/หรือสิง่สกปรกบนตวัเรือนหรือสายนาฬิกาอาจทําใหเ้กิดผ่ืนท่ี
ผิวหนังหรือปัญหาอืน่ ๆ หากทา่นสงัเกตเุห็นความผิดปกติเกีย่วกบัผิวหนังใด
ๆ โปรดหยดุใชน้าฬิกาและปรึกษาแพทย ์

กอ่นอุม้หรือสมัผสักบัเดก็ โปรดถอดนาฬิกาออกจากขอ้มือของท่าน
หากลม้เหลวในการทาํเชน่น้ันจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดการบาดเจ็บ
ตอ่เด็กและ/หรือผ่ืนแพท่ี้ผิวหนัง

เดก็เล็กควรไดร้บัอนุญาตใหใ้ชน้าฬิกาเรือนน้ีเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้
การดูแลและคาํแนะนําของผูใ้หญ่ เกบ็นาฬิกาห่า่งจากเดก็เล็ก
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ข้อควรระวัง
การใชน้าฬิกา

โปรดเกบ็สายชารจ์หา่งจากบตัรแม่เหล็ก (บตัรเครดิต บตัรเงินสด
บตัรเติมเงิน ต ัว๋แถบแม่เหล็ก ฯลฯ)

ปลายหวัปลัก๊แม่เหล็กของสายชารจ์สามารถทาํใหก้ารด์แม่เหล็กหรือสือ่บนัทึก
ใชง้านไม่ไดห้ากเขา้ใกลก้นัมากเกินไป

แม่เหล็ก

โปรดแน่ใจวา่ท่านปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดา้นล่างเมื่อใชส้ายชารจ์

หากไม่ปฏิบติัตามจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งตอ่การทาํงานท่ีผิดปกติ
● อยา่ใชแ้รงเกินควรในการใสบ่างสิง่เขา้ไปในปลัก๊หรือใชแ้รงเกินควรในการ
เสียบปลัก๊

อย่าวางกญุแจ สรอ้ยคอ คลิปหนีบกระดาษ หรือโลหะอืน่ ๆ ไวใ้กลก้บั
ปล ัก๊สายชารจ์
การทําเชน่นีอ้าจทาํใหโ้ลหะติดกบัปลัก๊แม่เหล็กและทาํใหช้อ็ตได ้

เมื่อไม่ใชส้ายชารจ์ โปรดถอดปล ัก๊ AC อะแดปเตอรอ์อกจากเตา้เสียบ

เซน็เซอรที์่กึง่กลางของฝาครอบดา้นหลงัมีการเปล่งแสง LED โปรด
หลีกเลี่ยงการมองเขา้ไปในแสงโดยตรง
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ข้อควรระวัง
การชารจ์

เมื่อชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์USB-AC และสายชารจ์ โปรดแน่ใจวา่ได ้
สงัเกตขอ้ควรระวงัดา้นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิด
ความรอ้น ไฟไหม ้การระเบิดและไฟชอ็ต
● เสียบปลัก๊อะแดปเตอร ์USB-AC เขา้กบัเตา้เสียบปลัก๊ท่ีผนังตามความยาวที่
ใชง้านได ้

● ถอดปลัก๊อะแดปเตอร ์USB-AC ออกจากเตา้เสียบปลัก๊ท่ีผนังกอ่นท่ีจะไม่ได ้
ดแูลผลิตภณัฑนี์เ้ป็นเวลานาน เชน่ เม่ือตอ้งออกเดินทาง ฯลฯ

● กรณุาใชผ้า้แหง้ทําความสะอาดฝุ่ นท่ีกอ่ตวัขึน้บนง่ามของปลัก๊อะแดปเตอร ์
USB-AC อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้

● อยา่ใชง้านหรือจดัเก็บอะแดปเตอร ์USB-AC และ/หรือสายชารจ์ในพืน้ท่ีท่ีมี
ความชืน้หรือฝุ่นละอองจาํนวนมาก ในพืน้ท่ีท่ีสาํหรบัเตรียมอาหาร หรือพืน้ท่ี
อืน่ ๆ ท่ีมีการสมัผสักบัควนันํา้มนั หรือพืน้ท่ีท่ีมีอณุหภมิูสงู

ถา้นาฬิกาชารจ์ไม่เขา้ภายในระยะเวลาการชารจ์ปกติ โปรดหยุด
ชารจ์
การชารจ์ตอ่เน่ืองจะกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟไหม ้และ
ระเบิดจากแบตเตอรี่ในตวั
● สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัเวลาในการชารจ์ โปรดด“ูขอ้มูลจาํเพาะหลกั”
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ข้อควรระวัง
การดูแลรกัษาโดยผูใ้ชง้าน

โปรดแน่ใจวา่ดูแลตวัเรือนและสายนาฬิกาใหส้ะอาดตลอดเวลา
เคสหรือสายนาฬิกาท่ีสกปรกหรือเป็นสนิมสามารถทําใหแ้ขนเสือ้ของทา่น
เป้ือน สนิมมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดไดง้่ายหลงัจากที่นาฬิกาสมัผสักบันํา้ทะเลและจาก
น้ันวางทิง้ไวโ้ดยไม่มีการทําความสะอาด
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บทนํา
● เนือ้หาของคูมื่อฉบบันีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
● การคดัลอกของคูมื่อนีแ้มบ้างสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิง่ตอ้งหา้ม ทา่นไดร้บัอนุญาตใหใ้ชคู้มื่อ
เลม่นีส้าํหรบัการใชง้านสว่นตวัของทา่นเอง ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธิ ์การใชง้านอื่น ๆ เป็นสิง่
ตอ้งหา้มหากไม่ไดร้บัอนุญาตจาก CASIO COMPUTER CO., LTD.

● CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไม่รบัผิดตอ่การสญูเสียผลกาํไรใด ๆ หรือการเรียก
รอ้งจากบคุคลท่ีสามท่ีเกิดขึน้จากการใชง้านของผลิตภณัฑนี์ห้รือคูมื่อเลม่นี้

● CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไม่รบัผิดตอ่การสญูเสียหรือการสญูเสียผลกาํไรใด ๆ
เน่ืองจากการสญูเสียขอ้มูลท่ีเกิดจากการทาํงานท่ีผิดปกติหรือการบํารงุรกัษาของ
ผลิตภณัฑนี์ห้รือเหตผุลอืน่ ๆ

● นาฬิกาและภาพหนา้จอตวัอยา่งในภาพประกอบในคูมื่อเลม่นีอ้าจจะแตกตา่งจากลกัษณะท่ี
ปรากฎของนาฬิกาจริง
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Wear OS by Google มาพรอ้มในตวั

นาฬิกานีส้ามารถใชข้ณะจบัคูก่บัโทรศพัท ์Android™หรือ iOS นอกจากนีย้งัมีฟังกช์ ัน่
สแตนดอ์โลนจาํนวนมากที่สามารถใชง้านไดเ้ม่ือไม่ไดจ้บัคูก่บัโทรศพัท ์ฟังกช์ ัน่ท่ีรองรบัขึน้อยู่
กบัแพลตฟอรม์และประเทศของทา่น สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัโทรศพัทท่ี์รองรบั โปรดไปท่ี
เว็บไซตก์ารสนับสนุนของ CASIO ดา้นลา่ง

https://support.casio.com/gsw/th/GSW-H1000/

ฟังกช์ ัน่ Wear OS by Google

สมารท์วอทชนี์ข้บัเคลือ่นดว้ย Wear OS by Google มีความสามารถดงัตอ่ไปนี:้
● คาํสัง่และการดาํเนินงานคาํสัง่เสียง
● การสง่ขอ้ความและการแจง้เตือนสายเรียกเขา้
● นาฬิกาปลกุ นาฬิกาจบัเวลา นาฬิกานับเวลาถอยหลงั กาํหนดการ และการแปล
● แอพหลกัของ Google เชน่ Google Fit ™ และ Google Assistant
● ดาวนโ์หลดแอพและหนา้ปัดนาฬิกาโดยใช ้Google Play
● การตัง้คา่ท่ีปรบัได ้

คูมื่อผูใ้ชนี้ไ้ม่มีขอ้มูลใด ๆ เกีย่วกบัฟังกช์ ัน่ขา้งตน้

สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัฟังกช์ ัน่เหลา่นี ้โปรดเย่ียมชมเว็บไซตด์า้นลา่ง

https://support.google.com/wearos/

เจา้ของ iPhone โปรดทราบ!

เม่ือใชน้าฬิกาเรือนนีใ้นขณะท่ีถกูจบัคูก่บั iPhone โปรดแน่ใจวา่แอพ Wear OS by
Google เปิดอยูแ่ละทาํงานในเบือ้งหลงั หากแอพ Wear OS by Google ไม่ทาํงานเม่ือใช ้
อปุกรณข์องทา่น ฟังกช์ ัน่ท่ีตอ้งใชใ้นการสือ่สารกบั iPhone จะไม่ทาํงาน
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สิ่งที่อยู่ในบรรจภุณัฑ ์

นาฬิกา

สายชารจ์

“โปรดอา่นสิ่งน้ีกอ่น”
 

การรบัประกนั
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ชือ่ส่วนประกอบ

A D

E

F

G H

B

C

A ข ัว้ชารจ์ไฟ

B เซน็เซอรแ์รงดนั

C ไมโครโฟน

D ปุ่ ม START
(ปุ่ มดา้นบน)

E ปุ่ มเปิดปิดเครื่อง

F ปุ่ ม APP (ปุ่ มดา้นลา่ง)

G หนา้จอสมัผสั
(จอแสดงผล)

H เซน็เซอรแ์สง (อตัราการ
เตน้หวัใจ PPG)
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เตรียมพรอ้มสําหรบัการใชง้าน
ครัง้แรก
กอ่นใชน้าฬิกาเรือนนีเ้ป็นครัง้แรก โปรดทาํตามข ัน้ตอนดา้นลา่งตามลาํดบัเพ่ือชารจ์นาฬิกา
และกาํหนดการตัง้คา่

  
“ข ัน้ตอนท่ี 1: ชารจ์นาฬิกา”

 

 

  

  
“ข ัน้ตอนท่ี 2: จบัคูน่าฬิกากบัสมารท์โฟนของทา่น”

 

 

  

  
“ข ัน้ตอนท่ี 3: อพัเดตแอพของทา่นเป็นเวอรช์ ัน่

ลา่สดุ”
 

 

  

  
“ข ัน้ตอนท่ี 4: ติดตัง้แอพ CASIO "G-SHOCK

MOVE" บนโทรศพัทข์องทา่น”
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ขัน้ตอนที่ 1: ชารจ์นาฬิกา
อย่าลืมชารจ์นาฬิกากอ่นใชง้าน
ใชส้ายชารจ์ท่ีมาพรอ้มกบันาฬิกาเพ่ือชารจ์โดยใช ้USB-AC อะแดปเตอร ์หรือโดยการเชือ่ม
ตอ่กบัคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณอื์น่ ๆ
● โปรดทราบวา่การตัง้คา่ของคอมพิวเตอรอ์าจไม่รองรบัการชารจ์จากพอรต์ USB

เชือ่มตอ่กบัพอรต์ USB (ชนิด A)
● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ข ัว้ตอ่สายชารจ์อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถกูตอ้งเม่ือเสียบเขา้กบัพอรต์

USB

สายชาร์จ 
(มาพร้อมนาฬิกา)

พอร์ต USB (ชนิด A)
แรงดันไฟฟ้า: 5 V
กระแส: ต่ำสุด 0.5A

การเชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก

ขอ้สําคญั!

● อะแดปเตอร ์USB-AC หรืออปุกรณจ์า่ยไฟ USB อืน่ ๆ ท่ีทา่นใชต้อ้งเป็นไปตามขอ้
กาํหนดบางประการ อยา่ใชอ้ะแดปเตอรท่ี์คณุภาพดอ้ยกวา่หรืออปุกรณท่ี์ไม่ตรงตาม
ขอ้กาํหนด การทาํเชน่น้ันอาจทําใหน้าฬิกาและอปุกรณจ์า่ยไฟ USB ทํางานผิดปกติ
และชาํรดุเสียหายได ้โปรดทราบวา่การใช ้อะแดปเตอร ์USB-AC อาจอยูภ่ายใต ้
มาตรฐานทอ้งถิน่ท่ีกาํหนดโดยประเทศที่ทา่นอาศยัอยู ่CASIO COMPUTER CO.,
LTD. จะไม่รบัผิดชอบตอ่ความผิดปกติหรือการชาํรดุเสียหายของนาฬิกาและ/หรือ
อปุกรณจ์า่ยไฟ USB ท่ีเกิดจากการใชอ้ะแดปเตอรห์รืออปุกรณท่ี์ดอ้ยคณุภาพซึง่ไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไว ้
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ขอ้ควรระวงัระหวา่งการชารจ์
● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ข ัว้ตอ่สายชารจ์อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถกูตอ้งเม่ือเสียบเขา้กบัพอรต์

USB
● เม่ือใชค้อมพิวเตอรใ์นการชารจ์ จะรองรบัการเชือ่มตอ่กบัพอรต์ USB2.0 หรือ USB ท่ีสงู
กวา่ (ชนิด-A) เทา่น้ัน ขึน้อยูก่บัรุน่ของคอมพิวเตอร ์สภาพแวดลอ้มการเชือ่มตอ่และปัจจยั
อืน่ ๆ การชารจ์อาจใชเ้วลานานหรืออาจไม่สามารถทําได ้เครื่องจะไม่ถกูชารจ์ในขณะที่
คอมพิวเตอรอ์ยูใ่นโหมดไฮเบอรเ์นต

● ไม่รบัประกนัการทํางานบนคอมพิวเตอรท่ี์ประกอบเองตามที่กาํหนดเองหรือคอมพิวเตอรท่ี์
ไดร้บัการดดัแปลงจากโครงสรา้งดัง้เดิม แมใ้นกรณีของคอมพิวเตอรท่ี์ไม่มีการดดัแปลงที่
วางจาํหน่ายทัว่ไป แตพ่อรต์ USBท่ีมีขอ้กาํหนดจาํเพาะบางอยา่งอาจทาํใหไ้ม่สามารถชารจ์
ไฟได ้

● ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดอาจปรากฏขึน้เม่ือนาฬิกาเชือ่มตอ่กบัคอมพิวเตอรด์ว้ยสาย
ชารจ์
หากเป็นเชน่น้ัน โปรดถอดสายชารจ์ออกจากคอมพิวเตอรแ์ลว้เชือ่มตอ่ใหม่

● หากทา่นไม่สามารถชารจ์โดยใชวิ้ธกีารขา้งตน้ โปรดลองใชพ้อรต์ USB อืน่หรือใช ้อะแดป
เตอร ์USB-AC

อะแดปเตอร ์CASIO USB-AC
ในการหาซือ้อะแดปเตอร ์CASIO USB-AC ของแทโ้ปรดเขา ้ไปท่ี URL ดา ้นลา่ง จาก
น้ันติดตอ่ศนูยบ ์ริการ CASIO ในประเทศที่ทา่นอาศยัอยู่
 
https://s.casio.jp/w/10061en/
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ตวับ่งชีร้ะดบัการชารจ์ขณะชารจ์
● ไฟแสดงระดบัการชารจ์จะปรากฏขึน้หลงัจากการชารจ์นาฬิกาเริ่มตน้ขึน้
● หากแบตเตอรี่หมดเม่ือทา่นเริ่มชารจ์ ไฟแสดงระดบัการชารจ์จะไม่ปรากฏจนกวา่การชารจ์
จะถึงระดบัท่ีตัง้ไว ้

● กดปุ่ มเปิดปิดเครื่องคา้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองวินาทีเพ่ือเปิดนาฬิกา

ขอ้ควรระวงัอืน่ ๆ ในการชารจ์
● เวลาในการชารจ์ขึน้อยูก่บัความจแุบตเตอรี่ท่ีเหลืออยูแ่ละสภาพแวดลอ้มการใชง้านของ
ทา่น

● หากนํา้เขา้ไปในนาฬิกา สายชารจ์ หรืออปุกรณจ์า่ยไฟ USB ระหวา่งการชารจ์ โปรดถอด
สายชารจ์ทนัทีและหยดุชารจ์

● หากการชารจ์ท่ีกาํลงัดาํเนินอยูห่ยดุลง โปรดถอดสายชารจ์ออกจากนาฬิกา หลงัจากตรวจ
สอบและแกปั้ญหาแลว้ โปรดลองชารจ์อีกครัง้

● ในพืน้ท่ีท่ีหนาวมากหรือรอ้นมาก ทา่นอาจจะไม่สามารถชารจ์นาฬิกาหรือนาฬิกาอาจจะ
ไม่สามารถชารจ์ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์โปรดชารจ์นาฬิกาในพืน้ท่ีท่ีมีอณุหภมิูโดยรอบอยู่
ระหวา่ง 10 °C และ 35 °C (50 °F และ 95 °F)

● การชารจ์อาจทําใหเ้กิดการรบกวนวิทยแุละ/หรือโทรทศัน ์หากเป็นเชน่น้ัน โปรดใช ้
เตา้เสียบปลัก๊ท่ีอยูห่า่งจากทีวีหรือวิทยมุากขึน้เพ่ือชารจ์ไฟ

● เพ่ือยืดอายแุบตเตอรี่เพ่ิมขึน้ ขอแนะนําใหท้่านชารจ์นาฬิกาสม่ําเสมอ (ประมาณเดือนละ
ครัง้) แมว้า่ทา่นจะไม่ไดใ้ชน้าฬิกาเป็นเวลานาน

● การชารจ์อาจใชเ้วลานานขึน้หรืออาจไม่สามารถทําไดเ้ลยหากมีสิง่สกปรกหรือสิง่แปลก
ปลอมอืน่ ๆ ท่ีข ัว้ของอปุกรณก์ารชารจ์หรือท่ีข ัว้ตอ่สายชารจ์ ใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาดหรือสาํลี
เชด็ข ัว้ของอปุกรณก์ารชารจ์และข ัว้ตอ่สายชารจ์เป็นครัง้คราว
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ขัน้ตอนที่ 2: จบัคูน่าฬิกากบัสมารท์โฟนของท่าน
● วิธกีารนีเ้ป็นปัจจบุนั ณ เดือนเมษายน 2021

1. ใชก้ารต ัง้คา่โทรศพัทข์องท่านเพื่อเปิด Bluetooth®

2. ติดต ัง้แอพ Wear OS by Google บนโทรศพัทข์องท่าน
ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์Android
บนโทรศพัทข์องทา่น โปรดเปิด Google Play แลว้ติดตัง้แอพ Wear OS by Google

ผูใ้ช ้iPhone
เปิด App Store และติดตัง้แอพ Wear OS by Google บน iPhone ของทา่น

3. หากท่านยงัไม่มีบญัช ีโปรดสรา้งบญัช ีGoogle
บญัช ีGoogle ใหท้่านเขา้ถึงบริการตา่ง ๆ  ของ Google ท่ีหลากหลาย โปรดแน่ใจวา่ได ้
สรา้งบญัช ีGoogle กอ่นใชน้าฬิกาเรือนนี้

● หากทา่นมีบญัช ีGoogle อยูแ่ลว้ โปรดเตรียมอีเมลแ์ละรหสัผ่านไว ้
● หากทา่นใช ้iPhone และไม่มีบญัช ีGoogle โปรดทําตามคาํแนะนําท่ีปรากฏบนหนา้
จอโทรศพัทข์องทา่นในข ัน้ตอนท่ี 4 ดา้นลา่งเพ่ือสรา้งบญัชี

4. จบัคูน่าฬิกากบัโทรศพัทข์องท่าน

ขอ้สําคญั!

● วิธกีารการจบัคูท่ี่ทา่นตอ้งใชข้ึน้อยู่กบัเวอรช์ ัน่ของ Wear OS by Google ท่ี
ทํางานบนนาฬิกาและโทรศพัทข์องท่าน สาํหรบัขอ้มูลท่ีอพัเดตเกีย่วกบัวิธกีาร
โปรดดไูดท่ี้เว็บไซตด์า้นลา่ง
https://support.casio.com/gsw/th/GSW-H1000/

● เม่ือกาํหนดการตัง้คา่การจบัคู ่ขอแนะนําวา่โทรศพัทแ์ละนาฬิกาควรอยูด่ว้ยกนัภายใน
หน่ึงเมตร

● ในการใช ้iPhone จาํเป็นตอ้งมี Wi-Fi
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1. ถา้นาฬิกาปิด กดปุ่ มเปิดปิดเครื่องคา้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองวินาทีเพ่ือเปิด
นาฬิกา

2. แตะหนา้จอแสดงผลของนาฬิกา บนหนา้จอท่ีปรากฏขึน้ โปรดเลือกภาษา
3. ปัดหนา้จอขึน้เพ่ือแสดงชือ่นาฬิกา (GSW-H1000)
4. เปิดแอพ Wear OS by Google บนโทรศพัทข์องทา่น

คาํวา่ “นาฬิกา” ในขอ้ความดา้นลา่ง หมายถึง สมารท์วอทชท่ี์ขบัเคลือ่นดว้ย Wear OS
by Google

5. หากน่ีเป็นครัง้แรกที่ทา่นจบัคูโ่ทรศพัทแ์ละนาฬิกาของทา่น โปรดเริ่มตน้แอพ Wear
OS by Google บนนาฬิกาของทา่น ตอ่ไป แตะ “เริ่มตน้การตัง้คา่”

● ทาํตามคาํแนะนําท่ีปรากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องทา่นเพ่ือทาํวิธกีารการจบัคูใ่ห ้
เสร็จสิน้

หากทา่นใชโ้ทรศพัทท่ี์มีอยูซ่ึง่จบัคูก่บันาฬิกา ทา่นตอ้งทําตามวิธกีารใดวิธกีารหน่ึงดา้น
ลา่งแทนข ัน้ตอนท่ี 5 ขา้งตน้ วิธกีารท่ีทา่นควรใชข้ึน้อยูก่บัประเภทโทรศพัทข์องทา่น

ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์Android
ทา่นสามารถใชน้าฬิกาหลายเรือนจบัคูก่บัโทรศพัท ์Android ในเวลาเดียวกนัได ้

โปรดแตะชือ่นาฬิกาท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอแอพ Wear OS by Google ในเมนูท่ี
ปรากฏขึน้ โปรดแตะ "เพ่ิมนาฬิกาใหม่"
● ทาํตามคาํแนะนําท่ีปรากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องทา่นเพ่ือทาํวิธกีารการจบัคูใ่หเ้สร็จ
สิน้
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ผูใ้ช ้iPhone
ดว้ย iPhone ทา่นสามารถจบัคูน่าฬิกาไดเ้พียงเรือนเดียวตอ่โทรศพัทห์น่ึงเครื่อง ใชวิ้ธี
การดา้นลา่งเพ่ือเลิกจบัคูน่าฬิกาท่ีจบัคูใ่นปัจจบุนักบั iPhone เพ่ือใหท้่านสามารถจบัคู่
กบันาฬิกาเรือนนีไ้ด ้

1. บนหนา้จอหลกัของ iPhone โปรดแตะตามลาํดบัตอ่ไปนี:้ "การตัง้คา่" > "บลทูธู"
2. ในรายการ "อปุกรณข์องฉัน" โปรดแตะเครื่องหมาย  ทางดา้นขวาของชือ่

นาฬิกาท่ีเชือ่มตอ่ Wear OS by Google ณ ปัจจบุนั
3. แตะ "เลิกใชอ้ปุกรณเ์ครื่องนี"้
4. เปิดแอพ Wear OS by Google
5. แตะไอคอนเมนู ( ) ท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอ ในเมนูท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะ "ตัง้

คา่นาฬิกาใหม่"
● ทาํตามคาํแนะนําท่ีปรากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องทา่นเพ่ือทาํวิธกีารการจบัคูใ่ห ้
เสร็จสิน้

การเปลี่ยนรุ่นโทรศพัทที์่จบัคูก่บันาฬิกาเรือนน้ี

(ขอ้มูลดา้นลา่งยงัใชเ้ม่ือเปลีย่นจากโหมดโทรศพัทท่ี์จบัคูห่น่ึงไปเป็นอีกคูห่น่ึง)

สามารถจบัคูโ่ทรศพัทก์บันาฬิกาไดค้รัง้ละหน่ึงเครื่องเทา่น้ัน หากทา่นตอ้งการจบัคูน่าฬิกากบั
โทรศพัทเ์ครื่องอืน่ ทา่นตอ้งเลิกจบัคูก่บัโทรศพัทท่ี์ทาํการจบัคูอ่ยูก่อ่นแลว้

ในการเลิกจบัคูก่บัโทรศพัท ์โปรดทําตามข ัน้ตอนภายใต ้“ตัง้นาฬิกากลบัไปเป็นคา่เริ่มตน้จาก
โรงงาน”
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ขัน้ตอนที่ 3: อพัเดตแอพของท่านเป็นเวอรช์ ัน่ล่าสุด
เพ่ือสามารถใชฟั้งกช์ ัน่การทํางานทัง้หมดของนาฬิกาได ้โปรดมั่นใจวา่ทา่นไดอ้พัเดตแอพ
ทัง้หมดของทา่นเป็นเวอรช์ ัน่ลา่สดุกอ่นท่ีจะใชน้าฬิกาของทา่น
● วิธกีารนีเ้ป็นปัจจบุนั ณ เดือนเมษายน 2021
● ในการใช ้iPhone จาํเป็นตอ้งมี Wi-Fi

1. ในขณะที่นาฬิกากาํลงัแสดงหน้าปัดนาฬิกา (หน้าจอบอกเวลา
ปกติ ไม่ใชห่น้าจอแอพหรือหน้าจอการต ัง้คา่) โปรดกดปุ่มเปิดปิด
เคร่ืองเป็นเวลาส ัน้ ๆ เพื่อแสดงรายการแอพ

2. เลื่อนรายการแอพขึน้หรือลงจนกวา่ "Play Store" ปรากฏขึน้
แลว้แตะ

3. ปัดหน้าจอสมัผสัจากบนลงล่างเพื่อแสดงเมนู Play Store จากนัน้
แตะไอคอน "แอปของฉนั" (R)
● หากการดาํเนินการขา้งตน้ไม่ไดผ้ล กวาดนิว้บนหนา้จอสมัผสัจากลา่งขึน้บนและจาก
น้ันแตะ "แอปของฉัน"

4. หากมีแอพใดที่ตอ้งมีการอพัเดต ชือ่ของแอพจะแสดงอยู่ภายใต ้"
มีการอปัเดตพรอ้ม ใหบ้ริการ"แตะ "อปัเดตทัง้หมด"
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ขัน้ตอนที่ 4: ติดต ัง้แอพ CASIO "G-SHOCK MOVE" บน
โทรศพัทข์องท่าน

ทา่นสามารถใชแ้อพ CASIO เพ่ือดบูนัทึกการฝึก
● ทา่นตอ้งลงทะเบียน CASIO ID เพ่ือใชแ้อพ CASIO การลงทะเบียน CASIO ID ยงัชว่ยให ้
ทา่นสามารถใชบ้ริการออนไลนอื์น่ ๆ ท่ีใหบ้ริการโดย CASIO Group

1. ติดต ัง้แอพ "G-SHOCK MOVE" บนสมารท์โฟนของท่าน
ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์Android
บนสมารท์โฟน Android ของทา่น เปิด Google Play Store และคน้หาแอพ
"G-SHOCK MOVE" แลว้ติดตัง้

ผูใ้ช ้iPhone
บน iPhone ของทา่น เปิด App Store คน้หาแอพ "G-SHOCK MOVE" แลว้ติดตัง้

หลงัจากข ัน้ตอน “เตรียมพรอ้มสาํหรบัการใชง้านครัง้แรก” เสร็จสิน้ หนา้ปัดนาฬิกา
"DIGITAL" จะปรากฏบนจอแสดงผล สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบั DIGITAL โปรดด ู“การใช ้
หนา้ปัด "DIGITAL"”
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การเปิดหรือปิดเคร่ืองและการ
รีสตารท์

การเปิดหรือปิดเคร่ือง

การเปิดเคร่ือง

1. กดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองคา้งไวป้ระมาณสองวินาที

การปิดเคร่ือง

1. ในขณะที่หน้าปัดแสดงผลอยู่ กวาดน้ิวบนหน้าจอจากบนลงล่าง
2. จากนัน้แตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี D > "ระบบ" > "ปิดเคร่ือง" บนหน้า
จอยืนยนัที่ปรากฏขึน้ แตะ 

การรีสตารท์

ทา่นสามารถรีสตารท์นาฬิกาโดยใช ้Wear OS by Google หรือโดยการกดปุ่ มนาฬิกา

รีสตารท์โดยใช ้Wear OS by Google

1. ในขณะที่หน้าปัดแสดงผลอยู่ กวาดน้ิวบนหน้าจอจากบนลงล่าง
2. จากนัน้แตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี D > "ระบบ" > "Restart" บนหน้า
จอยืนยนัที่ปรากฏขึน้ แตะ 
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การบงัคบัใหรี้สตารท์

ขอ้สําคญั!

● ลองใชวิ้ธกีารดา้นลา่งเฉพาะในกรณีท่ีมีปัญหาในการทาํงาน เชน่ หนา้จอนาฬิกาคา้ง
ในกรณีอืน่ ๆ เราขอแนะนําใหใ้ชวิ้ธกีารภายใต ้“รีสตารท์โดยใช ้Wear OS by
Google”

1. กดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองคา้งไวจ้นกระท ัง่จอแสดงผลกลายเป็นสีขาว
● ใชเ้วลาสงูสดุ 12 วินาทีสาํหรบัการท่ีหนา้จอจะเปลีย่นเป็นสีขาว เม่ือหนา้จอเป็นสีขาว
แสดงวา่ระบบกาํลงัรีสตารท์ ทา่นจงึสามารถเอานิว้ออกจากปุ่ มเปิดปิดเครื่องได ้
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การต ัง้คา่เร่ิมตน้และการรดั
นาฬิกาเขา้กบัขอ้มือของท่าน
สว่นนีอ้ธบิายวิธกีาํหนดการตัง้คา่เริ่มตน้ของนาฬิกา ซึง่จาํเป็นสาํหรบัการวดัคา่กิจกรรม
นอกจากนีเ้รายงัอธบิายวิธกีารรดันาฬิกาเขา้กบัขอ้มือของทา่นเพ่ือการวดัท่ีแม่นยาํย่ิงขึน้

การกาํหนดการต ัง้คา่เร่ิมตน้คร ัง้แรกสําหรบัการวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจ

การตัง้คา่เป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัการคาํนวณประสิทธภิาพ รวมถึงโซนอตัราการเตน้ของหวัใจ
และ VO2Max

1. ขณะที่หน้าปัดนาฬิกา "DIGITAL" ปรากฏขึน้ กดน้ิวของท่านที่

กึง่กลางของหน้าจอสมัผสัคา้งไวป้ระมาณสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะยอ่ขนาดหนา้ปัดและแสดง D ดา้นลา่ง

2. โปรดแตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี: D > "การต ัง้คา่อตัราการเตน้ของ
หวัใจ"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงเมนู "การตัง้คา่อตัราการเตน้ของหวัใจ"

3. ป้อนขอ้มูลตอ่ไปน้ีตามลําดบั: "วนัเกิด" "อตัราการเตน้ของหวัใจ
ขณะพกั" "เพศ" "ส่วนสูง" และจากนัน้ "น้ําหนกั"

4. หากตอ้งการออกจากข ัน้ตอนการต ัง้คา่และกลบัไปที่หน้าปัด
นาฬิกา โปรดกดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
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การรดันาฬิกาเขา้กบัขอ้มือของท่าน

วิธท่ีีทา่นสวมใสน่าฬิกาบนขอ้มือของทา่นสง่ผลกระทบตอ่ความแม่นยําของคา่การตรวจสอบ
อตัราการเตน้ของหวัใจ จดัวางตาํแหน่งนาฬิกาตามท่ีอธบิายไวด้า้นลา่ง

1. เมื่อนาฬิการดักบัขอ้มือของท่านอย่างหลวม ๆ โปรดวางน้ิวอย่าง
น้อยหน่ึงน้ิวที่ดา้นขวาของปุ่มเปิดปิด*
* หากทา่นสวมนาฬิกาบนขอ้มือขวา โปรดวางนิว้ของทา่น (หน่ึงนิว้หรือหลายนิว้) ทาง
ดา้นซา้ยของเซน็เซอรค์วามดนั (ดา้นซา้ยของนาฬิกา)

● หากนาฬิกาเสียดสีกระดกูท่ีย่ืนออกมาจากขอ้มือของทา่น (กระดกูอลันา ทอ่นท่ีอยูใ่น
วงกลมในรปูดา้นลา่งนี)้ ใหเ้พ่ิมนิว้เขา้ไปจนกวา่นาฬิกาจะไม่เสียดสีกระดกูอีก

● ตาํแหน่งและรปูรา่งของกระดกูนีแ้ตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล
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2. จดัวางนาฬิกาใหมี้ความกวา้งอย่างน้อยหน่ึงน้ิวมือระหวา่ง
นาฬิกากบัขอ้มือของท่านเมื่อท่านงอมือกลบั

3. หลงัจากที่ท่านกาํหนดตาํแหน่งขอ้มือที่ดีที่สุดแลว้ โปรดรดัสาย
อย่างแน่นหนาเพื่อใหน้าฬิกาไม่เลื่อนบนขอ้มือของท่าน

ขอ้สําคญั!

● สายรดัท่ีรดัแน่นเพ่ือวดัอตัราการเตน้ของหวัใจอาจทําใหอ้ากาศไหลผ่านใตส้ายรดัได ้
ยากและทาํใหท้า่นเหง่ือออก ซึง่อาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนังได ้ในระหวา่งการ
สวมใสต่ามปกติ เม่ือทา่นไม่ตอ้งการตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ โปรดแน่ใจวา่
สายรดัหลวมพอท่ีจะใหท้า่นสอดนิว้ระหวา่งสายรดักบัขอ้มือของทา่น

● หลีกเลีย่งการใชค้รีมกนัแดด ครีมทามือ เครื่องสาํอาง และครีมทาผิวหนังอืน่ ๆ ท่ีขอ้มือ
ซึง่เป็นบริเวณท่ีทา่นสวมนาฬิกาเพ่ือวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ ครีมและเจลดงักลา่ว
สามารถทําใหห้นา้ตา่งเซน็เซอรข์องนาฬิกาสกปรกและลดความแม่นยําในการวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจ หลีกเลีย่งการใชส้ารดงักลา่วท่ีขอ้มือท่ีทา่นจะสวมนาฬิกา
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ขอ้ควรระวงั
ขอ้มูลจากเซน็เซอรแ์ตล่ะตวัจะใชใ้นการประมาณวา่นาฬิกาถกูสวมเขา้กบัขอ้มือหรือไม่
และอตัราการเตน้ของหวัใจของทา่นจะถกูวดัเม่ือตรวจพบวา่มีการสวมใสน่าฬิกาอยู ่หาก
ทา่นไม่ตอ้งการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจของทา่นขณะที่สวมนาฬิกา โปรดเลือก "OFF"
สาํหรบัการตัง้คา่ "ตรวจจบัการสวมใสบ่นขอ้มือ"* อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่หากทา่น
กาํลงัดาํเนินการวดัคา่โดยใชแ้อพกิจกรรมของ CASIO การวดัคา่จะดาํเนินการโดยไม่
คาํนึงถึงการตัง้คา่นี้

* หากตอ้งการแสดงการตัง้คา่ "ตรวจจบัการสวมใสบ่นขอ้มือ" โปรดปัดหนา้จอของหนา้
ปัดลงดา้นลา่ง บนหนา้จอท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะตามลาํดบัตอ่ไปนี:้ D > "การเขา้ถึง"
> "การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ"
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การทํางานของปุ่มพืน้ฐานและ
จอแสดงผล (หน้าจอสมัผสั)
การทํางานของนาฬิกาเรือนนีด้าํเนินการโดยใชปุ้่ มดา้นขา้งสามปุ่ มและหนา้จอ (หนา้จอ
สมัผสั)

การกูคื้นหน้าจอแสดงผล

หากหนา้จอของนาฬิกาเรือนนีมื้ด โปรดแตะหนา้จอหรือกดปุ่ มเปิดปิดเครื่อง รอจนกระทัง่หนา้
จอสวา่งขึน้กอ่นดาํเนินการ

การทํางานของปุ่มพืน้ฐาน

สว่นนีอ้ธบิายการทาํงานของปุ่ มท่ีทา่นสามารถทําไดใ้นขณะท่ีหนา้ปัดนาฬิกาปรากฏขึน้

A

B

C

A ปุ่ ม START (ปุ่ มดา้นบน)

B ปุ่ มเปิดปิดเครื่อง

C ปุ่ ม APP (ปุ่ มดา้นลา่ง)
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A ปุ่ม START (ปุ่มดา้นบน)
กดปุ่ มนีใ้นขณะท่ีหนา้ปัดนาฬิกาปรากฏขึน้เพ่ือเริ่มการวดัคา่กิจกรรม และ/
หรือแสดงหนา้จอ START สาํหรบัเลือกรายการการวดัคา่

สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู“การเลือกกิจกรรมสาํหรบัการวดั”

B ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
การกดปุ่ มนีใ้นขณะท่ีหนา้ปัดแสดงขึน้จะแสดงรายการแอพ Wear OS by
Google ทา่นสามารถปัดรายการแอพขึน้หรือลงเพ่ือเลือ่นด ูแตะท่ีแอพเพ่ือ
เลือกและเริ่มใชง้าน

หากหนา้จอแอพ หนา้จอการตัง้คา่ หรือหนา้จออืน่ ๆ นอกเหนือจากหนา้ปัด
นาฬิกาปรากฏขึน้ การกดปุ่ มเปิดปิดเครื่องจะกลบัไปท่ีหนา้ปัดนาฬิกา

C ปุ่ม APP (ปุ่มดา้นล่าง)
การกดปุ่ มนีใ้นขณะที่หนา้ปัดปรากฎขึน้จะแสดงหนา้จอ แอพของ CASIO ซึง่
ทา่นสามารถใชเ้พ่ือเรียกใชฟั้งกช์ ัน่ด ัง้เดิมตา่ง ๆ ของ CASIO อยา่งรวดเร็ว

สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู“การเรียกดฟัูงกช์ ัน่หลกัอยา่งรวดเร็ว (แอพของ
CASIO)”

ขอ้สําคญั!

● ทา่นสามารถใช ้Wear OS by Google เพ่ือเปลีย่นฟังกช์ ัน่ของปุ่ ม START และปุ่ ม
APP อยา่งไรก็ตาม เม่ือใชห้นา้ปัด "DIGITAL" โปรดใชก้ารทาํงานของปุ่ มคา่เริ่มตน้โดย
ไม่ตอ้งเปลีย่น
ในคูมื่อผูใ้ชนี้ ้อธบิายการดาํเนินการโดยสมมติวา่มีการใชก้ารตัง้คา่เริ่มตน้
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การใชง้านหน้าจอพืน้ฐาน (การปัดขึน้ ลง ซา้ย และ
ขวา)

ในขณะที่หนา้ปัดปรากฎขึน้ ทา่นสามารถเขา้ถึงฟังกช์ ัน่ตา่งๆของ Wear OS by Google
ไดโ้ดยการปัดหนา้จอขึน้ ลง ซา้ย และขวา

หมายเหตุ

● วิธกีารนีเ้ป็นปัจจบุนั ณ เดือนเมษายน 2021 โปรดทราบวา่การดาํเนินการท่ีอธบิายไว ้
ณ ท่ีนี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการอพัเดตของ Wear OS by Google และ
ปัจจยัอืน่ ๆ สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัการใชง้านของ Wear OS by Google โปรด
เย่ียมชมเว็บไซตด์า้นลา่ง
https://support.google.com/wearos/
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ปัดจากบนลงล่าง

A

B

E

H

I

C

D

F

G

J

การทําเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการตัง้คา่ Wear OS by Google

A การตัง้คา่

B ความสวา่ง

C โหมดประหยดั
แบตเตอรี่

D คน้หาโทรศพัทข์อง
ฉัน

E โหมดโรงภาพยนตร ์

F หา้มรบกวน

G โหมดบนเครื่องบิน

H  ปรากฎขึน้ในขณะ
ท่ีมีการเชือ่มตอ่ Wi‑Fi

I  ปรากฎขึน้ในขณะ
ท่ีมีการเชือ่มตอ่
Bluetooth ระหวา่ง
นาฬิกาและโทรศพัท ์

J  แบตเตอรี่ท่ีเหลือ
อยู่
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ปัดจากล่างขึน้บน

การทําเชน่นีจ้ะแสดงการแจง้เตือน
● ทา่นสามารถแสดงการแจง้เตือนอืน่ ๆ  ไดโ้ดยการปัดหนา้จอการแจง้เตือนจากลา่งขึน้บน
● การปัดการแจง้เตือนไปทางขวาหรือซา้ยจะเป็นการลบ

ปัดจากซา้ยไปขวา

● การดาํเนินการนีจ้ะแสดงปุ่ มควบคมุดว้ยเสียงของ Google Assistant
● การปัดหนา้จอ Google Assistant จากลา่งขึน้บนจะแสดงขอ้มูลจาก Google

Assistant
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ปัดจากขวาไปซา้ย

การปัดแตล่ะครัง้จะแสดงไทลถ์ดัไป *

* ไทลช์ว่ยใหด้าํเนินการอย่างรวดเร็วและเขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไทลป์ระกอบ
ดว้ยการพยากรณอ์ากาศ ขา่วสาร การติดตามการออกกาํลงักาย คาํแนะนําการหายใจ
และอืน่ ๆ เลือกและแกไ้ขไทลท่ี์ทา่นตอ้งการใหมี้บนนาฬิกา
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ฟังกช์ ัน่พืน้ฐาน

การปรบัการต ัง้คา่เวลาปัจจบุนั

ในขณะที่มีการเชือ่มตอ่ Bluetooth ระหวา่งนาฬิกาและโทรศพัทท่ี์จบัคู ่เวลาปัจจบุนัของ
นาฬิกาจะซงิคก์บัเวลาของโทรศพัท ์ทา่นยงัสามารถปรบัการตัง้คา่เวลาปัจจบุนัของนาฬิกา
ดว้ยตนเองได ้

นาฬิกาปลุก นาฬิกานบัถอยหลงั นาฬิกาจบัเวลา ฯลฯ

ฟังกช์ ัน่เหลา่นีใ้ชก้บัแอพมาตรฐาน Wear OS by Google ได ้

ในขณะที่หนา้ปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ มเปิดปิดเครื่องในเวลาสัน้ ๆ ในรายการแอพที่
ปรากฏขึน้ โปรดแตะแอพที่ทา่นตอ้งการ

สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัการตัง้คา่ขา้งตน้และวิธกีารใชง้าน โปรดไปท่ีเว็บไซตด์า้นลา่ง

https://support.google.com/wearos/

การอพัเดตแอพ

ขอ้สําคญั!

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่นาฬิกาของทา่นสามารถทํางานไดใ้นระดบัสงูตามท่ีไดร้บัการออกแบบมา
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอพทัง้หมดไดร้บัการอพัเดตเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ขอแนะนํา
ใหท้า่นเปิดนาฬิกาและเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องทา่นและ Wi-Fi เม่ือทําการชารจ์ เพ่ือให ้
สามารถทาํการอพัเดตแอพไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากนี ้หากมีแอพ CASIO ท่ีสามารถ
อพัเดตใน MyApps บน Google Play โปรดอยา่ลืมอพัเดตแอพเหลา่น้ัน โปรดดรูาย
ละเอียดท่ีเว็บไซตด์า้นลา่ง

https://support.casio.com/gsw/th/GSW-H1000/
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การใชห้น้าปัด "DIGITAL"
"DIGITAL" คือหนา้ปัดท่ีเป็นคา่เริ่มตน้ของนาฬิกาเรือนนี ้นอกจากจะมีประโยชนส์าํหรบัการ
วดัคา่กิจกรรมแลว้ ยงัเป็นหนา้ปัดนาฬิกาท่ีสาํคญัและจาํเป็นอีกดว้ย

มีรปูแบบการแสดงผลหลกั 2 รปูแบบ ไดแ้ก ่“รายวนั” และ “กิจกรรม” เม่ือทา่นเริ่มการวดัคา่
สาํหรบัการวิง่ เลน่สกี การฝึกความแขง็แรง หรือกิจกรรมอืน่ ๆ จอแสดงผลจะเปลีย่นจากหนา้
ปัดประจาํวนัเป็นดีไซนท่ี์แสดงฟังกช์ ัน่ท่ีเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบักิจกรรมท่ีทา่นกาํลงัวดัคา่ ทา่น
ยงัสามารถเปลี่ยนฟังกช์ ัน่ของพืน้ท่ีจอแสดงผลดา้นบน กลาง และลา่งของหนา้ปัดนาฬิกาได ้
อีกดว้ย นอกจากฟังกช์ ัน่ตา่ง ๆ แลว้ ทา่นยงัสามารถเลือกดีไซนห์นา้ปัดท่ีหลากหลายไดอี้ก
ดว้ย

คาํอธบิายในบทนีโ้ดยทัว่ไปใชส้าํหรบัหนา้จอประจาํวนั

ขอ้สําคญั!

● "DIGITAL" เป็นหนา้ปัดสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นจดุเริ่มตน้สาํหรบัทกุการทาํงานของ
นาฬิกาเรือนนี ้แมว้า่นาฬิกาของทา่นจะมาพรอ้มกบัหนา้ปัดนาฬิกาหลายแบบในตวั
แตโ่ดยปกติแลว้ ทา่นควรใชห้นา้ปัดนีโ้ดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือทําการวดัคา่กิจกรรม
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จอแสดงผล DIGITAL

หน้าจอรายวนั

น่ีคือหนา้จอปกติสาํหรบัการใชง้านประจาํวนัเม่ือทา่นไม่ไดท้าํการวดัคา่กิจกรรม

A

B

D

C

A พืน้ท่ีจอแสดงผลดา้นบน: แคลอรี่/ จาํนวนกา้ว / อตัราการเตน้ของหวัใจ

B พืน้ท่ีจอแสดงผลตรงกลาง: นาฬิกา

C พืน้ท่ีจอแสดงผลดา้นลา่ง: แคลอรี่ท่ีเผาผลาญ / สถิติรายสปัดาห ์

D พืน้หลงั

● ทา่นสามารถเลือกจากรปูแบบตา่ง ๆ  สาํหรบัพืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน ตรงกลาง และดา้นลา่ง
ของหนา้ปัดนาฬิกา ทา่นสามารถเลือกจากพืน้หลงัหลากหลายรปูแบบ หรือทา่น
สามารถใชแ้ผนท่ีของตาํแหน่งปัจจบุนัของทา่นเป็นพืน้หลงั

● แมว้า่จะใชห้นา้ปัดอืน่อยู ่แตน่าฬิกาจะเปลีย่นเป็นหนา้ปัดนาฬิกา "DIGITAL" โดย
อตัโนมติัเม่ือทา่นเริ่มการดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม ซึง่จะยงัคงแสดงอยูจ่นกวา่การ
ดาํเนินการวดัจะเสร็จสมบรูณ ์รายการที่แสดงขึน้อยูก่บัการดาํเนินการวดัคา่กิจกรรมท่ี
ทา่นดาํเนินการ
สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู“การเลือกกิจกรรมสาํหรบัการวดั”
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หน้าจอการวดัคา่กิจกรรมที่กาํลงัดาํเนินอยู่

น่ีคือหนา้จอเม่ือทา่นทาํการวดัคา่กิจกรรม* นาฬิกาของทา่นรองรบัเวลาของกิจกรรมและ
ประเภทการออกกาํลงักายหลายสิบประเภทและใหท้า่นเปลีย่นไปใชจ้อแสดงขอ้มูลท่ีเหมาะ
สมสาํหรบัแตล่ะข ัน้

สาํหรบักิจกรรมกีฬา "วิง่"และ "ขีจ่กัรยานเสือหมอบ" ทา่นสามารถเลือกจากรายการแสดง
ตา่ง ๆ (พืน้ท่ีจอแสดงผลดา้นบน ตรงกลาง ดา้นลา่ง) และรปูแบบพืน้หลงัท่ีพรอ้มใชง้าน
สาํหรบักิจกรรมกีฬาแตล่ะประเภทเหลา่นี้

* สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัการวดัคา่กิจกรรม โปรดด ู“การเลือกกิจกรรมสาํหรบัการ
วดั”

ตวัอยา่งหนา้จอเม่ือ "วิง่" ถกูเลือก
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การเปลี่ยนรายการหน้าจอ DIGITAL

1. บนหน้าปัด DIGITAL โปรดแตะพืน้ที่แสดงผล (บน กลาง และล่าง)
ที่มีรายการแสดงที่ท่านตอ้งการเปลี่ยน
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอสาํหรบัเปลีย่นเนือ้หาของพืน้ท่ีแสดงผลที่ทา่นแตะ

หน้าจอรายวัน DIGITAL หน้าจอแสดงรายการสำหรับการเลือก

2. แตะ  หรือ  เพื่อเปลี่ยนรายการที่แสดง
● ทา่นไม่สามารถเปลีย่นรายการที่แสดงโดยการปัดไปทางซา้ยหรือขวา
● โปรดแตะ  เพ่ือแสดงเมนูของรายการที่แสดง ทา่นสามารถใชเ้มนูเพ่ือเปลีย่นการตัง้
คา่ท่ีเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาท่ีแสดงและการตัง้คา่อืน่ ๆ สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู“การใช ้
เมนูการเลือกรายการท่ีแสดง”
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การใชเ้มนูการเลือกรายการที่แสดง

บนหนา้จอการสลบัการแสดงผล ทา่นสามารถแสดงเมนูของเนือ้หาการแสดงผลที่เลือกได ้
จากตรงน้ัน ทา่นสามารถใชฟั้งกช์ ัน่ท่ีเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาท่ีแสดงและเปลีย่นการตัง้คา่

1. บนหน้าปัด DIGITAL โปรดแตะหน่ึงในพืน้ที่แสดงผล (ดา้นบน ตรง
กลาง หรือดา้นล่าง)
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอสาํหรบัเลือกรายการแสดงของพืน้ท่ีท่ีทา่นแตะ

ตวัอย่าง: เม่ือ "แคลอรี่/ จาํนวนกา้ว / อตัราการเตน้ของหวัใจ" ถกูเลือกสาํหรบัพืน้ท่ี
แสดงผลดา้นบน
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2. แตะ 
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงเมนู

A A

B C

A รายการเมนู

B แตะ (หรือปัดหนา้จอจากขวาไปซา้ย) เพ่ือแสดงหนา้เมนูถดัไป

C แตะ (หรือปัดหนา้จอจากซา้ยไปขวา) เพ่ือแสดงหนา้เมนูกอ่นหนา้
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3. แตะรายการเมนู
● ตวัอยา่งเชน่ รายการเมนูดา้นลา่งมีอยูใ่นเมนู "แคลอรี่/ จาํนวนกา้ว / อตัราการเตน้
ของหวัใจ"

รายการเมนู คาํอธิบาย

เป้าหมายแคลอรี่เผา
ผลาญรายวนั

ระบเุป้าหมายในการเผาผลาญแคลอรี่ในแตล่ะวนั

เป้าหมายจาํนวนกา้ว
เดินรายวนั

ระบเุป้าหมายการนับกา้วรายวนั

รีเซต็มาตรวดั รีเซต็คา่สงูสดุของจาํนวนกา้วท่ีแสดงในปัจจบุนัหรือเครื่องวดั
การเผาผลาญแคลอรี่

กราฟอตัราการเตน้ของ
หวัใจ

แสดงกราฟอตัราการเตน้ของหวัใจรายวนั

การวดัคา่รายวนั ระบกุารบนัทึกการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจท่ีไม่ไดท้ํา
กิจกรรมในแตล่ะวนั

การตัง้คา่อตัราการเตน้
ของหวัใจ

สาํหรบัการกาํหนดการตัง้คา่ท่ีจาํเป็นสาํหรบัโซนอตัราการ
เตน้ของหวัใจและ VO2Max (โปรดด ู“การกาํหนดการตัง้คา่
เริ่มตน้ครัง้แรกสาํหรบัการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ”)

การตรวจสอบอตัราการ
เตน้ของหวัใจท่ีแม่นยํา

แสดงเคล็ดลบัในการรดันาฬิกาเขา้กบัขอ้มือระหวา่งการวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจ

หน่วยการใชพ้ลงังาน ระบหุน่วยท่ีเผาผลาญแคลอรี่

4. หากตอ้งการกลบัไปที่หน้าปัดนาฬิกา โปรดกดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
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การเปลี่ยนพืน้หลงั DIGITAL

1. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง)
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงเมนูของฟังกช์ ัน่หลกั (หนา้จอ แอพของ CASIO)

2. ใชน้ิ้วของท่านเลื่อนไปรอบ ๆ ขอบดา้นนอกของจอแสดงผลเพื่อ
เลื่อนดูไอคอนตา่ง ๆ จนกวา่ไอคอน "พืน้หลงันาฬิกา" จะปรากฏ
ตรงกลางหน้าจอ

3. แตะไอคอนตรงกลางหน้าจอ
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกพืน้หลงัของหนา้ปัดนาฬิกา

4. ปัดหน้าจอไปทางซา้ยหรือขวาแลว้เลือกพืน้หลงั
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ตวัอย่างรายการหน้าจอ DIGITAL

สว่นนีจ้ะอธบิายรายการแสดงผลบางสว่นท่ีทา่นสามารถเลือกสาํหรบัหนา้จอ DIGITAL ราย
วนั

ตวัอย่างพืน้ที่จอแสดงผลดา้นบน

สว่นนีจ้ะอธบิาย "แคลอรี่/ จาํนวนกา้ว / อตัราการเตน้ของหวัใจ" นอกจากนีท้า่นยงัสามารถ
เลือก "อตัราการเตน้ของหวัใจ" "ความกดอากาศ / ชว่งเวลาตกปลา" และ "ความกดอากาศ /
กราฟความกดอากาศ"

แคลอร่ี/ จาํนวนกา้ว / อตัราการเตน้ของหวัใจ (คา่เร่ิมตน้คร ัง้แรก)

A

B

C

A หกสว่นของตวับง่ชีนี้แ้สดงถึง 100% ของคา่แคลอรี่สงูสดุท่ีเผาผลาญในแตล่ะ
วนั (เริ่มตัง้แตเ่ท่ียงคืนถึงเวลาปัจจบุนั) ท่ีทา่นระบไุวบ้นนาฬิกา ไม่มีการแสดง
กลุม่ตวับง่ชีใ้ด ๆ หากคา่ท่ีเผาผลาญแคลอรี่ตอ่วนัของทา่นนอ้ยกวา่หน่ึงในหก
ของคา่สงูสดุท่ีตัง้ไวล้ว่งหนา้ ในขณะท่ีทัง้หกสว่นจะถกูแสดงเม่ือคา่ท่ีไดม้ากกวา่
คา่สงูสดุท่ีตัง้ไวล้ว่งหนา้

B แสดงอตัราการเตน้ของหวัใจปัจจบุนัของทา่นระหวา่ง 40 และ 220 BPM

C แสดงจาํนวนกา้วของทา่นในแตล่ะวนั (ตัง้แตเ่ท่ียงคืนถึงเวลาปัจจบุนั) “----” จะ
ถกูแสดงแทนคา่ใดคา่หน่ึงเม่ือการวดัคา่ลม้เหลว*

* ในระหวา่งการทาํกิจกรรม คา่นีจ้ะแสดงแคลอรี่ท่ีเผาผลาญในปัจจบุนัหรือจาํนวน
กา้วท่ีเริ่มตน้จากจดุเริ่มตน้ของกิจกรรม
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ตวัอย่างพืน้ที่จอแสดงผลตรงกลาง

ในสว่นนีจ้ะอธบิายเกีย่วกบั "นาฬิกา" และ "อตัราการเตน้ของหวัใจ"

นาฬิกา (คา่เร่ิมตน้คร ัง้แรก)

A

B C

A เวลาปัจจบุนั

B ตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนั (ชือ่โซนเวลา)

C วนั วนัในสปัดาห ์
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อตัราการเตน้ของหวัใจ

A
B

C

D

A 10 สว่นท่ีระบโุซนอตัราการเตน้ของหวัใจ สว่นท่ีแสดงนีจ้ะแสดงโซนอตัราการ
เตน้ของหวัใจท่ีสอดคลอ้งกบัคา่ท่ีแสดงโดย D

B แสดง เป้าหมายโซนอตัราการเตน้ของหวัใจ* ของทา่น

C ไอคอนรปูหวัใจนีจ้ะกะพริบในขณะที่กาํลงัดาํเนินการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ
ไอคอนนีจ้ะไม่กะพริบเม่ือไม่มีการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ ขณะท่ีไอคอนนี้
กะพริบ D แสดงอตัราการเตน้ของหวัใจปัจจบุนัของทา่น เม่ือไม่กะพริบ D จะ
แสดงคา่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีวดัไดล้า่สดุ

D อตัราการเตน้ของหวัใจ (คา่ท่ีวดัปัจจบุนัและลา่สดุ) จะแสดงในชว่ง 40 และ 220
BPM “ ---” จะถกูแสดงแทนคา่ใดคา่หน่ึงหากการวดัคา่อยูน่อกชว่งหรือหากไม่
สามารถทาํการวดัคา่ได ้

* การตัง้คา่ "เป้าหมายโซนอตัราการเตน้ของหวัใจ" สามารถกาํหนดไดโ้ดยใชแ้อพ
CASIO "G-SHOCK MOVE"
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ตวัอย่างพืน้ที่จอแสดงผลดา้นล่าง

สว่นนีจ้ะอธบิาย "แคลอรี่ท่ีเผาผลาญ / สถิติรายสปัดาห"์ นอกจากการแสดงผลประเภทนี้
แลว้ ทา่นยงัสามารถเลือก "อตัราการเตน้ของหวัใจ" "ตาราง" "ระดบัความสงู / เขม็ทิศ" และ
"ระดบัความสงู / กราฟระดบัความสงู"

แคลอร่ีที่เผาผลาญ / สถิติรายสปัดาห ์(คา่เร่ิมตน้คร ัง้แรก)

A

B

A ตวัหนังสือระบวุนัในสปัดาห ์กราฟนีแ้สดงการใชพ้ลงังานประจาํวนัของทา่นใน
สปัดาหซ์ึง่รวมถึงวนันีด้ว้ย แถบทางดา้นขวาแสดงแคลอรี่ท่ีเผาผลาญในวนันี้
ความสงูของแทง่กราฟแตล่ะแทง่บง่บอกถึงเปอรเ์ซน็ตข์องคา่การเผาผลาญ
แคลอรี่สงูสดุท่ีตัง้ไวล้ว่งหนา้ท่ีทา่นทาํไดใ้นแตล่ะวนั คา่พลงังานสงูสดุท่ีตัง้ไวล้ว่ง
หนา้คือ 100%
หากทา่นไดต้ ัง้คา่ "เป้าหมายแคลอรี่เผาผลาญรายวนั*1" สว่นท่ีเกินเป้าหมายจะ
แสดงใน ธมีสี*2

B แสดงจาํนวนแคลอรี่ท่ีทา่นเผาผลาญในวนันี ้(ตัง้แตเ่ท่ียงคืน) “----” จะถกูแสดง
แทนคา่ใดคา่หน่ึงเม่ือการวดัคา่ลม้เหลว

*1 ทา่นสามารถเปลีย่นรายการแสดงที่ปรากฏท่ีน่ีไดโ้ดยแตะพืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่ง
จากน้ันแตะ  และเลือกรายการที่ทา่นตอ้งการจากเมนูท่ีปรากฏขึน้

*2 "ธมีสี" เป็นหน่ึงในรายการตัง้คา่ของนาฬิกาเรือนนี ้ระบสีุของตวัอกัษรเฉพาะและ
ดีไซนข์องจอแสดงผล
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การเรียกดูฟังกช์ ัน่หลกัอย่าง
รวดเร็ว (แอพของ CASIO)
จากเมนูไอคอนท่ีปรากฏขึน้ เม่ือทา่นกดปุ่ ม APP (ลา่ง) ทา่นสามารถเขา้ถึงฟังกช์ ัน่หลกั
ดัง้เดิมของ CASIO ท่ีติดตัง้บนนาฬิกานีไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

เรียกดูฟังกช์ ัน่ดว้ยแอพของ CASIO

1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม APP (ล่าง)
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอ แอพของ CASIO

2. ใชน้ิ้วของท่านเลื่อนไปรอบ ๆ ขอบดา้นนอกของจอแสดงผลเพื่อ
เลื่อนดูไอคอนตา่งๆจนกวา่ไอคอนที่ท่านตอ้งการเรียกดูอีกคร ัง้จะ
ปรากฏตรงกลางหน้าจอ
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3. แตะไอคอนตรงกลางหน้าจอ
● ตารางดา้นลา่งแสดงฟังกช์ ัน่ท่ีทา่นเรียกดอีูกครัง้

ฟังกช์ ัน่ คาํอธิบาย

กิจกรรม

แสดงหนา้จอ START เพ่ือเริ่มการวดัคา่กิจกรรม

หากกาํลงัดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม อยู ่นาฬิกาจะกลบัไปท่ี
หนา้จอการวดัคา่ท่ีแสดงกอ่นวิธกีารท่ี 1 ของวิธกีารนี้

ประวติั

แสดงรายการประวติัผลการวดัคา่กิจกรรม

พืน้หลงันาฬิกา

เลือกภาพพืน้หลงัของหนา้ปัดนาฬิกา "DIGITAL"

ธมีสี

แตะเพ่ือเลือกธมีสีท่ีเหมือนกนัสาํหรบัหนา้จอนาฬิกา สีท่ีทา่น
เลือกใชส้าํหรบัไอคอนและเคอรเ์ซอร ์(แอพ CASIO เทา่น้ัน)

แผนท่ี

แสดงแผนที่โดยใชพื้น้ท่ีการแสดงผลแบบเต็มของนาฬิกา
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ฟังกช์ ัน่ คาํอธิบาย

กราฟอตัราการเตน้ของ
หวัใจ

แสดงการอา่นอตัราการเตน้ของหวัใจลา่สดุของท่านพรอ้มกบั
กราฟอตัราการเตน้ของหวัใจ ใน 24 ช ัว่โมงกอ่นหนา้

หากกิจกรรมกาํลงัดาํเนินอยู ่หนา้จอจะแสดงอตัราการเตน้
ของหวัใจปัจจบุนัและกราฟการอา่นคา่ของทา่นในกิจกรรม
ปัจจบุนั

ขอ้มูลของเซน็เซอร ์

วดัขอ้มูลระหวา่งกิจกรรม เพ่ือวางซอ้นบนภาพเคลือ่นไหวหรือ
ภาพน่ิงท่ีถา่ยทําระหวา่งกิจกรรม
● แอพโทรศพัท ์"G-SHOCK MOVE" จาํเป็นตอ้งวางซอ้น
ขอ้มูลการวดัลงในภาพเคลือ่นไหวหรือภาพน่ิง

นาฬิกา

การเปลีย่นจาก Wear OS by Google เป็นโหมดนาฬิกา

โหมดนาฬิกาปิดการใชง้านฟังกช์ ัน่อจัฉริยะและแสดงเฉพาะ
เวลาขาวดาํและการทาํงานของเซน็เซอรแ์ทนเพ่ือเพ่ิม
แบตเตอรี่ของนาฬิกา

กราฟนํา้ขึน้นํา้ลง

แสดงระดบันํา้ขึน้นํา้ลงปัจจบุนัและกราฟกระแสนํา้ของ 12
ช ัว่โมงกอ่นหนา้และ 12 ช ัว่โมงถดัไป ระดบันํา้ขึน้และนํา้ลง
ปัจจบุนัและระดบันํา้ขึน้และนํา้ลงระดบัสงูและตํา่ในชว่ง 12
ช ัว่โมงถดัไปจะแสดงพรอ้มกบัเวลา
● ทา่นสามารถเลือกพอรต์ท่ีมีขอ้มูลท่ีทา่นตอ้งการแสดงโดย
ใชเ้มนูกราฟนํา้ขึน้นํา้ลงบนจอแสดงผลดา้นลา่งโดยสลบั
หนา้จอของหนา้ปัด "DIGITAL" สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวิธี
การ โปรดด ู“การเปลีย่นรายการหนา้จอ DIGITAL”

เครื่องวดัความสงู

แสดงระดบัความสงูปัจจบุนัของทา่นและกราฟระดบัความสงู
ของ 24 ช ัว่โมงท่ีผ่านมา

หากกิจกรรมกาํลงัดาํเนินอยู ่จอแสดงผลจะแสดงระดบัความ
สงูปัจจบุนัของทา่นและกราฟระดบัความสงูของคา่การอา่น
ของทา่นในชว่งกิจกรรมปัจจบุนั
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ฟังกช์ ัน่ คาํอธิบาย

มาตรวดัความกด
อากาศ

แสดงความกดอากาศปัจจบุนัของทา่นและกราฟกดอากาศ
ของ 24 ช ัว่โมงกอ่นหนา้

หากกิจกรรมกาํลงัดาํเนินอยู ่จอแสดงผลจะแสดงความกด
อากาศปัจจบุนัของทา่นและกราฟความกดอากาศของคา่การ
อา่นของทา่นในชว่งกิจกรรม

เขม็ทิศ

แสดงเขม็ทิศ (ตวับง่ชีทิ้ศทางวางราบ)

G-SHOCK MOVE

เชือ่มตอ่หรือตดัการเชือ่มตอ่จากแอพโทรศพัท ์"G-SHOCK
MOVE"
ในขณะที่เชือ่มตอ่ "G-SHOCK MOVE" ทา่นสามารถใช ้
โทรศพัทข์องทา่นเพ่ือดบูนัทึกกิจกรรม และกาํหนดการตัง้คา่
โทรศพัทไ์ด ้
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การเลือกกิจกรรมสําหรบัการวดั
นาฬิกาของทา่นรองรบัการวดัคา่และบนัทึกกิจกรรมตา่ง ๆ มากมาย ตารางดา้นลา่งแสดง
รายการกิจกรรมท่ีรองรบับางสว่น

การเดิน บริหารกลา้มเนือ้ตน้แขนดา้นหนา้*

ขีจ่กัรยาน บริหารหนา้ทอ้ง*

สกี บริหารกลา้มเนือ้หวัไหล*่

แลน่เรือ บริหารกลา้มเนือ้ตน้ขา*

วิง่เทรล ลูวิ่ง่ไฟฟ้า*

เดินป่า วิดพืน้*

ตกปลา แพลงก*์

วา่ยนํา้ในสระ บริหารกลา้มเนือ้อกรวม*

ป่ันจกัรยานเสือภเูขา บริหารกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้*

วิง่ บริหารหลงัสว่นลา่ง* ฯลฯ

ขีจ่กัรยานบนถนน ฯลฯ  

* กิจกรรมท่ีรวมอยูใ่นรายการ "การออกกาํลงักาย" ของหนา้จอการเลือกกิจกรรมของ
นาฬิกา การทํางานของนาฬิกาสาํหรบักิจกรรมเหลา่นีแ้ตกตา่งจากการทาํงานสาํหรบั
กิจกรรมอืน่เล็กนอ้ย

ขอ้สําคญั!

● สงัเกตขอ้ควรระวงัดา้นลา่งเพ่ือใหแ้น่ใจวา่นาฬิกาวดัอตัราการเตน้ของหวัใจไดถ้กูตอ้ง
ー กอ่นเริ่มการวดัคา่ โปรดใชวิ้ธกีารภายใต ้“การกาํหนดการตัง้คา่เริ่มตน้ครัง้แรก
สาํหรบัการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ” เพ่ือป้อนวนัเกิด เพศ และขอ้มูลโปรไฟลอื์น่ ๆ
ของทา่น

ー ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้ดันาฬิกากบัขอ้มือของทา่นอยา่งถกูตอ้ง (ด ู“การรดั
นาฬิกาเขา้กบัขอ้มือของทา่น”)

● เม่ือทา่นเริ่มวดัคา่กิจกรรมกลางแจง้ เชน่ การวิง่ โปรดออกไปกลางแจง้ในพืน้ท่ีเปิดโลง่ท่ี
มองเห็นทอ้งฟ้าได ้
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หมายเหตุ

● ในขณะท่ีนาฬิกาเชือ่มตอ่กบัแอพโทรศพัท ์"G-SHOCK MOVE" ทา่นสามารถใช ้
โทรศพัทเ์พ่ือดบูนัทึกกิจกรรมได ้
ー ในการเชือ่มตอ่ "G-SHOCK MOVE" โปรดกดปุ่ ม APP บนหนา้ปัดนาฬิกา (ปุ่ ม
ลา่ง) บนหนา้จอท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะไอคอน "G-SHOCK MOVE" ตรงกลางหนา้
จอ
สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู“การเรียกดฟัูงกช์ ัน่หลกัอยา่งรวดเร็ว (แอพของ
CASIO)”

การวดัคา่กิจกรรม (ไม่รวม "การออกกาํลงักาย")

สว่นนีจ้ะอธบิายถึงการดาํเนินการวดัคา่สาํหรบัการวิง่และกิจกรรมอืน่ ๆ ท่ีสว่นใหญด่าํเนิน
การกลางแจง้
สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัการวดั การออกกาํลงักาย โปรดด ู“การวดัคา่กิจกรรม (การออก
กาํลงักาย)”

การเร่ิมตน้ การหยุดช ัว่คราว และการหยุดการวดัคา่กิจกรรม

การเร่ิมตน้การดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม

หมายเหตุ

● แนะนําใหเ้ปิดจอแสดงผลหนา้ปัด "DIGITAL" เม่ือทําตามข ัน้ตอนท่ี 1 ของวิธกีารดา้น
ลา่ง

● ไม่วา่จอแสดงหนา้ปัดนาฬิกาประเภทใด การเริ่มตน้การดาํเนินการวดัคา่กิจกรรมจะ
สลบัไปท่ีหนา้จอการวดัคา่กิจกรรม "DIGITAL" ท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่
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1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม START (ปุ่มบน)
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอ START การวดัคา่กิจกรรม ซึง่จะแสดงกิจกรรมท่ีถกูเลือก
ในปัจจบุนั

● หากตอ้งการเปลีย่นกิจกรรมกีฬา ไปท่ีข ัน้ตอนที่ 2 หากตอ้งการเริ่มการวดัคา่โดยใช ้
กิจกรรมกีฬาท่ีเลือกในปัจจบุนั โปรดไปท่ีข ัน้ตอนท่ี 4 ของวิธกีารนี้

2. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกกิจกรรม

3. ปัดหน้าจอขึน้หรือลงจนกวา่ท่านจะพบกิจกรรมที่ท่านตอ้งการ
แลว้แตะ

TH-64



4. ในการเร่ิมการวดั กดปุ่ม START
● หากทา่นกาํลงัใชกิ้จกรรมท่ีบนัทึกขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้ ขอ้ความ "กาํลงัหาขอ้มูล
ตาํแหน่ง" จะปรากฏขึน้ในเวลานี ้โปรดยา้ยไปสถานที่กลางแจง้ท่ีมีมุมมองเห็นทอ้งฟ้า
โดยไม่มีสิง่กีดขวางและรออยูท่ี่น่ันโดยไม่เคลือ่นยา้ยจนกวา่จะไดร้บัขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้

● หากมีการเริ่มการนับถอยหลงั เริ่มการออกกาํลงักายเม่ือการนับถอยหลงัถึงศนูย ์หาก
ทา่นตอ้งการเริ่มโดยไม่ตอ้งรอจนกวา่การนับถอยหลงัจะถึงศนูย ์กดปุ่ ม START

● สาํหรบักิจกรรมบางอยา่ง (เชน่ สกี) ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนจอแสดงผล: "กาํลงั
อยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย หากตอ้งการเริ่มการบนัทึกอีกครัง้ โปรดกดปุ่ ม GO" ในกรณี
นี ้ทา่นสามารถเริ่มการวดัคา่ไดโ้ดยกดปุ่ ม START

● เม่ือการวดัคา่เริ่มขึน้ นาฬิกาจะเปลีย่นไปยงัหนา้ปัด "DIGITAL" การวดัคา่กิจกรรม
ของหนา้ปัดนาฬิกาท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่

ตวัอยา่งหนา้จอเม่ือ "วิง่" ถกูเลือก
 
สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัรายการหนา้จอ โปรดด ู“หนา้จอการวดัคา่กิจกรรมท่ีกาํลงั
ดาํเนินอยู”่
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การหยุดช ัว่คราวหรือหยุดการวดัคา่กิจกรรม

1. หากตอ้งการหยุดการวดัคา่ช ัว่คราว ไปที่หน้าจอการวดัคา่
กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดาํเนินการ แลว้จากนัน้กดปุ่ม START (ปุ่ม
ดา้นบน)
● การทาํเชน่นีจ้ะหยดุการวดัช ัว่คราวและแสดงหนา้จอท่ีหยดุการวดัไวช้ ัว่คราว
● ในการเริ่มการวดัคา่อีกครัง้ กดปุ่ ม START

2. หากตอ้งการออกจากการวดัคา่ โปรดกดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) คา้งไว ้
ประมาณสองวินาที

3. การทําเชน่น้ีจะแสดงขอ้ความ "บนัทึกประวติั?" แตะ "บนัทึก (ปุ่ม
บน)" หรือกดปุ่ม START
● หากตอ้งการทิง้ประวติัการวดัคา่ โปรดแตะ "ยกเลิก (ปุ่ มลา่ง)" หรือกดปุ่ ม APP
● การแตะ "บนัทึก (ปุ่ มบน)" จะดาํเนินการบนัทึก จากน้ันจะแสดงหนา้จอสถิติ ทา่น
สามารถเลือ่นเนือ้หาของหนา้จอสถิติไดโ้ดยการปัดขึน้หรือลง

● หากตอ้งการดขูอ้มูลสถิติท่ีบนัทึกไวใ้นภายหลงั โปรดเลือกตวัเลือก "ประวติั" แอพ
ของ CASIO

หมายเหตุ

● การเปลีย่นการตัง้คา่ "ความถึใ่นการบนัทึกตาํแหน่งท่ีตัง้" จาก "สงูสดุ (ทกุวินาที)" (คา่
เริ่มตน้ครัง้แรก) เป็น "กลาง (ทกุ 5 วินาที)" หรือ "ตํา่ (ทกุ 120 วินาที)" จะลดการใช ้
พลงังานแบตเตอรี่ แตก็่ลดความแม่นยาํของการวดัคา่ตา่ง ๆ และจะปิดการใชง้าน”การ
หยดุช ัว่คราวอตัโนมติั” และฟังกช์ ัน่อืน่ ๆ
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หน้าจอการวดัคา่กิจกรรมที่กาํลงัดาํเนินอยู่

สว่นนีอ้ธบิายวิธแีปลผลเนือ้หาของหนา้จอการวดัคา่กิจกรรม หนา้จอ "วิง่" ใชเ้ป็นตวัอยา่ง
สาํหรบัคาํอธบิายนี้

A

B

C

D

ตวัอยา่งหนา้จอเม่ือ "วิง่" ถกูเลือก
 

A 10 ชว่งของวงแหวนนีแ้สดงถึงอตัราการกา้วท่ีดีท่ีสดุของท่านเป็น 100% โดย
พิจารณาจากประวติัการวิง่ท่ีผ่านมาของทา่น (ชว่งละ 10%) คา่เริ่มตน้ครัง้แรก
สาํหรบัอตัราการกา้วท่ีดีท่ีสดุคือ 4:00 นาทีตอ่กิโลเมตร ในขณะท่ีทา่นวิง่ ชว่ง
ตา่ง ๆ  จะแสดงขึน้เพ่ือแสดงเปอรเ์ซน็ตข์องกา้วท่ีดีท่ีสดุในปัจจบุนัของทา่นวา่เป็น
เท่าไหร่

รายการดา้นลา่งแสดงอยูใ่กลว้งแหวน
● PACE: กา้วปัจจบุนัของทา่น
● MAX: อตัราการกา้วสงูสดุท่ีวดัไดจ้นถึงขณะนี้

● AVG: อตัรากา้วเฉลีย่ท่ีวดัไดใ้นปัจจบุนัของทา่น

B แสดง อตัราการเตน้ของหวัใจ ของทา่น ด ู"อตัราการเตน้ของหวัใจ" ภายใต ้
“ตวัอยา่งพืน้ท่ีจอแสดงผลตรงกลาง”

C แสดงเวลาปัจจบุนั วนัในสปัดาห ์และวนัท่ี

D แผนท่ีรอบ ๆ  ตาํแหน่งปัจจบุนัของทา่นและการติดตามการเคลือ่นไหวของทา่นจะ
ถกูแสดงเป็นพืน้หลงั
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การวดัคา่กิจกรรม (การออกกาํลงักาย)

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไดม้าซึง่การวดัผล การออกกาํลงักาย และขอ้มูลท่ีบนัทึกไวท่ี้มีประสิทธภิาพ
โปรดกาํหนดปริมาณการฝึกสว่นตวัของทา่นเองและเป้าหมายสาํหรบักิจกรรมกีฬาแตล่ะ
ชนิดและป้อนขอ้มูลบนนาฬิกา

ตวัอย่าง

 
วิดพืน้

จาํนวนรอบ: 20 เซต็: 3

ชว่งเวลาระหวา่งเซต: 1 นาที  

 
ซติอพั

จาํนวนรอบ: 40 เซต็: 3

ชว่งเวลาระหวา่งเซต: 1 นาที  

 
แพลงก ์

เวลาในการทาํคา้งไว:้ 30 วินาที เซต็: 3

ชว่งเวลาระหวา่งเซต: 30 วินาที  
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การป้อนปริมาณการฝึก เป้าหมาย และขอ้มูลอืน่ ๆ บนนาฬิกาของ
ท่าน

หมายเหตุ

● แนะนําใหเ้ปิดจอแสดงผลหนา้ปัด "DIGITAL" เม่ือทําตามข ัน้ตอนท่ี 1 ของวิธกีารดา้น
ลา่ง

● ไม่วา่จอแสดงหนา้ปัดนาฬิกาประเภทใด การเริ่มตน้การดาํเนินการวดัคา่กิจกรรมจะ
สลบัไปท่ีหนา้จอการวดัคา่กิจกรรม "DIGITAL" ท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่

1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม START (ปุ่มบน)
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอ START การวดัคา่กิจกรรม ซึง่จะแสดงกิจกรรมท่ีถกูเลือก
ในปัจจบุนั

2. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกกิจกรรม แลว้
แตะ "การออกกาํลงักาย"

3. ในหน้าจอการเลือกกิจกรรมการออกกาํลงักาย โปรดแตะรายการ
ที่มีปริมาณการฝึกเป้าหมาย หรือขอ้มูลอืน่ ๆ ที่ท่านตอ้งการป้อน
● การทาํเชน่นีจ้ะกลบัไปท่ีหนา้จอการวดัคา่กิจกรรม START ซึง่จะแสดงกิจกรรมท่ีทา่น
แตะ

● หากทา่นปัดหนา้จอจากลา่งขึน้บนท่ีน่ี เมนูการตัง้คา่สาํหรบักิจกรรมกีฬาท่ีถกูแสดงจะ
ปรากฏขึน้ สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัเมนู โปรดด ู“เมนูการตัง้คา่การวดัคา่กิจกรรม”
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4. ปัดหน้าจอจากล่างขึน้บน ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะ "การต ัง้
คา่"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงเมนูการตัง้คา่ตามกิจกรรมการออกกาํลงักายที่ทา่นเลือกในข ัน้
ตอนท่ี 3

5. ป้อนรายการการต ัง้คา่แตล่ะรายการตามที่กิจกรรมการออกกาํลงั
กายกาํหนด
● รายการการตัง้คา่ท่ีตอ้งป้อนขึน้อยูก่บักิจกรรมการออกกาํลงักายที่ถกูเลือก

6. หลงัจากป้อนรายการที่จาํเป็นท ัง้หมดแลว้ โปรดทําตามข ัน้ตอน
ดา้นล่างเพื่อกลบัไปที่หน้าจอ START

1. ปัดหนา้จอเมนูการตัง้คา่จากซา้ยไปขวาเพ่ือกลบัไปท่ีหนา้จอเมนูท่ีแสดงในข ัน้ตอนท่ี
4 ของวิธกีารนี้

2. ปัดหนา้จอจากบนลงลา่ง

7. หากท่านตอ้งการป้อนขอ้มูลสําหรบักิจกรรมการออกกาํลงักาย
อืน่ โปรดทําซํา้ข ัน้ตอนที่ 2 ถึง 6 ของวิธีการน้ี
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ทําการวดัคา่ตามประเภท การออกกาํลงักาย

การทํางานท่ีทา่นตอ้งดาํเนินการเม่ือทาํการวดัคา่ การออกกาํลงักาย จะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย
ขึน้อยูก่บัวา่ทา่นกาํลงัทําการฝึกความแขง็แรง การฝึก เผาผลาญไขมนั หรือการฝึก แกน
สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัประเภท การออกกาํลงักาย โปรดดท่ีู “การป้อนปริมาณการฝึก
เป้าหมาย และขอ้มูลอืน่ ๆ บนนาฬิกาของทา่น”

เพื่อเร่ิมการวดัผลการฝึกความแขง็แรง

หมายเหตุ

● การตัง้คา่ จาํนวนรอบ จาํนวนเซต็ ชว่งเวลา มีผลตอ่การวดัผลความแขง็แรง (วิดพืน้
ซทิอพั ทา่บริหารกลา้มเนือ้อกรวม Bench Presses ฯลฯ)

1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม START (ปุ่มบน)

2. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกกิจกรรม แลว้
แตะ "การออกกาํลงักาย"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกการออกกาํลงักายสาํหรบั "การออกกาํลงักาย"

3. แตะรายการที่ท่านตอ้งการเร่ิมการวดัคา่
● การทาํเชน่นีจ้ะกลบัไปท่ีหนา้จอ START ของรายการที่แตะ

4. ในการเร่ิมการวดั กดปุ่ม START
● หากทา่นเลือกรายการแรกสาํหรบัการเริ่มออกกาํลงักายในรม่ ขอ้ความ “รบัขอ้มูล
เซน็เซอร”์ จะปรากฏขึน้ โปรดอยูน่ิ่งโดยใหน้าฬิกาสมัผสักบัผิวหนังของทา่นอยา่งใกล ้
ชดิประมาณ 15 วินาที

● หนา้จอนาฬิกาจะแสดง จาํนวนเซต็ จาํนวนรอบ และการตัง้คา่ นํา้หนัก (เม่ือการออก
กาํลงักายมีการตัง้คา่ดงักลา่ว) เป็นเวลาสองสามวินาที

● ทนัทีหลงัจากน้ัน หนา้จอจะเปลีย่นไปท่ีหนา้ปัดการวดัคา่กิจกรรม "DIGITAL" ท่ีกาํลงั
ดาํเนินอยูแ่ละการวดัคา่เซต็แรกจะเริ่มขึน้ เริ่มการออกกาํลงักาย
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5. หลงัจากเสร็จสิน้การต ัง้คา่ จาํนวนรอบ โปรดกดปุ่ม START
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอยืนยนั

6. บนหน้าจอยืนยนั โปรดเลือกการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงที่

อธิบายไวด้า้นล่าง

การบนัทึกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและดาํเนินการตอ่ในเซต็ถดัไป:
แตะ "บนัทึกจาํนวนเซต็" ไปท่ีข ัน้ตอนที่ 7

หากตอ้งการทิง้ขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและดาํเนินการตอ่ในเซต็ถดัไป:
แตะ "ยกเลิกจาํนวนเซต็" บนหนา้จอยืนยนัท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะไอคอนถงัขยะและไปยงั
ข ัน้ตอนที่ 7

การบนัทึกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและออกจาก "การออกกาํลงักาย":
แตะ "บนัทึกเสร็จสมบรูณ"์ ไปท่ี “หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้ เลือก
วา่จะดาํเนินการตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก”

การยกเลิกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและออกจากการออกกาํลงักาย:
แตะ "ยกเลิกและหยดุการวดัผล" ไปท่ี “หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้
เลือกวา่จะดาํเนินการตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก”

● หากทา่นกดปุ่ ม START หลงัจากเสร็จเซต็สดุทา้ยแลว้ ตวัเลือกเดียวท่ีปรากฏคือ
"บนัทึกเสร็จสมบรูณ"์ และ "ยกเลิกการตัง้คา่และออก"
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7. บนหน้าจอชว่งเวลาที่ปรากฏบนจอแสดงผล โปรดรอจนกระท ัง่
เวลานบัถอยหลงัถึงศูนย ์
● ตวัอยา่งเชน่ หากการตัง้คา่ ชว่งเวลา คือ 30 วินาที เวลานับถอยหลงัคือ 30 วินาที หยดุ
พกัจนกวา่จะเริ่มเซตตอ่ไป

● หากตอ้งการดาํเนินการ "การออกกาํลงักาย" ตอ่ โดยไม่ตอ้งรอใหเ้วลานับถอยหลงัถึง
ศนูย ์กดปุ่ ม START

● เวลานับถอยหลงัถึงศนูยห์รือกดปุ่ ม START จะทาํใหก้ารวดัคา่ของเซต็ถดัไปเริ่มตน้ รี
สตารท์ "การออกกาํลงักาย" และกลบัไปท่ีข ัน้ตอนท่ี 5 ของวิธกีารนี้

การเร่ิมการวดัผลการฝึก "แกน"

หมายเหตุ

● ดว้ยการวดัผลการฝึก "แกน" (ทา่แพลงก ์ฯลฯ) การตัง้คา่ เวลาท่ีคงไว ้จาํนวนเซต็ และ
ชว่งเวลา จะสง่ผลตอ่การทํางานเม่ือทาํการวดัคา่

1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม START (ปุ่มบน)

2. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกกิจกรรม แลว้
แตะ "การออกกาํลงักาย"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกการออกกาํลงักายสาํหรบั "การออกกาํลงักาย"

3. แตะรายการที่ท่านตอ้งการเร่ิมการวดัคา่
● การทาํเชน่นีจ้ะกลบัไปท่ีหนา้จอ START ของรายการที่แตะ
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4. ในการเร่ิมการวดั กดปุ่ม START
● หากทา่นเลือกรายการแรกสาํหรบัการเริ่มออกกาํลงักายในรม่ ขอ้ความ “รบัขอ้มูล
เซน็เซอร”์ จะปรากฏขึน้ โปรดอยูน่ิ่งโดยใหน้าฬิกาสมัผสักบัผิวหนังของทา่นอยา่งใกล ้
ชดิประมาณ 15 วินาที

● หนา้จอนาฬิกาจะแสดงการตัง้คา่ "จาํนวนเซต็" และ "เวลาท่ีคงไว"้ เป็นเวลาสองสาม
วินาที

● ทนัทีหลงัจากน้ัน หนา้จอจะเปลีย่นไปท่ีหนา้ปัดการวดัคา่กิจกรรม "DIGITAL" ท่ีกาํลงั
ดาํเนินอยูแ่ละการวดัคา่เซต็แรกจะเริ่มขึน้ ณ เวลานี ้หนา้จอจะแสดงเวลานับถอยหลงั
ไปท่ี "เวลาท่ีคงไว"้ ตามท่ีทา่นตัง้ไว ้เริ่ม "การออกกาํลงักาย"

5. หลงัจาก "เวลาที่คงไว"้ ผ่านพน้และเวลานบัถอยหลงัถึงศูนย ์กด
ปุ่ม START
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอยืนยนั

6. บนหน้าจอยืนยนั โปรดเลือกการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงที่

อธิบายไวด้า้นล่าง

การบนัทึกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและดาํเนินการตอ่ในเซต็ถดัไป:
แตะ "บนัทึกจาํนวนเซต็" ไปท่ีข ัน้ตอนที่ 7

หากตอ้งการทิง้ขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและดาํเนินการตอ่ในเซต็ถดัไป:
แตะ "ยกเลิกจาํนวนเซต็" บนหนา้จอยืนยนัท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะไอคอนถงัขยะและไปยงั
ข ัน้ตอนที่ 7

การบนัทึกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและออกจาก "การออกกาํลงักาย":
แตะ "บนัทึกเสร็จสมบรูณ"์ ไปท่ี “หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้ เลือก
วา่จะดาํเนินการตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก”

การยกเลิกขอ้มูลการวดัคา่ของเซต็น้ีและออกจากการออกกาํลงักาย:
แตะ "ยกเลิกและหยดุการวดัผล" ไปท่ี “หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้
เลือกวา่จะดาํเนินการตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก”

● หากทา่นกดปุ่ ม START หลงัจากเสร็จเซต็สดุทา้ยแลว้ ตวัเลือกเดียวท่ีปรากฏคือ
"บนัทึกเสร็จสมบรูณ"์ และ "ยกเลิกการตัง้คา่และออก"
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7. บนหน้าจอชว่งเวลาที่ปรากฏบนจอแสดงผล โปรดรอจนกระท ัง่
เวลานบัถอยหลงัถึงศูนย ์
● หยดุพกัจนกวา่จะเริ่มเซต็ตอ่ไป
● หากตอ้งการดาํเนินการ "การออกกาํลงักาย" ตอ่ โดยไม่ตอ้งรอใหเ้วลานับถอยหลงัถึง
ศนูย ์กดปุ่ ม START

● เวลานับถอยหลงัถึงศนูยห์รือกดปุ่ ม START จะทาํใหก้ารวดัคา่ของเซต็ถดัไปเริ่มตน้
เริ่ม "การออกกาํลงักาย" อีกครัง้ และกลบัไปท่ีข ัน้ตอนท่ี 5 ของวิธกีารนี้

การเร่ิมการวดัผลการฝึก "เผาผลาญไขมนั"

1. ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฎ โปรดกดปุ่ม START (ปุ่มบน)

2. กดปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกกิจกรรม แลว้
แตะ "การออกกาํลงักาย"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกการออกกาํลงักายสาํหรบั "การออกกาํลงักาย"

3. แตะรายการที่ท่านตอ้งการเร่ิมการวดัคา่
● การทาํเชน่นีจ้ะกลบัไปท่ีหนา้จอ START ของรายการที่แตะ

4. ในการเร่ิมการวดั กดปุ่ม START
● หากทา่นเลือกรายการแรกสาํหรบัการเริ่มออกกาํลงักายในรม่ ขอ้ความ “รบัขอ้มูล
เซน็เซอร”์ จะปรากฏขึน้ โปรดอยูน่ิ่งโดยใหน้าฬิกาสมัผสักบัผิวหนังของทา่นอยา่งใกล ้
ชดิประมาณ 15 วินาที

● หนา้จอนาฬิกาจะแสดงการตัง้คา่ เวลาเป้าหมาย และ แคลอรี่เป้าหมาย เป็นเวลาสอง
สามวินาที

● ทนัทีหลงัจากน้ัน หนา้จอจะเปลีย่นไปท่ีหนา้ปัดการวดัคา่กิจกรรม "DIGITAL" ท่ีกาํลงั
ดาํเนินอยูแ่ละการวดัคา่เซต็แรกจะเริ่มขึน้ ณ เวลานี ้หนา้จอจะแสดงเวลาที่ผ่านไปนับ
ตัง้แตเ่ริ่มการวดัคา่ เริ่ม "การออกกาํลงักาย"
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5. หากตอ้งการหยุดการวดัคา่ช ัว่คราว ไปที่หน้าจอการวดัคา่
กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดาํเนินการ แลว้จากนัน้กดปุ่ม START
● การทาํเชน่นีจ้ะหยดุการวดัช ัว่คราวและแสดงหนา้จอท่ีหยดุการวดัไวช้ ัว่คราว
● ในการเริ่มการวดัคา่อีกครัง้ กดปุ่ ม START

6. หากตอ้งการออกจากการวดัคา่ โปรดกดปุ่ม APP คา้งไวป้ระมาณ
สองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอป้อนขอ้มูลระยะทางในการวิง่

7. บนหน้าจอป้อนระยะทางในการวิง่ โปรดเลือกการดาํเนินการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงที่อธิบายไวด้า้นล่าง

การบนัทึกระยะทางในการวิง่และออก:
ป้อนขอ้มูลระยะทางในการวิง่และแตะ "บนัทึกระยะทางและออก"

หากตอ้งการออกโดยไม่บนัทึกระยะทางในการวิง่:
แตะ "ออกโดยไม่บนัทึกระยะทาง"
● การทาํเชน่นีจ้ะบนัทึกขอ้มูลการวดันอกเหนือจากระยะทางในการวิง่

หากตอ้งการยกเลิกขอ้มูลการวดัปัจจบุนัและออก:
แตะ "ยกเลิกการบนัทึกและออก" บนหนา้จอยืนยนัท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะไอคอนถงัขยะ

8. ไปที่ “หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้ เลือกวา่จะ
ดาํเนินการตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก”
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หลงัจากเสร็จสิน้การออกกาํลงักายหน่ึงรอบแลว้ เลือกวา่จะดาํเนิน
การตอ่ดว้ย "การออกกาํลงักาย" หรือจะออก

ควรดาํเนินการวิธกีารดา้นลา่งหลงัจากเสร็จสิน้ "การออกกาํลงักาย" โดยดาํเนินการภาย
ใต ้“เพ่ือเริ่มการวดัผลการฝึกความแขง็แรง” “การเริ่มการวดัผลการฝึก "แกน"” หรือ
“การเริ่มการวดัผลการฝึก "เผาผลาญไขมนั"” ไม่สามารถดาํเนินการแบบสแตนดอ์โลน
ได ้

1. หากขอ้ความ “ขอบคณุที่เหน่ือยยาก! จะออกกาํลงักายอืน่ตอ่หรือ
ไม่?” ปรากฏขึน้ โปรดดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตอ่ไปน้ี

หากตอ้งการทํากิจกรรม การออกกาํลงักาย ตอ่:
แตะ "ใช ่ไปตอ่"
● การทาํเชน่นีจ้ะกลบัไปหนา้จอการเลือกกิจกรรม การออกกาํลงักาย
● จากน้ัน เลือกกิจกรรมการออกกาํลงักายที่ท่านตอ้งการเริ่มในข ัน้ตอนท่ี 3 ของ “เพ่ือ
เริ่มการวดัผลการฝึกความแขง็แรง” “การเริ่มการวดัผลการฝึก "แกน"” หรือ “การเริ่ม
การวดัผลการฝึก "เผาผลาญไขมนั"”

การออกจาก "การออกกาํลงักาย":
แตะ "ไม่ ยกเลิก"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอยืนยนัการบนัทึกประวติั แตะ "บนัทึก (ปุ่ มบน)" หรือ

"ยกเลิก (ปุ่ มลา่ง)"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอสถิติสาํหรบั "การออกกาํลงักาย" ท่ีทา่นทาํเสร็จแลว้
ทัง้หมด ทา่นสามารถเลือ่นเนือ้หาของหนา้จอสถิติไดโ้ดยการปัดขึน้หรือลง

● หากตอ้งการกลบัไปท่ีหนา้ปัดนาฬิกาท่ีแสดงกอ่นทา่นเริ่ม "การออกกาํลงักาย" โปรด
กดปุ่ มเปิดปิดเครื่อง

● หากตอ้งการดขูอ้มูลสถิติท่ีบนัทึกไวใ้นภายหลงั โปรดเลือกตวัเลือก "ประวติั" แอพ
ของ CASIO
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เมนูการต ัง้คา่การวดัคา่กิจกรรม

การปัดหนา้จอ START การวดัคา่กิจกรรม จากลา่งขึน้บนจะแสดงเมนูตัง้คา่สาํหรบักิจกรรมท่ี
แสดงอยูใ่นปัจจบุนั

รายการเมนู คาํอธิบาย

ประวติั แสดงรายการประวติัผลการวดัคา่กิจกรรม บนัทึกจะใหร้าย
ละเอียด มุมมองท่ีเหมาะสมท่ีสดุของกิจกรรมการออกกาํลงั
กายแตล่ะอยา่ง

หนา้จอแสดงขอ้มูล การใชเ้มนูย่อยท่ีปรากฏขึน้เม่ือทา่นแตะรายการนี ้ทา่น
สามารถปรบัแตง่การแสดงผลการวดัท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
สาํหรบักิจกรรมการออกกาํลงักายที่เลือกในปัจจบุนัได ้

"รายการแสดงหนา้จอ"... เลือกรายการแสดงสาํหรบัพืน้ท่ี
แสดงผลดา้นบน ตรงกลาง และดา้นลา่ง

"ภาพพืน้หลงั"... เลือกพืน้หลงั

ดาวนโ์หลดแผนที่ ดาวนโ์หลดแผนที่ลว่งหนา้ในขณะท่ีทา่นมีการเชือ่มตอ่
อินเทอรเ์น็ต เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้ถึงไดเ้ม่ือไม่มีการ
เชือ่มตอ่เครือขา่ย
นาฬิกามีขอ้มูลถึงหา ้Mapbox* แผนท่ีในหน่วยความจาํ
นาฬิกาในแตล่ะครัง้

แสดงแผนที่ แสดงแผนที่โดยใชพื้น้ท่ีการแสดงผลแบบเต็มของนาฬิกา

นําเขา้เสน้ทาง รายการนีใ้หท้า่นนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางที่บนัทึกไวใ้นหน่วย
ความจาํนาฬิกาเป็นประวติัการวดัคา่กิจกรรมหรือขอ้มูลเสน้
ทางภายนอก (ไฟล ์GPX หรือ KML) ซึง่บนัทึกไวใ้น Google
Drive และแสดงเป็นเสน้ทางอา้งอิง

การตัง้คา่ แสดงเมนูยอ่ยท่ีมีรายการการตัง้คา่ตา่ง ๆ ท่ีใชก้นัทัว่ไปสาํหรบั
กิจกรรมกีฬาทกุประเภท

ยกเลิก ยกเลิกการวดัคา่กิจกรรมและกลบัไปท่ีหนา้ปัดกอ่นหนา้จอ
START

* นาฬิกาของทา่นรองรบัการใชแ้ผนท่ีสองประเภท: "Google Maps" และ "Mapbox" ทา่น
สามารถถดาวนโ์หลดไดเ้ฉพาะขอ้มูลแผนท่ี Mapbox เพ่ือใชง้าน ในสถานท่ีท่ีสามารถ
สือ่สารผ่านเครือขา่ยได ้โปรดดาํเนินการดงัตอ่ไปนีต้ามลาํดบั: "การตัง้คา่" (ดา้นบน)>
"แอพแผนที่"> "ชนิดของแผนที่" จากน้ัน เลือกโหมด "Google Maps" หรือ "Mapbox"
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การเปลี่ยนรายการบนหน้าจอที่แสดงระหวา่งการวดัคา่
กิจกรรม

เน่ืองจากหนา้จอการวดัคา่กิจกรรมเป็นหน่ึงในรปูแบบการแสดงผลของหนา้ปัด "DIGITAL"
ทา่นจงึสามารถใชก้ารดาํเนินการเดียวกนักบัหนา้จอรายวนั DIGITAL เพ่ือเปลีย่นรายการ
แสดงผลสาํหรบัพืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน ตรงกลาง และดา้นลา่ง สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวิธกีาร
โปรดด ู“การเปลีย่นรายการหนา้จอ DIGITAL”

หมายเหตุ

● หนา้จอการเลือกรายการแสดงที่ปรากฏขึน้เม่ือทา่นแตะหนา้จอการวดัคา่กิจกรรมท่ีอยู่
ระหวา่งดาํเนินการมีปุ่ มหยดุช ัว่คราวบนหนา้จอ ( ) ซึง่แตกตา่งจากหนา้จอท่ี
ปรากฏเม่ือทา่นแตะหนา้จอรายวนั แตะปุ่ มนีเ้พ่ือหยดุการวดัช ัว่คราว
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ดาวนโ์หลดแผนที่ และนําเขา้เสน้
ทาง
สว่นนีอ้ธบิายการทาํงานดา้นลา่ง
● วิธดีาวนโ์หลดแผนท่ีลว่งหนา้เพ่ือใหท้า่นสามารถดไูดแ้มน้าฬิกาจะออฟไลน์
● วิธกีารนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางเพ่ือแสดงบนแผนที่ระหวา่งการดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม

หมายเหตุ

● นาฬิกาของทา่นรองรบัการใชแ้ผนท่ีสองประเภท: "Google Maps" และ "Mapbox"
ทา่นสามารถาวนโ์หลดไดเ้ฉพาะขอ้มูลแผนท่ี Mapbox เพ่ือใชง้าน

ดาวนโ์หลดแผนที่

หากทา่นวางแผนไปยงัตาํแหน่งท่ีท่ีไม่มีการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต แตท่า่นยงัตอ้งการใชแ้ผนท่ี
ทา่นสามารถดาวนโ์หลดแผนที่ Mapbox ไดก้อ่นลว่งหนา้ในขณะท่ีทา่นยงัเขา้ถึง
อินเทอรเ์น็ตไดอ้ยู่
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ขอ้สําคญั!

● ยกเวน้เม่ือทา่นตอ้งการท่ีจะยกเลิกการดาวนโ์หลด อยา่ใชง้านนาฬิกาทาํงานใด ๆ
จนกวา่การดาวนโ์หลดแผนท่ีเสร็จสมบรูณ ์การใชง้านอาจหยดุการดาวนโ์หลด

● ขอ้มูลแผนท่ีเป็นไฟลใ์หญ่ ดงัน้ันขอแนะนําใหใ้ชก้ารเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi
● ระดบัการซมูถกูจาํกดัในขณะท่ีแผนท่ีท่ีดาวนโ์หลดแลว้ถกูแสดง หากบริเวณของ
แผนท่ีท่ีทา่นแสดงในข ัน้ตอนที่ 4 ของกระบวนการนีย่ิ้งเล็กเทา่ไหร ่แผนท่ีจะถกูแสดง
รายละเอียดมากขึน้เม่ือทา่นขยายแผนที่ ในข ัน้ตอนที่ 4 ขอแนะนําใหก้าํหนดบริเวณ
แผนท่ีใหเ้ล็กท่ีสดุท่ีทา่นอาจจาํเป็นตอ้งใช ้

● นาฬิกามีขอ้มูลถึงหา้ Mapbox แผนท่ีในหน่วยความจาํนาฬิกาในแตล่ะครัง้ หากทา่น
พยายามดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนท่ีเพ่ิมเติมขณะท่ีมีแผนท่ีอยูใ่นหน่วยความจาํจาํนวน
หา้ชดุแลว้ ขอ้ความจะปรากฏขึน้เตือนใหท้า่นลบขอ้มูลแผนท่ีท่ีดาวนโ์หลดไว ้ลบ
ขอ้มูลแผนท่ีท่ีทา่นไม่ตอ้งการและลองดาวนโ์หลดขอ้มูลใหม่อีกครัง้

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO แตะ "แผนที่" เพ่ือแสดงแผนที่บน
หน้าจอ

2. แตะที่ดา้นล่างของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะ
"ดาวนโ์หลดแผนที่"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงแผนที่ท่ีมีตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่นตรงกลาง

3. เลื่อนแผนที่เพื่อใหต้าํแหน่งที่ต ัง้ที่ท่านตอ้งการอยู่ตรงกลางของ
แผนที่ที่ท่านดาวนโ์หลดและอยู่ตรงกลางของหน้าจอนาฬิกา
● ทา่นสามารถใชปุ้่ ม APP (ปุ่ มลา่ง) เพ่ือลดขนาดของแผนที่และเพ่ิมพืน้ท่ีแสดงผล จาก
น้ันเลือ่นแผนที่บนจอแสดงผล พืน้ท่ีในวงกลมตรงกลางหนา้จอในขณะนีแ้สดงพืน้ท่ี
ดาวนโ์หลดไดใ้หญส่ดุ
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4. กดปุ่ม START (ปุ่มบน) และปุ่ม APP (ปุ่มล่าง) เพื่อซูมแผนที่เขา้
และออกเพื่อใหพื้น้ที่ที่ท่านตอ้งการดาวนโ์หลดเตม็หน้าจอ
● พืน้ท่ีท่ีถกูแสดงในขณะนีเ้ป็นแผนท่ีครา่ว ๆ ท่ีถกูดาวนโ์หลด

5. แตะ "เลือก"
● การทาํเชน่นีจ้ะเริ่มตน้การดาวนโ์หลดแผนที่และแสดงความคืบหนา้การดาวนโ์หลดใน
จอแสดงผล หากตอ้งการยกเลิกการดาวนโ์หลด โปรดแตะ 

● แผนท่ีท่ีดาวนโ์หลดมาจะปรากฏบนจอแสดงผลหลงัจากการดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์

การเปลี่ยนประเภทแผนที่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการสือ่สารผ่านเครือขา่ย ทา่นสามารถดาํเนินการตามวิธกีารในสว่นนี้
เพ่ือดาวนโ์หลดแผนท่ี

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO การแตะ "แผนที่" จะแสดงแผนที่

2. แตะที่ดา้นล่างของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะตาม
ลําดบัตอ่ไปน้ี: "แอพแผนที่"> "ชนิดของแผนที่"
● การแตะ "ชนิดของแผนท่ี" แตล่ะครัง้จะสลบัระหวา่ง "Google Maps" และ

"Mapbox"

หมายเหตุ

● แผนท่ีท่ีถกูแสดงในขณะท่ี "Mapbox" ถกูเลือกโดยใชข้อ้มูลภมิูศาสตรจ์าก
OpenStreetMap ขอ้มูลทางภมิูศาสตรจ์าก OpenStreetMap สามารถถกูแกไ้ขได ้
โดยอิสระโดยใครก็ได ้ซึง่หมายความวา่ขอ้มูลท่ีแสดงบนแผนที่อาจไม่ถกูตอ้ง

● ทนัทีหลงัจากการดาํเนินการ “ดาวนโ์หลดแผนท่ี” นาฬิกาจะเปลีย่นไปท่ี "Mapbox"
โดยอตัโนมติั
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นําเขา้เสน้ทาง

ใชก้ารดาํเนินการในสว่นนีเ้พ่ือนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํนาฬิกาหรือ
ขอ้มูลเสน้ทางภายนอก* ท่ีบนัทึกไวใ้น Google Drive และแสดงเป็นเสน้ทางอา้งอิงระหวา่ง
การดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม เสน้ทางท่ีนําเขา้จะแสดงเป็นเสน้สีเทาบนแผนที่ในระหวา่งการ
ดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม

* รองรบัไฟลร์ปูแบบ KML และ GPX อยา่งไรก็ตาม ขึน้อยูก่บัวิธสีรา้งไฟล ์รปูแบบที่เขา้กนัไม่
ไดแ้ละขอ้ผิดพลาดในการนําเขา้อาจเกิดขึน้ได ้

หมายเหตุ

● นาฬิกามีหน่วยความจาํเพียงพอท่ีจะจดัเก็บขอ้มูลเสน้ทางไฟลเ์ดียวเพ่ือแสดงบนแผนที่
ขอ้มูลเสน้ทางท่ีนําเขา้ปัจจบุนัอยูใ่นหน่วยความจาํจะถกูเขยีนทบัหากทา่นนําเขา้
ขอ้มูลเสน้ทางใหม่

การนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางจากประวติักิจกรรมและแสดงบนแผนที่

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO แตะ "แผนที่" เพื่อแสดงแผนที่บน
หน้าจอ

2. แตะที่ดา้นล่างของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะตาม
ลําดบัตอ่ไปน้ี: "นําเขา้เสน้ทาง" > "ประวติั"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงรายการประวติัวนั เวลา และประเภทกิจกรรมท่ีทําการวดัคา่
กิจกรรม

3. แตะบนัทึกประวติัที่มีขอ้มูลเสน้ทางที่ท่านตอ้งการนําเขา้
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอแผนที่สาํหรบับนัทึกประวติัท่ีทา่นแตะ พรอ้มเสน้ทางท่ี
แสดงบนแผนที่

● ในการนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางสาํหรบัแผนท่ีท่ีบนัทึกนี ้ไปท่ีข ัน้ตอนท่ี 4 ของวิธกีารนี้
หากทา่นตอ้งการดขูอ้มูลสาํหรบับนัทึกประวติัอืน่ โปรดปัดหนา้จอจากลา่งขึน้บน ใน
เมนูท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะ "กลบัไปท่ีการเลือกวนัท่ี"
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4. ปัดหน้าจอจากล่างขึน้บน ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะ "นําเขา้
เสน้ทาง"> "นําเขา้" ตามลําดบั
● การทาํเชน่นีจ้ะเริ่มการนําเขา้ ความคืบหนา้ของการดาํเนินการจะแสดงบนจอแสดง
ผล โปรดแตะ  เพ่ือยกเลิกการนําเขา้

● หลงัจากการนําเขา้เสร็จสิน้ นาฬิกาจะแสดงหนา้จอแผนที่พรอ้มขอ้มูลเสน้ทางท่ีนํา
เขา้

5. หากตอ้งการออกจากแผนที่และกลบัไปที่หน้าปัดนาฬิกา โปรดกด
ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง

การนําเขา้ขอ้มูลเสน้ทางไปยงัแผนที่จาก Google Drive

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO แตะ "แผนที่" เพื่อแสดงแผนที่บน
หน้าจอ

2. แตะที่ดา้นล่างของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะตาม
ลําดบัตอ่ไปน้ี: "นําเขา้เสน้ทาง" > "Google Drive"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกบญัช ีGoogle

3. แตะชือ่บญัชทีี่ท่านตอ้งการใช้
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอการเลือกไฟล ์ซึง่จะแสดงรายการไฟลแ์ละโฟลเดอรท่ี์จดั
เก็บใน Google Drive

4. แตะไฟล ์KML หรือไฟล ์GPX ที่ท่านตอ้งการนําเขา้
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงขอ้ความยืนยนัตอ่ไปนี:้ "เรียกดขูอ้มูลนีห้รือไม่?" หากตอ้งการ
กลบัไปท่ีหนา้จอการเลือกไฟลท่ี์น่ี โปรดแตะ "ยกเลิก"

5. การนําเขา้ไฟลที์่ท่านแตะ โปรดแตะ "นําเขา้"
● การทาํเชน่นีจ้ะเริ่มการนําเขา้ ความคืบหนา้ของการดาํเนินการจะแสดงบนจอแสดง
ผล โปรดแตะ  เพ่ือยกเลิกการนําเขา้

● หลงัจากการนําเขา้เสร็จสิน้ นาฬิกาจะแสดงหนา้จอแผนที่พรอ้มขอ้มูลเสน้ทางท่ีนํา
เขา้

6. หากตอ้งการออกจากแผนที่และกลบัไปที่หน้าปัดนาฬิกา โปรดกด
ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
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แสดงหรือซอ่นขอ้มูลเสน้ทาง

หมายเหตุ

● ตามคา่เริ่มตน้ครัง้แรก ขอ้มูลเสน้ทางที่ทา่นนําเขา้จะแสดงบนแผนที่ ทา่นยงัสามารถ
ซอ่นขอ้มูลเสน้ทางไดห้ากตอ้งการ โปรดใช ้ "แสดงหนา้จอเสน้ทางท่ีด"ู เพ่ือสลบั
ระหวา่งแสดงและซอ่น

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO แตะ "แผนที่" เพื่อแสดงแผนที่บน
หน้าจอ

2. แตะที่ดา้นล่างของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะตาม
ลําดบัตอ่ไปน้ี: "การต ัง้คา่" > "แอพแผนที่" > "แสดงหน้าจอเสน้
ทางที่ดู"
● การแตะ "แสดงหนา้จอเสน้ทางท่ีด"ู แตล่ะครัง้จะสลบัระหวา่ง "OFF" (ซอ่นขอ้มูลเสน้
ทาง) และ "ON" (แสดงขอ้มูลเสน้ทาง)

● แมว้า่ทา่นจะเลือก "OFF" ขอ้มูลเสน้ทางที่นําเขา้จะยงัคงอยูใ่นหน่วยความจาํของ
นาฬิกา
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การใชห้น้าปัดอืน่
นอกเหนือจากหนา้ปัด "DIGITAL" คา่เริ่มตน้ครัง้แรกของนาฬิกาแลว้ ยงัสามารถใชฟั้งกช์ ัน่
Wear OS by Google เพ่ือเลือกหนา้ปัดนาฬิกาอืน่ ๆ  ท่ีแตกตา่งกนัได ้ทา่นสามารถเพ่ิมหนา้
ปัด CASIO Google และของบคุคลท่ีสามได ้

ขอ้สําคญั!

● หากทา่นใชห้นา้ปัดท่ีไม่ใชข่อง CASIO ทา่นจะไม่สามารถกลบัไปท่ีหนา้ปัดน้ันไดห้ลงั
จากการดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม หากทา่นตอ้งการกลบัไปยงัหนา้ปัดท่ีไม่ใชข่อง
CASIO โปรดกดท่ีหนา้จอคา้งไวแ้ลว้เลือกหนา้ปัดใหม่อีกครัง้

● แมว้า่ทา่นจะเปลีย่นเป็นหนา้ปัดแบบอืน่ แตห่นา้ปัดนาฬิกาจะเปลีย่นเป็นหนา้ปัด
"DIGITAL" โดยอตัโนมติัระหวา่งการดาํเนินการวดัคา่กิจกรรม

การเปลี่ยนเป็นหน้าปัดนาฬิกาแบบอืน่

1. ขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฏขึน้ กดน้ิวของท่านที่กึง่กลางของ
หน้าจอคา้งไวป้ระมาณสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงรายการหนา้ปัด

2. ปัดหน้าจอสมัผสัไปทางซา้ยหรือขวาเพื่อเลื่อนดูหน้าปัดที่มีอยู่
เมื่อหน้าปัดที่ท่านตอ้งการปรากฏขึน้ โปรดแตะ
● ตวัอยา่งเชน่ แตะหนา้ปัดนาฬิกา CASIO "2 ช ัน้" สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกบั "2 ช ัน้"
โปรดด ู“การใชห้นา้ปัดนาฬิกา CASIO "2 ช ัน้"”

หมายเหตุ

● ทา่นสามารถแตะ "ดหูนา้ปัดเพ่ิมเติม" ท่ีรายการหนา้ปัดนาฬิกาท่ีปรากฏในข ัน้ตอนท่ี
1 ดา้นบนและติดตัง้หนา้ปัดนาฬิกาอืน่ ๆ
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การใชห้น้าปัดนาฬิกา CASIO "ANALOG"

หนา้ปัดนาฬิกา CASIO ANALOG เป็นหนา้ปัดแบบอะนาล็อกท่ีจดัลาํดบัความสาํคญัในการ
อา่นคา่

ขอ้มูลท่ีแสดงโดยหนา้ปัดนีจ้ะเปลีย่นโดยอตัโนมติัตามตาํแหน่งและกิจกรรมปัจจบุนัของทา่น

รายการหน้าจอ ANALOG

หนา้จอนีช้ว่ยเพ่ิมการดเูวลาปัจจบุนัดว้ยขอ้มูลท่ีเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมติัในพืน้หลงั
การแตะที่จอแสดงผลเป็นเวลาประมาณ 5 วินาทีจะทาํใหพื้น้หลงัดงู่าย

เวลาปัจจบุนั ขอ้มูลพื �นหลงั
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ขอ้มูลพืน้หลงั

หลงัจากท่ีทา่นระบ ุโซนเวลาท่ีบา้น และ “ชว่งกิจกรรมรายวนั*” ของทา่นแลว้ ขอ้มูลพืน้หลงั
ของหนา้จอจะเปลีย่นโดยอตัโนมติัตามตาํแหน่งท่ีตัง้และกิจกรรมปัจจบุนัของทา่น

* "ชว่งกิจกรรมรายวนั" เป็นพืน้ท่ีท่ีทา่นดาํเนินชวิีตประจาํวนั ทา่นระบชุว่งโดยกาํหนดจดุ
กึง่กลาง เชน่ บา้นของทา่นและรศัมีของวงกลมบนแผนที่ท่ีนาฬิกาแสดง

ไม่ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

(A)

(B)

ไม่ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

เมื่อท่านอยู่นอกช่วงกิจกรรม
ประจำวันของท่าน

(C)

(D)
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รายละเอียดขอ้มูลพืน้หลงั
สว่นนีอ้ธบิายขอ้มูลพืน้หลงัท่ีเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมติั

หนา้จอตวัอยา่งท่ีแสดงในสว่นนีคื้อหนา้จอท่ีปรากฏขึน้เม่ือทา่นแตะที่จอแสดงผลจะทาํใหดู้
ขอ้มูลพืน้หลงัไดง้่าย

หน้าจอ (A)
หนา้จอนีจ้ะปรากฏขึน้เม่ือทา่นไม่ไดอ้อกกาํลงักายและทา่นอยูภ่ายใน "ชว่งกิจกรรมรายวนั"
ทา่นสามารถใชเ้พ่ือตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจของทา่น การนับกา้วรายวนั ฯลฯ

ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั
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หน้าจอ (B)
ในขณะที่หนา้จอ (A) ปรากฏขึน้ การเดิน วิง่ ขีจ่กัรยาน หรือทํากิจกรรมอืน่ ๆ ตอ่เน่ืองตาม
เวลาท่ีกาํหนดไวล้ว่งหนา้จะทาํใหห้นา้จอนีป้รากฏขึน้ ดว้ยหนา้จอนี ้โซนอตัราการเตน้ของ
หวัใจและการนับกา้วของทา่นจะขยายใหญข่ึน้ ทําใหด้งู่ายขึน้

ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั
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หน้าจอ (C)
หนา้จอนีจ้ะปรากฏขึน้เม่ือทา่นไม่ไดอ้อกกาํลงักายและทา่นอยูภ่ายนอก "ชว่งกิจกรรมราย
วนั" พืน้หลงัของหนา้ปัดจะเปลีย่นเป็นแผนท่ี
● หากทา่นยา้ยออกไปนอกโซนเวลาท่ีบา้น จอแสดงผลของนาฬิกาจะเปลีย่นเป็นเวลาปัจจบุนั
ในตาํแหน่งปัจจบุนัของทา่น และเวลาปัจจบุนัในโซนเวลาท่ีบา้นของทา่นจะแสดงในพืน้ท่ี
แสดงผลดา้นลา่ง

ภายในโซนเวลาท่ีบา้น นอกโซนเวลาท่ีบา้น
ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั

● หากเวลาไม่เปลีย่นเป็นเวลาในตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่น โปรดปัดนาฬิกาลงลา่ง บน
หนา้จอการตัง้คา่ท่ีปรากฏขึน้ โปรดทําตามลาํดบัตอ่ไปนี:้ D > "ระบบ" > "วนัท่ีและเวลา"
จากน้ันตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ "ON" ถกูเลือกไวส้าํหรบัการตัง้คา่ "เขตเวลาอตัโนมติั"
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หน้าจอ (D)
ในขณะท่ีหนา้จอ (C) ปรากฏขึน้ การเดิน วิง่ ขีจ่กัรยาน หรือทาํกิจกรรมอืน่ ๆ ตอ่เน่ืองตาม
เวลาท่ีกาํหนดไวล้ว่งหนา้จะทําใหห้นา้จอนีป้รากฏขึน้ พืน้หลงัของหนา้ปัดจะเปลีย่นเป็นแผนท่ี
ท่ีแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกบัตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่น

ภายในโซนเวลาท่ีบา้น นอกโซนเวลาท่ีบา้น
ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั ตวัอยา่งขอ้มูลพืน้หลงั
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การใชห้น้าปัดนาฬิกา CASIO "2 ชัน้"

หนา้จอดิจิตอลท่ีมีทัง้จอแอลซดีีขาวดาํและจอแอลซดีีสีท่ีง่ายตอ่การอา่น ทา่นสามารถปรบั
แตง่ขอ้มูลท่ีปรากฏในสว่นบนและสว่นลา่งของจอแสดงผล ขณะท่ีหนา้ปัดนาฬิกานีแ้สดงขึน้
การแตะที่หนา้จอจะเริ่มการดาํเนินการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเอง

รายการหน้าจอ 2 ชัน้

ดว้ยหนา้ปัด 2 ช ัน้ ท่านสามารถรวมขอ้มูลการแสดงผลดา้นลา่งไดต้ามตอ้งการ

พืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน: วนัท่ี ความกดอากาศ อตัราการเตน้ของหวัใจ

พืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่ง: จาํนวนกา้ว ระดบัแบตเตอรี่ ความสงู แคลอรี่เผาผลาญ

จอแสดงผลตวัอยา่ง
(พืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน: อตัราการเตน้ของหวัใจ
พืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่ง: แคลอรี่เผาผลาญ)

โดยปกติพืน้ท่ีแสดงผลตรงกลางจะแสดงวนัในสปัดาหแ์ละเวลาปัจจบุนั ในขณะท่ีวงแหวนรอบ
นอกจะแสดงประจแุบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู ่สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการแสดงผลระหวา่งการวดัอตัรา
การเตน้ของหวัใจ โปรดด ู“การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเอง”
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การเปลี่ยนรายการแสดงหน้าปัดนาฬิกา 2 ชัน้

1. ขณะที่หน้าปัดนาฬิกา "2 ชัน้" ปรากฏขึน้ กดน้ิวของท่านที่

กึง่กลางของหน้าจอสมัผสัคา้งไวป้ระมาณสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะยอ่ขนาดหนา้ปัดและแสดง D ดา้นลา่ง

2. โปรดแตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี: D > "จอแสดงผล"

3. แตะ "ระดบับน" บนเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะรายการ (วนัที่

มาตรวดัความกดอากาศ หรือ อตัราการเตน้ของหวัใจ) ที่ท่าน
ตอ้งการแสดงในพืน้ที่แสดงผลดา้นบน

4. แตะ "ระดบัล่าง" บนเมนูที่ปรากฏขึน้ โปรดแตะรายการ (จาํนวน
กา้ว ระดบัแบตเตอร่ี เคร่ืองวดัความสูง หรือ แคลอร่ีเผาผลาญ) ที่

ท่านตอ้งการแสดงในพืน้ที่แสดงผลดา้นล่าง

5. หากตอ้งการออกจากข ัน้ตอนการต ัง้คา่และกลบัไปที่หน้าปัด
นาฬิกา โปรดกดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
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การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเอง

1. ในขณะที่หน้าปัด "2 ชัน้" แสดงขึน้ โปรดแตะที่หน้าจอ

2. การทําเชน่น้ีจะแสดงขอ้ความ "เร่ิมการวดัอตัราการเตน้ของ
หวัใจ" แตะ 
● การทาํเชน่นีจ้ะเริ่มตน้การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ และจะกลบัไปท่ีหนา้จอหนา้ปัด
พรอ้มกบัอตัราการเตน้ของหวัใจของทา่นท่ีแสดงท่ีบริเวณจอแสดงผลตรงกลาง
วงแหวนรอบนอกของจอแสดงผลจะแสดงโซนอตัราการเตน้ของหวัใจของทา่น *1

● การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเองจะหยดุโดยอตัโนมติัหลงัจากเวลาท่ีทา่นตัง้ไว ้
สาํหรบั “เวลาวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเอง*2” (1 ถึง 3 นาที) หากตอ้งการหยดุ
การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเองในบางชว่ง โปรดแตะหนา้จออีกครัง้ ถา้
ขอ้ความ "จบการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ" ปรากฏขึน้ โปรดแตะ 

*1 กอ่นเริ่มการวดัคา่ โปรดใชวิ้ธกีารภายใต ้“การกาํหนดการตัง้คา่เริ่มตน้ครัง้แรก
สาํหรบัการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ” เพ่ือป้อนวนัเกิด เพศ และขอ้มูลโปรไฟลอื์น่ ๆ
ของทา่น

*2 ทา่นสามารถเปลีย่นการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยแตะการดาํเนินการตอ่ไปนีใ้นข ัน้ตอนท่ี 2
ของวิธกีารภายใต ้“การเปลีย่นรายการแสดงหนา้ปัดนาฬิกา 2 ช ัน้”: D > "เวลาวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจดว้ยตนเอง"
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ลดการใชพ้ลงังาน (นาฬิกา)
โหมดนาฬิกาคือโหมดนาฬิกาท่ีปิดการใชง้านฟังกช์นัอจัฉริยะและแสดงขอ้มูลนอ้ยท่ีสดุแทน
เพ่ือเพ่ิมแบตเตอรี่ของนาฬิกา นาฬิกาและเซน็เซอรจ์ะทํางานเทา่น้ัน

ใชโ้หมดนาฬิกาเพ่ือประหยดัพลงังานขณะนอนหลบัโดยไม่มีการเชือ่มตอ่เครือขา่ย ฯลฯ

ขอ้สําคญั!

● ในโหมดนาฬิกา แอพ ขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้ Wi-Fi และการเชือ่มโยงโทรศพัท ์(การรบัเมนู
แจง้ขอ้มูล ฯลฯ) ถกูปิดใชง้านทัง้หมด

● ดว้ยนาฬิกา ทา่นจะไม่สามารถท่ีจะเปลีย่นการตัง้คา่ใด ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัวนัและเวลา
ปัจจบุนั (เปลีย่นโซนเวลาอตัโนมติั และซงิคว์นัเวลากบัโทรศพัท ์รวมทัง้การปรบัเวลาฤดู
รอ้น ฯลฯ) ในการอพัเดตการตัง้คา่เวลา ทา่นควรออกจากโหมดนาฬิกาทกุสองสามวนั
และสรา้งการเชือ่มตอ่กบัโทรศพัท ์
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รายการหน้าจอ "นาฬิกา"

ดว้ยหนา้ปัด "นาฬิกา" ทา่นสามารถรวมขอ้มูลการแสดงผลดา้นลา่งไดต้ามตอ้งการ

พืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน: วนัท่ี ความกดอากาศ

พืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่ง: จาํนวนกา้ว ระดบัแบตเตอรี่ ความสงู

ตวัอยา่งการแสดงผล
(พืน้ท่ีแสดงผลดา้นบน: ความกดอากาศ
พืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่ง: ระดบัความสงู)

● พืน้ท่ีแสดงตรงกลางจะแสดงเวลาปัจจบุนัและวนัในสปัดาหเ์สมอ วงแหวนรอบนอกจะแสดง
ระดบัแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยูเ่สมอ

● การกาํหนดจาํนวนกา้วของทา่นไปยงัพืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่งจะลดระยะเวลาการทํางานของ
แบตเตอรี่ใหส้ ัน้ลง
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เปลี่ยนเป็น "นาฬิกา"

1. บนหน้าจอ แอพของ CASIO แตะ "นาฬิกา"
● การทาํเชน่นีจ้ะแสดงหนา้จอเริ่มตน้ "นาฬิกา"

2. แตะ "การต ัง้คา่" และจากนัน้กาํหนดการต ัง้คา่ดา้นล่างตาม
ตอ้งการ

หนา้จอขาวดาํ เลือก "สวา่ง" (ขอ้ความสีดาํบนพืน้หลงัสีขาว) หรือ "มืด" (ขอ้ความ
สีขาวบนพืน้หลงัสีดาํ)

รายการแสดง แตะเพ่ือแสดงเมนูย่อย สามารถใชเ้มนูยอ่ยเพ่ือเลือกรายการแสดง
สาํหรบัพืน้ท่ีแสดงผลดา้นบนและดา้นลา่งของหนา้จอ "นาฬิกา"

หน่วย เลือก "เมตริก" หรือ "อิมพีเรียล"
● การตัง้คา่นีจ้ะไม่ปรากฏเม่ือ TYO (โตเกียว) ถกูเลือกเป็นโซน
เวลาของทา่น

● หลงัจากตัง้คา่ตามท่ีทา่นตอ้งการแลว้ โปรดปัดหนา้จอจากซา้ยไปขวาเพ่ือกลบัไปท่ี
หนา้จอเริ่มตน้ "นาฬิกา"

3. แตะ "เร่ิม"
● การทาํเชน่นีจ้ะออกจาก Wear OS by Google และเปลีย่นเป็น "นาฬิกา"

วิธีออกจาก "นาฬิกา" และกลบัสู่ฟังกช์ ัน่ปกติ (เร่ิม Wear OS by
Google)

กดปุ่ มเปิดปิดเครื่องคา้งไวป้ระมาณสองวินาที การทาํเชน่นี ้Wear OS by Google จะเริ่มตน้
ขึน้และกลบัไปทาํงานตามปกติ
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การลดขอ้ผิดพลาดของ "นาฬิกา" ในการวดัความสูง
และความกดอากาศ

ทา่นตอ้งแกไ้ขคา่ความสงูและคา่ความกดอากาศที่ถกูตอ้งท่ีแสดงบนหนา้ปัด "นาฬิกา" ดว้ย
ตนเอง โดยใชร้ะดบัความสงูและคา่ความกดอากาศที่แม่นยาํเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการอา่น
คา่ ใชก้ารดาํเนินการดา้นลา่งเพ่ือป้อนคา่ระดบัความสงูท่ีขึน้อยูก่บัคา่ความสงูจากแหลง่อืน่
และ/หรือคา่ความกดอากาศโดยใชเ้ครื่องวดัความกดอากาศที่แม่นยํา

วิธกีารดา้นลา่งนีใ้ชเ้ม่ือทัง้ความกดอากาศและคา่ความสงูแสดงบนหนา้จอ "นาฬิกา" เม่ือ
เพียงหน่ึงในสองคา่ถกูแสดง วิธกีารนีจ้ะมีผลกบัคา่ท่ีแสดงเทา่น้ัน

1. ในขณะที่ "นาฬิกา" แสดงอยู่ กดปุ่ม START (ปุ่มบน) คา้งไวอ้ย่าง
น้อยสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะทาํใหค้า่ “ALTI” (ระดบัความสงู) ในพืน้ท่ีแสดงผลดา้นลา่งกะพริบ

2. ใชปุ่้ม START และปุ่ม APP เพื่อเพิ่มหรือลดคา่ตามตอ้งการ

3. กดปุ่ม START คา้งไวป้ระมาณสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะทาํใหค้า่ “BARO” (ความกดอากาศ) ในพืน้ท่ีแสดงผลดา้นบนกะพริบ

4. ใชปุ่้ม START และปุ่ม APP เพื่อเพิ่มหรือลดคา่ตามตอ้งการ

5. กดปุ่ม START คา้งไวป้ระมาณสองวินาที
● การทาํเชน่นีจ้ะออกจากโหมดการปรบัเทียบและกลบัสูก่ารทาํงานปกติ
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ท่านสามารถทําอะไรไดบ้า้งเมื่อไม่
ไดเ้ชือ่มตอ่กบัโทรศพัท ์
หากนาฬิกาของทา่นจบัคูก่บัโทรศพัท ์ทา่นจะสามารถใชฟั้งกช์ ัน่สว่นใหญไ่ดแ้มว้า่จะไม่ได ้
เชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องทา่นก็ตาม บางสิง่ท่ีทา่นสามารถทาํไดใ้นกรณีนีมี้การระบไุวด้า้นลา่ง
● การวดัคา่กิจกรรม
● ฟังกช์ ัน่เกือบทัง้หมดท่ีสามารถเรียกใชไ้ดจ้าก แอพของ CASIO
● การเปลีย่นรายการแสดงของหนา้ปัด "DIGITAL" และการใชเ้มนู
● ตรวจสอบเวลาและวนัท่ีปัจจบุนั
● นาฬิกาปลกุ นาฬิกาจบัเวลา นาฬิกานับถอยหลงั
● การเปลีย่นหนา้ปัดนาฬิกา
● การเปลีย่นโหมดเครื่องบิน

แอพ บริการ และฟังกช์ ัน่อืน่ ๆ บางอยา่งท่ีตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่โทรศพัทจ์ะไม่สามารถใชง้านได ้
เม่ือนาฬิกาไม่ไดเ้ชือ่มตอ่กบัโทรศพัท ์โปรดดรูายละเอียดท่ีเว็บไซตด์า้นลา่ง

https://support.google.com/wearos/

ทา่นยงัสามารถเย่ียมชมเว็บไซตด์า้นลา่ง โดยป้อน “ฉันสามารถทําสิง่ใดกบันาฬิกาไดบ้า้ง
โดยท่ีไม่มีการเชือ่มตอ่กบัโทรศพัท?์” จากน้ันแตะปุ่ ม [คน้หา]

https://s.casio.jp/w/10016th/
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การแกปั้ญหา
โปรดดรูายละเอียดในสว่นนีเ้ม่ือใดก็ตามท่ีทา่นประสบปัญหาการใชง้านนาฬิกา

ถา้ทา่นไม่พบวิธกีารแกปั้ญหาของทา่นท่ีน่ี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตด์า้นลา่ง
https://s.casio.jp/w/10016th/

การเรียกดูการทํางานของนาฬิกา

หากทา่นพบวา่นาฬิกาไม่ไดท้ํางานอยา่งเหมาะสมดว้ยเหตผุลบางอยา่ง โปรดรีสตารท์นาฬิกา
ใหม่แลว้ลองใชง้านอีกครัง้ สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวิธกีารรีสตารท์ โปรดด ู“การรีสตารท์”

หากท่านไม่สามารถจบัคูห่ลงัจากเปลี่ยนเป็นโทรศพัท ์
รุ่นอืน่

ขอ้มูลดา้นลา่งยงัใชเ้ม่ือเปลีย่นจากโหมดโทรศพัทท่ี์จบัคูห่น่ึงไปเป็นอีกคูห่น่ึง

ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์Android และ iPhone

สามารถจบัคูโ่ทรศพัทก์บันาฬิกาไดค้รัง้ละหน่ึงเครื่องเทา่น้ัน หากทา่นตอ้งการจบัคูน่าฬิกากบั
โทรศพัทเ์ครื่องอืน่ ทา่นตอ้งเลิกจบัคูก่บัโทรศพัทท่ี์ทาํการจบัคูอ่ยูก่อ่นแลว้

ในการเลิกจบัคูก่บัโทรศพัท ์โปรดทําตามข ัน้ตอนภายใต ้“ตัง้นาฬิกากลบัไปเป็นคา่เริ่มตน้จาก
โรงงาน”
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ผูใ้ช ้iPhone

ดว้ย iPhone ทา่นสามารถจบัคูน่าฬิกาไดเ้พียงเรือนเดียวตอ่โทรศพัทห์น่ึงเครื่อง หากทา่น
ตอ้งการจบัคูน่าฬิกาเรือนนีก้บัโทรศพัทห์รือจบัคูน่าฬิกาเรือนนีก้บั iPhone ท่ีจบัคูก่บั
นาฬิกาเรือนอืน่แลว้ ข ัน้แรกโปรดทาํตามวิธกีารดา้นลา่งบนโทรศพัทเ์พ่ือลบขอ้มูลการจบัคู่
ของนาฬิกาปัจจบุนัออกจากโทรศพัท ์จากน้ันจบัคูก่บันาฬิกาเรือนนี้

1. บนหน้าจอหลกัของ iPhone โปรดแตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี: "การต ัง้
คา่" > "บลูทูธ"

2. ในรายการ "อปุกรณข์องฉนั" โปรดแตะเคร่ืองหมาย  ทางดา้น
ขวาของชือ่นาฬิกาที่เชือ่มตอ่ Wear OS by Google

3. แตะ "เลิกใชอ้ปุกรณเ์คร่ืองน้ี"

4. เปิดแอพ Wear OS by Google

5. แตะไอคอนเมนู ( ) ที่มุมบนซา้ยของหน้าจอ ในเมนูที่ปรากฏ
ขึน้ โปรดแตะ "ต ัง้คา่นาฬิกาใหม่"
● ทาํตามคาํแนะนําท่ีปรากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องทา่นเพ่ือทาํวิธกีารการจบัคูใ่หเ้สร็จ
สิน้
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ต ัง้นาฬิกากลบัไปเป็นคา่เร่ิมตน้จากโรงงาน

การรีเซต็นาฬิกาเป็นคา่เริ่มตน้ครัง้แรกจากโรงงานจะยกเลิกการจบัคูก่บัโทรศพัทท่ี์จบัคูอ่ยูใ่น
ปัจจบุนั นอกจากนีย้งัเริ่มตน้ (ลบ) ขอ้มูลทัง้หมด (บนัทึกประวติัการวดัคา่กิจกรรม แอพท่ีติด
ตัง้ ฯลฯ) ท่ีทา่นเก็บไวใ้นหน่วยความจาํนาฬิกาและรีเซต็การตัง้คา่ท่ีทา่นกาํหนดไว ้

1. ในขณะที่หน้าปัดแสดงผลอยู่ กวาดน้ิวบนหน้าจอจากบนลงล่าง
2. โปรดแตะตามลําดบัตอ่ไปน้ี: D > "ระบบ"

3. แตะ "ยกเลิกการเชือ่มตอ่และรีเซต็"
● เม่ือหนา้จอยืนยนัปรากฏขึน้ เลือ่นหนา้จอลงเพ่ืออา่นเนือ้หา

4. แตะ 
● โปรดแตะ  เพ่ือยกเลิกการทํางาน
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รายการรหสัขอ้ผิดพลาดและขอ้ความขอ้ผิดพลาด

รหสัขอ้ผิดพลาด
ขอ้ความขอ้ผิด

พลาด

ขอ้ปฏิบติัที่จาํเป็น

1001 1009
การชารจ์ปกติเป็นไปไม่
ไดด้ว้ยเหตผุลบางอยา่ง
หากขอ้ความนีย้งัคง
ปรากฏ โปรดติดตอ่ศนูย ์
บริการ

ถอดสายชารจ์ออกจากนาฬิกา ปิดนาฬิกาแลว้ลองชารจ์อีก
ครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชส้ายชารจ์ท่ีมาพรอ้มกบันาฬิกา
เพ่ือชารจ์ตามท่ีอธบิายไวด้า้นลา่ง “ข ัน้ตอนท่ี 1: ชารจ์
นาฬิกา”

ถา้ขอ้ความ/รหสัขอ้ผิดพลาดนีป้รากฎ ก็อาจหมายความวา่
แบตเตอรี่ไดเ้สือ่มสภาพ โปรดขอบริการจากรา้นคา้ปลีก
ดัง้เดิมของทา่นหรือศนูยบ์ริการ CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาต

1003
เย็นเกินไปท่ีจะชารจ์

โปรดชารจ์นาฬิกาในพืน้ท่ีท่ีมีอณุหภมิูโดยรอบอยูร่ะหวา่ง
10 °C และ 35 °C (50 °F และ 95 °F)

1004 1007
รอ้นเกินไปท่ีจะชารจ์

1021
การรบัขอ้มูลจาก
เซน็เซอรอ์าจลม้เหลว
โปรดใชห้นา้จอการ
ตัง้คา่เพ่ือดาํเนินการ
รีสตารท์ระบบ

การรวบรวมขอ้มูลจากหน่ึงในเซน็เซอรต์อ่ไปนีอ้าจลม้เหลว
ดว้ยเหตผุลบางประการ: เซน็เซอรแ์รงดนั (pressure sensor)
เซน็เซอรว์ดัความเอียง (accelerometer) เครื่องวดัความเร็ว
เชงิมุม (gyrometer) เซน็เซอรแ์ม่เหล็ก (magnetic
sensor) และเซน็เซอรแ์สง (optical sensor) (อตัราการเตน้
หวัใจ PPG) รีสตารท์นาฬิกาโดยทาํตามข ัน้ตอนตอ่ไปนี:้ ใน
การรีสตารท์ โปรดปัดหนา้ปัดนาฬิกาจากบนลงลา่ง บนหนา้
จอท่ีปรากฏขึน้ โปรดแตะ D"ระบบ" และ "Restart"
หากขอ้ความนีห้รือรหสัขอ้ผิดพลาดยงัปรากฏตลอดหลงัจาก
รีสตารท์ โปรดขอรบับริการจากรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่น
หรือศนูยบ์ริการ CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาต
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รหสัขอ้ผิดพลาด
ขอ้ความขอ้ผิด

พลาด

ขอ้ปฏิบติัที่จาํเป็น

9000
ปัญหาบางอยา่งเกิดขึน้
กบันาฬิกา เครื่องจะปิด
ลงในอีกไม่นาน

เม่ือตอ้งการรีสตารท์นาฬิกาอีกครัง้ โปรดชารจ์เป็นเวลาอยา่ง
นอ้ยหน่ึงช ัว่โมง จากน้ัน กดปุ่ มเปิดปิดเครื่องคา้งไวป้ระมาณ
12 วินาทีจนกระทัง่หนา้จอเปลีย่นเป็นสีขาว

9001 9002 9003
ปัญหาบางอยา่งเกิดขึน้
กบันาฬิกา เครื่องจะปิด
ลงในอีกไม่นาน

นํานาฬิกาของทา่นไปยงัศนูยบ์ริการ CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาต
หรือรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่นสาํหรบัการตรวจสอบและการ
ซอ่มแซม

9010
อณุหภมิูนาฬิกาสงู
เครื่องจะปิดตวัลงเพ่ือ
ปกป้องนาฬิกา

ถอดนาฬิกาของทา่นจากขอ้มือของทา่นและปลอ่ยทิง้ไวใ้น
สถานท่ีท่ีไม่ไดส้มัผสักบัแสงแดดโดยตรง ท่ีซึง่มีอณุหภมิูอยู่
ระหวา่ง 10 °C และ 30 °C (50 °F และ 86 °F) เพ่ือใหน้าฬิกา
เย็นลง ทา่นสามารถท่ีจะเปิดใชน้าฬิกาอีกครัง้หลงัจากท่ี
นาฬิกามีอณุหภมิูท่ีตํา่ลง
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ขอ้ควรระวงัระหวา่งใชง้าน

จอแสดงผลความแม่นยําขอ้มูล

ขอ้ควรระวงักราฟกระแสน้ํา
สาํหรบัมหาสมุทรในพืน้ท่ีญ่ีปุ่ น การเปลีย่นแปลงเวลาและระดบันํา้ขึน้นํา้ลงจะถกูคาํนวณโดย
การคาดการณโ์ดยใชข้อ้มูลคา่คงท่ีฮารโ์มนิกท่ีไดจ้ากบรรณานุกรม 742 ตารางคา่คงท่ีฮาร ์
โมนิกของนํา้ขึน้นํา้ลงชายฝ่ังญ่ีปุ่ น (กมุภาพนัธ ์1992) เผยแพรโ่ดยกรมอทุกศาสตรข์อง
หน่วยลาดตระเวณชายฝ่ังญ่ีปุ่ นและจากรายชือ่สถานีนํา้ขึน้นํา้ลง (2015) เผยแพรโ่ดย
สาํนักงานกรมอตุนิุยมวิทยาญ่ีปุ่ น สาํหรบัมหาสมุทรในพืน้ท่ีอืน่ ๆ การเปลีย่นแปลงเวลาและ
ระดบันํา้ขึน้นํา้ลงจะถกูคาํนวณโดยการคาดการณโ์ดยใชข้อ้มูลคา่คงท่ีฮารโ์มนิกท่ีไดร้บัจาก
เว็บไซต ์UKHO ADMIRALTY TIDE TABLES NP 201-05, UKHO ADMIRALTY TIDE
TABLES NP 201-208, NOAA, NOAA CO-OPS และ NOAA Tides & Currents และ
การสาํรวจทางธรณีวิทยาและชายฝ่ัง / กระทรวงการพาณิชยข์องสหรฐัอเมริกา มกราคม
1942 TH -1.

ปรากฎการณก์ระแสนํา้ของจริงอาจมีความผนัผวนขึน้อยูก่บัอากาศ ฤดกูาล และเง่ือนไขตา่ง
ๆ ดงัน้ัน การคาํนวณอาจไม่ตรงกบัปรากฎการณจ์ริง ซึง่เง่ือนไขบางอยา่งอาจทาํใหก้ระแสนํา้ท่ี
เกิดขึน้จริงอาจเบี่ยงเบนจากการคาํนวณ ดว้ยเหตนีุ ้โปรดนําขอ้มูลจากฟังกช์ ัน่กราฟกระแส
นํา้ของแอพและนาฬิกาเป็นเพียงขอ้มูลอา้งอิง ไม่ควรนําขอ้มูลนีไ้ปใชส้าํหรบัการนําทางหรือ
การตดัสินใจเกีย่วกบักระแสนํา้ท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดอนัตราย

ขอ้ควรระวงัพระอาทิตยข์ึน้/พระอาทิตยต์ก
การคาํนวณพระอาทิตยข์ึน้และพระอาทิตยต์กจะดาํเนินการโดยใชเ้สน้วางราบตอ่ไปนี:้ ทิศ
เหนือ: 0 องศา ตะวนัออก: 90 องศา ใต:้ 180 องศา ตะวนัตก: 270 องศา ผลการคาํนวณรวม
ถึงขอ้ผิดพลาดหลายวินาทีและขอ้ผิดพลาดจะมากขึน้ท่ีระดบัความสงูท่ีสงูขึน้ การคาํนวณไม่
ไดนํ้าระดบัเสน้ขอบฟ้าและภมิูประเทศทอ้งถิน่มาพิจารณา
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ขอ้ควรระวงัเร่ืองรอบของดวงจนัทร ์
รอบของดวงจนัทรแ์สดงโดยนาฬิกานีข้ึน้อยูก่บัการคาํนวณท่ีอธบิายดา้นลา่ง
(1) ระยะทางของดวงจนัทรจ์ากดวงอาทิตย ์(Elongation) จะถกูคาํนวณโดยใชพิ้กดัดวง
อาทิตยแ์ละดวงจนัทรท่ี์ผลิตโดยฟังกช์ ัน่นัลแคลคลูสั
(2) รอบของดวงจนัทรค์าํนวณจากความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะทางของดวงจนัทรจ์ากดวง
อาทิตยแ์ละรอบเฉลีย่ของดวงจนัทร ์
แมว้า่ดวงจนัทรมี์ระยะเวลาเฉลีย่ 29.53 วนัก็จริง แตก็่มีความผนัผวนโดยเทา่กบั ±1 วนั ดงัน้ัน
การคาํนวณนีก้อ่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดไดถึ้ง ±1 วนั

การทนน้ํา

นาฬิกาเรือนนีส้ามารถทนนํา้ไดถึ้ง 20BAR ซึง่หมายความวา่สามารถสวมใสใ่นขณะที่ทํางาน
บริเวณนํา้ เซริฟ์ฟ่ิง การดาํนํา้แบบผิวนํา้ ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม โปรดอา่นขอ้มูลตอ่ไปนี้

● แมว้า่นาฬิกาทนนํา้ โปรดทราบขอ้ควรระวงัในการใชง้านท่ีอธบิายดา้นลา่ง
ー หลีกเลีย่งการใชน้าฬิกานีข้ณะดาํนํา้ (พรอ้มทอ่อดัอากาศ)
ー อยา่ใชง้านปุ่ มตา่ง ๆ ในขณะท่ีนาฬิกาของทา่นจมอยูใ่นนํา้หรือเปียก
ー อยา่ชารจ์นาฬิกาขณะท่ีอยูใ่นนํา้หรือเปียก
ー หลีกเลีย่งการสวมใสน่าฬิกาของทา่นในขณะท่ีอาบนํา้
ー อยา่สวมใสน่าฬิกาของทา่นในซาวน่า หรือในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอณุหภมิูสงู/ความชืน้สงู
อืน่ใด

ー อยา่สวมใสน่าฬิกานีใ้นขณะท่ีลา้งมือหรือใบหนา้ของทา่น หรือในขณะที่ปฏิบติังานอืน่ ๆ
ท่ีมีการใชส้บูห่รือผงซกัฟอก

● หนา้จอสมัผสัจะไม่ทํางานในขณะท่ีนาฬิกาจมอยูใ่นนํา้
● ความแม่นยาํของจอภาพอตัราการเตน้ของหวัใจอาจลดลงในขณะท่ีซกัผา้ วา่ยนํา้ หรือทาํ
กิจกรรมอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบันํา้

● สภาวะบางอยา่งในขณะซกัผา้หรือวา่ยนํา้อาจทาํใหไ้ม่สามารถรบัขอ้มูลตาํแหน่งหรือลด
ความแม่นยาํของขอ้มูลได ้
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● หลงัจากใชน้าฬิกาท่ีจมอยูใ่นนํา้ทะเลหรือนํา้จืด หรือท่ีมีคราบเป้ือนทรายหรือโคลน โปรด
ลา้งออกดว้ยนํา้สะอาดตามท่ีอธบิายไวด้า้นลา่ง แลว้เชด็ใหแ้หง้ใหท้ัว่

1. เติมนํา้ประปาหรือนํา้สะอาดอืน่ ๆ ในถงัหรือภาชนะอืน่ ๆ
2. วางนาฬิกาลงในนํา้
3. คอ่ย ๆ เขยา่นาฬิกาไปมาในนํา้เพ่ือเอาเกลือ สิง่สกปรก โคลน ทราย ฯลฯ ออก

ー หากหนา้จอสมัผสัสกปรก โปรดลา้งออกดว้ยนํา้จืด หากคราบสกปรกยงัคงอยู ่โปรดใช ้
ผา้นุ่ม ๆ เชด็ออก

ー หากข ัว้ชารจ์สกปรก โปรดลา้งออกดว้ยนํา้จดื หากคราบสกปรกยงัคงอยู ่โปรดใชป้ลาย
สาํลีกา้นบาง ๆ เชด็ออก ฯลฯ

ー หลงัจากลา้งนาฬิกา ใชผ้า้นุ่มแหง้ท่ีสะอาดเชด็นํา้ท่ีเหลือใด ๆ ถดัไป ปลอ่ยนาฬิกาไวใ้น
สถานท่ีท่ีอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ท่่ีรม่เพ่ือใหแ้หง้อยา่งทัว่ถึง

ー ในการทําความสะอาดสิง่สกปรกออกจากพืน้ผิวของเซน็เซอรท่ี์อยูต่รงกลางของฝาหลงั
โปรดเชด็ดว้ยผา้นุ่ม ๆ และระวงัอยา่ใหพื้น้ผิวเสียหาย

● เพ่ือรกัษาความทนนํา้ โปรดเปลีย่นปะเก็นของนาฬิกาของทา่นเป็นระยะ (ประมาณทกุ ๆ
สองหรือสามปี) หากจาํเป็นตอ้งเปลีย่นปะเก็น โปรดขอบริการจากศนูยบ์ริการ CASIO หรือ
รา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่น

● โปรดแน่ใจวา่ ไดมี้การเปลีย่นแบตเตอรี่โดยศนูยบ์ริการ CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาตหรือรา้น
คา้ปลีกดัง้เดิมของทา่น การเปลีย่นแบตเตอรี่ไม่แทอ้าจทาํใหเ้กิดปัญหากบัประสิทธภิาพ
การกนันํา้ของนาฬิกา

● พืน้ผิวดา้นในของกระจกนาฬิกาอาจเป็นฝ้าเม่ือนาฬิกาสมัผสักบัการลดลงอยา่งฉับพลนัใน
อณุหภมิู ถา้ฝ้าจางหายคอ่นขา้งรวดเร็ว จะไม่มีผลกระทบตอ่นาฬิกา การเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมิูอยา่งฉับพลนัและรนุแรง (เชน่ เขา้ไปในหอ้งปรบัอากาศในฤดรูอ้นและยืนอยูใ่กล ้
กบัเครื่องปรบัอากาศ หรือออกจากหอ้งท่ีมีเครื่องทําความรอ้นในฤดหูนาวและปลอ่ยให ้
นาฬิกาของทา่นสมัผสักบัหิมะ) ทาํใหฝ้้าท่ีกระจกใชเ้วลานานในการจางหาย หากฝ้าท่ี
กระจกไม่จางหายหรือถา้ทา่นสงัเกตเห็นความชืน้ภายในกระจก หยดุใชน้าฬิกาทนัทีและนํา
นาฬิกาไปยงัศนูยบ์ริการท่ีไดร้บัอนุญาตจาก CASIO หรือรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของท่าน
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ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัฟังกช์ ัน่การวดั

นาฬิกาของทา่นสามารถวดัและแสดงขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้ ความกดอากาศ ความสงู ทิศทาง
วางราบ (แบริ่ง) อตัราการเตน้ของหวัใจของท่าน และขอ้มูลอืน่ ๆ โปรดทราบวา่นาฬิกาเรือนนี้
ไม่ไดเ้ป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัสาํหรบัวตัถปุระสงคพิ์เศษ คา่การอา่นท่ีวิเคราะหโ์ดยฟังกช์ ั่
นการวดัมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นขอ้มูลอา้งอิงทัว่ไปเทา่น้ัน

การใชจี้พีเอส

ทา่นสามารถใชส้ญัญาณวิทยจุากดาวเทียมจพีีเอส (Global Positioning System) เพ่ือ
ตรวจสอบตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่นท่ีใดก็ไดใ้นโลก ฟังกช์ ัน่ GPS นีส้ามารถใชเ้พ่ือรบั
คลืน่วิทยจุากดาวเทียมจีพีเอส และคาํนวณตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่นและเวลาปัจจบุนั
กระบวนการในการกาํหนดตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนัของทา่นถกูเรียกวา่ “การวางตาํแหน่ง”

สถานที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการรบัสญัญาณ
● สถานท่ีท่ีดีสาํหรบัการรบัสญัญาณคือกลางแจง้ท่ีมองเห็นทอ้งฟ้าไดแ้ละไม่ถกูบล็อกโดย
อาคาร ตน้ไม ้หรือวตัถอืุน่ ๆ

● ทา่นอาจพบปัญหาการรบัสญัญาณจีพีเอสในพืน้ท่ีท่ีอธบิายดา้นลา่ง
ー ท่ีมุมมองของทอ้งฟ้าขา้งบนเป็นท่ีแคบ
ー อยูใ่กลต้น้ไมห้รืออาคาร
ー ใกลส้ถานีรถไฟ สนามบิน หรือพืน้ท่ีแออดัอืน่ ๆ หรือท่่ีท่ีมีการจราจรของยานพาหนะ
จาํนวนมาก

ー ใกลส้ายทางอากาศของรถไฟ สายไฟแรงสงู เสาทีวี ฯลฯ
● การรบัสญัญาณจีพีเอสเป็นไปไม่ไดใ้นพืน้ท่ีท่ีอธบิายดา้นลา่ง
ー ท่ีท่ีมองไม่เห็นทอ้งฟ้า
ー รถไฟใตดิ้น ในอโุมงค ์ใตนํ้า้
ー ในรม่ (การรบัสญัญาณอาจเป็นไปไดก้รณีใกลห้นา้ตา่ง)
ー ใกลอ้ปุกรณสื์อ่สารไรส้ายหรืออปุกรณอื์น่ ๆ ท่ีสรา้งแม่เหล็กไฟฟ้า

● ดาวเทียมจีพีเอสอยูใ่นการเคลือ่นไหวอยา่งตอ่เน่ือง ดงัน้ันตาํแหน่งท่ีตัง้ของทา่น เวลาของ
วนั หรือปัจจยัอืน่ ๆ อาจทําใหเ้กิดความลา่ชา้ในการวางตาํแหน่งหรือแมก้ระทัง่อาจทําใหไ้ม่
สามารถวางตาํแหน่งได ้
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จีพีเอสฝังในตวั
นาฬิกาเรือนนีมี้จพีีเอส*1 ฝังในตวั และทา่นสามารถรบัขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้โดยไม่ตอ้งเชือ่มตอ่
กบัโทรศพัท ์ตวันาฬิกาเองสามารถแสดงแผนที่*2 ของตาํแหน่งปัจจบุนัของทา่น วดัคา่และ
บนัทึกขอ้มูลสาํหรบัความหลากหลายของกิจกรรมการฝึกและอืน่ ๆ

*1 นอกเหนือจาก GPS (สหรฐัฯ) นาฬิกาของทา่นยงัรองรบัการวางตาํแหน่งโดย GLONASS
(รสัเซยี) และ QZSS (ญ่ีปุ่ น) คูมื่อนีจ้ะใช ้“จีพีเอส” ในการอา้งถึงระบบการวางตาํแหน่ง
เหลา่นีท้ ัง้หมด

*2 ทา่นจาํเป็นตอ้งดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนท่ีกอ่นลว่งหนา้ หรือนาฬิกาตอ้งเชือ่มตอ่กบัเครือ
ขา่ย Wi-Fi เพ่ือแสดงแผนที่เม่ือทา่นไม่มีโทรศพัท ์

การใชจี้พีเอสนอกประเทศของท่าน
บางประเทศหรือบางพืน้ท่ีทางภมิูศาสตรว์างขอ้จาํกดัทางกฎหมายเกีย่วกบัการใชจ้ีพีเอสใน
การเก็บรวบรวมและการบนัทึกขอ้มูลตาํแหน่งสถานท่ีตัง้ ฯลฯ นาฬิกาของทา่นมีฟังกช์ ัน่จีพี
เอสในตวั ดงัน้ันกอ่นท่ีจะเริ่มการเดินทางระหวา่งประเทศไปยงัประเทศหน่ึงหรือพืน้ท่ีท่ีอยูน่อก
ประเทศที่ทา่นซือ้นาฬิกาของทา่น ทา่นควรตรวจสอบกบัสถานทตูของประเทศที่ทา่นวางแผน
ท่ีจะไป บริษทัทอ่งเท่ียวของทา่น หรือแหลง่ขอ้มูลท่ีเชือ่ถือไดอื้น่ ๆ เพ่ือดวูา่มีขอ้หา้มหรือขอ้
จาํกดัใด ๆ  ในการนําอปุกรณท่ี์มีฟังกช์ ัน่จีพีเอส หรือการบนัทึกขอ้มูลตาํแหน่งสถานท่ีตัง้ ฯลฯ

การไม่ใชง้านเป็นเวลานาน
หากทา่นปลอ่ยใหน้าฬิกาไม่ไดถ้กูชารจ์และไม่ไดถ้กูใชเ้ป็นเวลานาน นาฬิกาก็จะใชเ้วลานาน
ท่ีจะรบัสญัญาณจพีีเอสและดาํเนินการวางตาํแหน่งทนัทีหลงัจากท่ีทา่นชารจ์นาฬิกาและเริ่ม
ใชม้นัอีกครัง้
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ขอ้ควรระวงัในฟังกช์ ัน่จีพีเอส
● เม่ือใดก็ตามท่ีทา่นอยูใ่นพืน้ท่ีใด ๆ ท่ีการรบัสญัญาณคลืน่วิทยเุป็นสิง่ตอ้งหา้มหรือจาํกดั
โปรดดาํเนินการตามดา้นลา่งเพ่ือปิดการตัง้คา่ "ตาํแหน่ง"

1. ในขณะท่ีหนา้ปัดแสดงผลอยู ่กวาดนิว้บนหนา้จอสมัผสัจากบนลงลา่งและจากน้ัน
แตะ D

2. เลือ่นลงและแตะ "การเชือ่มตอ่" และ "ตาํแหน่ง"
3. บนหนา้จอท่ีปรากฏขึน้ ปิดการทํางานของ "ตาํแหน่ง"

● ขอ้มูลแผนท่ีอาจมีขอ้มูลท่ีไม่ถกูตอ้ง นอกจากนีท้กุประเทศและพืน้ท่ีทางภมิูศาสตรอ์าจจะ
ไม่ไดมี้การถกูระบไุวใ้นขอ้มูลแผนท่ี

● ชือ่ของสถานที่ต ัง้และที่อยูบ่างท่ีอาจถกูแสดงไม่ถกูตอ้งเน่ืองจากกฎหมายที่ใชบ้งัคบัและขอ้
จาํกดัในบางประเทศและพืน้ท่ีทางภมิูศาสตร ์

● ขอ้มูลตาํแหน่งสถานท่ีตัง้ท่ีใหบ้ริการโดยฟังกช์ ัน่จพีีเอสของนาฬิกานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
การอา้งอิงเทา่น้ันและสถานที่บางแหง่ท่ีแสดงอาจไม่สามารถเขา้ถึงหรือยากท่ีจะเขา้ถึง
นอกจากนี ้ขอ้มูลแผนท่ีอาจแสดงภเูขา ป่า ทะเลทราย และสถานท่ีอืน่ ๆ ท่ีเป็นอนัตรายหรือ
ไรก้ฎหมาย กอ่นท่ีจะไปยงัสถานท่ีท่ีไม่รูจ้กั โปรดแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบขอ้มูลลา่สดุเกีย่วกบั
กฎหมายท่ีมีอยูแ่ละความปลอดภยั

● การใชน้าฬิกาเรือนนีใ้นบริเวณใกลเ้คียงกบัโทรศพัทมื์อถือหรืออปุกรณอื์น่ ๆ ท่ีใชค้ลืน่วิทยุ
1.5 GHz อาจทําใหก้ารรบัสญัญาณเป็นไปไม่ได ้

● ขอ้มูลตาํแหน่งจีพีเอสอาจมีขอ้ผิดพลาดเป็นหลายรอ้ยเมตร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขการรบั
สญัญาณ

● จะไม่สามารถรบัขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้ไดใ้นขณะที่บินบนเครื่องบินหรืออืน่ ๆ ท่ีเคลือ่นท่ีดว้ย
ความเร็วสงูมาก

● ไม่ควรใชฟั้งกช์ ัน่จีพีเอสของนาฬิกานีส้าํหรบัการสาํรวจหรือวดัคา่อืน่ ๆ ท่ีตอ้งใชค้วาม
แม่นยาํสงู

● ไม่ควรใชฟั้งกช์ ัน่จพีีเอสของนาฬิกานีส้าํหรบัการนําทางของเรือ เครื่องบิน ยานยนต ์บคุคล ฯลฯ
● การตรวจวดัตาํแหน่งท่ีตัง้ถกูดาํเนินการโดยใชด้าวเทียมท่ีมีการใชง้านและบริหารจดัการโดย
สหรฐัอเมริกา (GPS) รสัเซยี (GLONASS) และญ่ีปุ่ น (QZSS) ดว้ยเหตนีุ ้มีความเป็นไปไดเ้สมอ
วา่การเขา้ถึงขอ้มูลอาจจะถกูปิดการใชง้านโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของประเทศเหลา่นี้
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เขม็ทิศ (การวดัทิศทางวางราบ)

สาํหรบัการปีนภเูขาอยา่งจริงจงัและกิจกรรมอืน่ ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการอา่นคา่ทิศทางวางราบที่
ถกูตอ้ง โปรดเตรียมเขม็ทิศท่ีเชือ่ถือไดส้งูเพ่ือใชร้ว่มกนักบัเขม็ทิศนาฬิกา

ขอ้สําคญั!

● โปรดทราบวา่การอา่นเขม็ทิศท่ีถกูตอ้งและ/หรือการแกไ้ขไม่สามารถทาํไดใ้นพืน้ท่ีท่ี
อธบิายตามดา้นลา่ง
ー ในบริเวณใกลเ้คียงของแม่เหล็กถาวร (อปุกรณแ์ม่เหล็ก ฯลฯ) วตัถท่ีุเป็นโลหะ สาย
ไฟแรงสงู สายอากาศ หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน (ทีวี คอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อ
ถือ ฯลฯ)

ー บนรถไฟ บนเรือ บนเครื่องบิน ฯลฯ
ー ในรม่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภายในของโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก

เคร่ืองวดัระดบัความสูง, เคร่ืองวดัความกดอากาศ

เครื่องวดัระดบัความสงู ของนาฬิกาใชเ้ซน็เซอรแ์รงดนัในการวดัคา่แรงดนัความกดอากาศ
และจากน้ันจะคาํนวณและแสดงระดบัความสงูสมัพทัธบ์นพืน้ฐานของคา่ท่ีวดัได ้ดว้ยเหตนีุ ้คา่
การอา่นท่ีดาํเนินการในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนัในสถานที่เดียวกนัอาจผลิตคา่ระดบัความสงูท่ี
แตกตา่งกนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอณุหภมิู ความชืน้ แรงดนัความกดอากาศ และ
ปัจจยัอืน่ ๆ นอกจากนี ้โปรดทราบวา่คา่ท่ีแสดงโดยนาฬิกาอาจแตกตา่งจากความสงูจาก
ระดบันํา้ทะเลท่ีระบสุาํหรบัพืน้ท่ีท่ีทา่นอยู ่เม่ือใชเ้ครื่องวดัระดบัความสงูของนาฬิกาในขณะท่ี
ปีนเขา ขอแนะนําใหท้า่นทําการแกไ้ขโดยสม่ําเสมอใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัระดบัความสงู
(ความสงูจากระดบันํา้ทะเล) ในทอ้งถิน่

กราฟกระแสน้ํา (จอแสดงกราฟฟิคของขอ้มูลกระแสน้ําขึน้น้ําลง)

กราฟกระแสนํา้ของนาฬิกามีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหภ้าพครา่ว ๆ ของสภาพกระแสนํา้ในปัจจบุนั
โปรดอยา่ใชข้อ้มูลกระแสนํา้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการนําทาง สาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการนํา
ทาง โปรดแน่ใจวา่ทา่นใชแ้ผนภมิูกระแสนํา้ท่ีเป็นทางการซึง่จดัทาํโดยหน่วยงานท่ีมีความน่า
เชือ่ถือหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในพืน้ท่ีท่ีทา่นกาํลงันําทาง ระดบันํา้ขึน้นํา้ลงเป็นคา่ประมาณ
ท่ีมีไวส้าํหรบัการอา้งอิงเทา่น้ัน คณุลกัษณะทางภมิูศาสตรแ์ละสภาพอากาศในตาํแหน่ง
ปัจจบุนัของทา่นอาจทําใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการอา่นคา่
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การตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ
● ฝาหลงัของนาฬิกามีโฟโตเ้ซน็เซอรใ์นตวัท่ีตรวจจบัชพีจรของทา่น ใชเ้พ่ือคาํนวณและ
แสดงคา่อตัราการเตน้ของหวัใจโดยประมาณ ปัจจยัดา้นลา่งอาจทําใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดใน
คา่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีแสดง
ー วิธกีารรดันาฬิกาติดกบัขอ้มือ
ー ลกัษณะและสภาพของขอ้มือแตล่ะบคุคล
ー ประเภทการฝึกและ/หรือความเขม้ขน้
ー เหง่ือ สิง่สกปรก และ/หรือสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ ใกลก้บัเซน็เซอร ์
ー จมอยูใ่ตนํ้า้ขณะวา่ยนํา้ ฯลฯ

ทัง้หมดนีห้มายความวา่คา่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีนาฬิกาแสดงน้ันเป็นคา่โดยประมาณ
และไม่มีการรบัประกนัใด ๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้ง

● ฟังกช์ ัน่การตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจของนาฬิกานีมี้วตัถปุระสงคส์าํหรบัการพกั
ผ่อนหยอ่นใจและไม่ควรนําไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคท์างการแพทยใ์ด ๆ

ขอ้ควรระวงัอืน่ ๆ เกีย่วกบัผลิตภณัฑ ์

การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

โปรดทราบวา่เม่ือใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทา่นจะตอ้งตระหนักถึงระดบัแบตเตอรี่ของนาฬิกาและ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ แบตเตอรี่ตํา่หรืออากาศท่ีเย็นมากอาจทาํใหก้ารทาํงานของ Wi-Fi
ถกูปิดลงโดยอตัโนมติัเพ่ือปกป้องระบบของนาฬิกา

สติกเกอรป้์องกนั
● โปรดแน่ใจวา่ไดแ้กะสติกเกอรป้์องกนัและ/หรือป้ายกระดาษที่อาจจะติดอยูก่บันาฬิกาของ
ทา่น (รวมถึงฝาหลงัของนาฬิกา) และ/หรือสายนาฬิกาเม่ือทา่นซือ้นาฬิกา การใชน้าฬิกา
โดยไม่แกะสติกเกอรป้์องกนัและ/หรือป้ายกระดาษอาจสง่ผลใหเ้กิดการสะสมสิง่สกปรก
ระหวา่งนาฬิกา/สายนาฬิกาและสติกเกอร/์ป้ายกระดาษ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของ
การเกิดสนิมและผ่ืนคนัท่ีผิวหนัง
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การชารจ์
● นาฬิกาและ AC อะแดปเตอรอ์าจจะรอ้นเม่ือสมัผสัระหวา่งการชารจ์ ซึง่เป็นเรื่องปกติและไม่
ไดแ้สดงความผิดปกติใด

● อยา่ชารจ์นาฬิกาในขณะที่ระดบัของแบตเตอรี่อยูใ่นระดบัสงูพอสาํหรบัการใชง้าน รอจน
กระทัง่ระดบัแบตเตอรี่เหลือนอ้ยกอ่นท่ีจะชารจ์จะชว่ยยืดอายกุารใชง้านแบตเตอรี่ แนะนําให ้
ถอดสายชารจ์ออกจากนาฬิกาหลงัจากชารจ์เต็มแลว้ สิง่ใดสิง่หน่ึงดงัตอ่ไปนีส้ามารถเรง่
การเสือ่มสภาพของแบตเตอรี่ไดแ้ละควรหลีกเลีย่ง
ー การชารจ์แบตเตอรี่บอ่ยครัง้ในขณะท่ีแบตเตอรี่เต็มหรือเกือบเต็ม
ー การชารจ์ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน (หลายวนั)
ー การเชือ่มตอ่และถอดสายชารจ์ออกหลายครัง้ในหน่ึงวนัแมว้า่แบตเตอรี่จะถกูชารจ์เต็ม

● อยา่ชารจ์นาฬิกาถา้นาฬิกาหรือสายชารจ์เปียก เชด็ความชืน้และโปรดแน่ใจวา่นาฬิกา
และสายชารจ์แหง้กอ่นชารจ์

● อยา่ชารจ์นาฬิกาในสถานที่ท่ีมีความชืน้ ฝุ่น หรืออนุภาคโลหะเล็ก ๆ จาํนวนมาก ในสถาน
ท่ีท่ีอาจมีการสัน่สะเทือน หรือใกลส้ายโทรศพัท ์ทีวี วิทย ุฯลฯ

● สายชารจ์ของนาฬิกานีเ้ป็นแม่เหล็ก การสมัผสักบัทรายท่ีมีอนุภาคเหล็กสามารถทาํให ้
สายชารจ์ใชไ้ม่ไดส้าํหรบัการชารจ์ หากข ัว้หรือสายชารจ์เป้ือนโคลนหรือทราย เชด็สิง่
แปลกปลอมทัง้หมดออกอยา่งทัว่ถึงกอ่นท่ีจะชารจ์

● ในพืน้ท่ีท่ีหนาวมากหรือรอ้นมาก ทา่นอาจจะไม่สามารถชารจ์นาฬิกาหรือนาฬิกาอาจจะ
ไม่สามารถชารจ์ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์โปรดชารจ์นาฬิกาในพืน้ท่ีท่ีมีอณุหภมิูโดยรอบอยู่
ระหวา่ง 10 °C และ 35 °C (50 °F และ 95 °F)
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การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจที่ขอ้มือ
● ฝาหลงัของนาฬิกามีเซน็เซอรใ์นตวัท่ีตรวจจบัชพีจรท่ีขอ้มือของทา่น ใชเ้พ่ือคาํนวณและ
แสดงคา่อตัราการเตน้ของหวัใจโดยประมาณ ปัจจยัดา้นลา่งอาจทําใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดใน
คา่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีแสดง
ー วิธกีารสวมใสน่าฬิกาติดกบัขอ้มือ
ー ลกัษณะและสภาพของขอ้มือแตล่ะบคุคล
ー ประเภทการฝึกและ/หรือความเขม้ขน้
ー เหง่ือ สิง่สกปรก และ/หรือสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ ใกลก้บัเซน็เซอร ์

ทัง้หมดนีห้มายความวา่คา่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีนาฬิกาแสดงน้ันเป็นคา่โดยประมาณ
และไม่มีการรบัประกนัใด ๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้ง

● เง่ือนไขดา้นลา่งนีอ้าจทาํใหไ้ม่สามารถตรวจจบัชพีจรท่ีแม่นยาํได ้
ー การออกกาํลงักายในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอณุหภมิูตํา่หรือภายใตส้ภาวะอืน่ ๆ ท่ีลดการไหล
เวียนของเลือดไปยงัแขน

ー รอยสกัท่ีแขน
ー การใชค้รีมหรือโลช ัน่กนัแดด ยากนัแมลง หรือครีมทาผิวหนังอื่น ๆ

● ฟังกช์ ัน่การตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจของนาฬิกานีมี้วตัถปุระสงคส์าํหรบัการพกั
ผ่อนหยอ่นใจและไม่ควรนําไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคท์างการแพทยใ์ด ๆ

สายนาฬิกา
● การรดัสายนาฬิกาแน่นเกินไปสาํหรบัการตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจสามารถทาํให ้
ทา่นเหง่ือออกและทําใหอ้ากาศอาจไม่สามารถผ่านใตส้ายนาฬิกา ซึง่สามารถนําไปสูก่าร
ระคายเคืองผิวหนัง ในระหวา่งการสวมใสต่ามปกติ เม่ือทา่นไม่ตอ้งการตรวจสอบอตัราการ
เตน้ของหวัใจ โปรดแน่ใจวา่สายรดัหลวมพอท่ีจะใหท้า่นสอดนิว้ระหวา่งสายรดักบัขอ้มือ
ของทา่น

● การเสือ่มสภาพ สนิม และเง่ือนไขอืน่ ๆ อาจทําใหส้ายนาฬิกาขาดหรือหลดุออกมาจาก
นาฬิกาของทา่น ซึง่จะสามารถทาํใหห้มุดสายนาฬิกาเคลือ่นออกจากตาํแหน่งหรือกระเด็น
ออกมา สิง่นีจ้ะสรา้งความเสีย่งใหน้าฬิกาของทา่นหลดุจากขอ้มือของทา่นและหายไป และยงั
อาจกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งของการบาดเจ็บ หมั่นดแูลสายนาฬิกาของทา่นใหดี้และสะอาด

● หยดุใชส้ายนาฬิกาทนัทีถา้ทา่นสงัเกตเห็นสิง่ใด ๆ ตอ่ไปนี:้ การสญูเสียความยืดหยุน่ของ
สายนาฬิกา สายนาฬิกาแตก สายนาฬิกาเปลีย่นสี สายนาฬิกาหยอ่น หมุดเชือ่มสาย
นาฬิกาหลดุหรือกระเด็นออก หรือความผิดปกติอืน่ ๆ นํานาฬิกาของท่านไปยงัศนูยบ์ริการ
CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาต หรือรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่นเพ่ือตรวจสอบและซอ่มแซม (ซึง่
ทา่นจะถกูคิดคา่บริการ) หรือเปลีย่นสายนาฬิกา (ซึง่ทา่นจะถกูคิดคา่บริการ)
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อณุหภูมิ
● ไม่ควรวางนาฬิกาของทา่นบนแผงหนา้ปัดของรถ อยูใ่กลก้บัเครื่องทาํความรอ้น หรือใน
สถานท่ีอื่น ๆ  ท่ีอยูภ่ายใตอ้ณุหภมิูท่ีสงูมาก อยา่ปลอ่ยใหน้าฬิกาของทา่นอยูท่ี่ท่ีไดส้มัผสักบั
อณุหภมิูท่ีตํา่มาก การทาํเชน่นีอ้าจทาํใหเ้กิดความผิดปกติ

● การปลอ่ยใหน้าฬิกาของทา่นอยู่ในพืน้ท่ีท่ีรอ้นมากกวา่ +60 °C (140 °F) เป็นเวลานาน
สามารถนําไปสูปั่ญหาใหก้บัแผงจอแสดงผล แผงจอแสดงผลอาจจะยากตอ่การอา่นท่ี
อณุหภมิูตํา่กวา่ 0 °C (32 °F) และสงูกวา่ +40 °C (104 °F) การทํางานของนาฬิกาถกูหยดุ
ลงเน่ืองจากอณุหภมิูสงู โดยนาฬิกาจะไม่กลบัมาทํางานจนกวา่นาฬิกาจะเย็นพอ กรณุารอ
สกัครูเ่พ่ือใหน้าฬิกาเย็น

ใชใ้นสภาวะหนาวเย็น
● ภายใตส้ภาวะหนาวเย็น เวลาในการทาํงานของแบตเตอรี่จะสัน้กวา่ปกติ ถึงแมว้า่แบตเตอรี่
จะไดร้บัการชารจ์จนเต็ม

● อากาศท่ีหนาวเย็นมากอาจทาํใหก้ารทาํงานของ Wi-Fi ถกูปิดลงโดยอตัโนมติัเพ่ือปกป้อง
ระบบของนาฬิกา

ความเป็นแม่เหล็ก
● บางฟังกช์ ัน่ของนาฬิกาไม่อาจทํางานไดต้ามปกติในสถานท่ีท่ีมีสนามแม่เหล็กอยู ่ควรหลีก
เลีย่งความเป็นแม่เหล็กท่ีรนุแรงมาก (จากอปุกรณท์างการแพทย ์ฯลฯ ) เพราะอาจทาํให ้
เกิดความผิดปกติในการทํางานของนาฬิกาของทา่นและความเสียหายตอ่ชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส ์

สารเคมี
● อยา่ปลอ่ยใหน้าฬิกาของทา่นสมัผสักบัทินเนอร ์นํา้มนั สารละลาย นํา้มนั หรือไขมนั หรือสิง่
ใด ๆ ท่ีมีสารทําความสะอาด กาว สี ยา หรือเครื่องสาํอางคท่ี์มีสว่นผสมดงักลา่ว การสมัผสั
สารดงักลา่วอาจทําใหเ้กิดการเปลีย่นสีหรือความเสียหายของเคสเรซนิ สายเรซนิ และชิน้
สว่นอืน่ ๆ

● ครีมกนัแดด ครีมทามือ เครื่องสาํอาง และเครื่องบํารงุผิวอื่น ๆ  ท่ีสมัผสักบัฝาหลงัของนาฬิกา
อาจทําใหห้นา้ตา่งเซน็เซอรเ์ป้ือน ซึง่จะลดความแม่นยาํของอตัราการเตน้ของหวัใจ หลีก
เลีย่งการใชเ้ครื่องบํารงุผิวดงักลา่วเม่ือทาํการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ
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การเกบ็รกัษา
● หากทา่นไม่ไดว้างแผนท่ีจะใชน้าฬิกาของทา่นเป็นเวลานาน โปรดเชด็สิง่สกปรก เหง่ือ และ
ความชืน้ทัง้หมดใหท้ัว่ถึง และเก็บไวใ้นท่ีแหง้และเย็น

● ถอดสายชารจ์ออกจาก AC อะแดปเตอรแ์ละถอดปลัก๊ AC อะแดปเตอรจ์ากเตา้เสียบไฟเม่ือ
ไม่ชารจ์ เก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีปลอดภยัสาํหรบัใชใ้นภายหลงั สายชารจ์เป็นแม่เหล็ก โปรดเก็บ
ใหห้า่งจากการด์แม่เหล็ก อปุกรณค์วามแม่นยํา และนาฬิกาแบบอะนาล็อก

ส่วนประกอบเรซิน่
● การปลอ่ยใหน้าฬิกาของทา่นสมัผสักบัสิง่อืน่ ๆ หรือเก็บไวร้ว่มกบัสิง่อืน่ ๆ เป็นเวลานานใน
ขณะท่ีนาฬิกาเปียกสามารถทาํใหสี้ของชิน้สว่นเรซนิเลอะสิง่อืน่ ๆ หรือสีของสิง่อืน่ ๆ เลอะ
ชิน้สว่นเรซนิของนาฬิกาของทา่น โปรดแน่ใจวา่นาฬิกาของท่านแหง้อยา่งทัว่ถึงกอ่นท่่ีจะ
เก็บและโปรดแน่ใจวา่นาฬิกาไม่ไดส้มัผสักบัสิง่อืน่ ๆ

● การปลอ่ยใหน้าฬิกาของทา่นอยูใ่นท่ีท่ีมีการสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง (รงัสีอลัตราไวโอเลต)
เป็นเวลานานหรือไม่ทําความสะอาดสิง่สกปรกออกจากนาฬิกาของทา่นเป็นเวลานานอาจทําให ้
เกิดการเปลีย่นสี

● แรงเสียดทานท่ีเกิดจากสภาพบางอยา่ง (แรงภายนอกที่แขง็แกรง่ การถนูาน ๆ แรงกระทบ
ฯลฯ) สามารถกอ่ใหเ้กิดการเปลีย่นสีของชิน้สว่นท่ีทาสี

● หากมีสิง่ท่ีถกูพิมพบ์นสายนาฬิกา การถท่ีูแรงบนพืน้ท่ีท่ีถกูพิมพส์ามารถกอ่ใหเ้กิดการ
เปลีย่นสี

● การใชง้านในชวิีตประจาํวนัและการเก็บรกัษานาฬิกาของทา่นในระยะยาวสามารถนําไปสู่
การเสือ่มสภาพ แตกหกั หรือบิดงอของสว่นประกอบเรซนิ ขอบเขตของความเสียหายดงั
กลา่วขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการใชง้านและสภาพการเก็บรกัษา

เซน็เซอรน์าฬิกา
● เซน็เซอรน์าฬิกาเป็นเครื่องมือท่ีมีความแม่นยํา อยา่พยายามท่ีจะแยกชิน้สว่น อย่าพยายาม
ใสว่ตัถใุด ๆ ลงในชอ่งท่ีเปิดของเซน็เซอร ์และดแูลเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ฝุ่นละออง สิง่สกปรก หรือ
สิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ ไม่ไดเ้ขา้ไป หลงัจากใชน้าฬิกาของทา่นซึง่แชอ่ยูใ่นนํา้เค็ม โปรดลา้ง
ออกใหส้ะอาดดว้ยนํา้สะอาด
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ชิน้ส่วนโลหะ
● การไม่ทาํความสะอาดสิง่สกปรกออกจากชิน้สว่นโลหะสามารถนําไปสูก่ารกอ่ตวัของสนิม
แมว้า่สว่นประกอบเป็นสแตนเลสหรือถกูชบุ หากชิน้สว่นโลหะสมัผสักบัเหง่ือหรือนํา้ โปรด
เชด็ใหส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มท่ีดดูซบัไดแ้ละวางนาฬิกาในสถานที่ท่ีมีอากาศถา่ยเทใหแ้หง้

● ใชแ้ปรงสีฟันออ่น ๆ หรือเครื่องมือท่ีคลา้ยกนัในการขดัโลหะดว้ยนํา้ผสมสารทําความ
สะอาดออ่น ๆ  และผงซกัฟอกท่ีเป็นกลางออ่น ๆ  หรือดว้ยนํา้สบู ่แลว้ลา้งออกดว้ยนํา้เพ่ือขจดั
ผงซกัฟอกท่ีเหลือทัง้หมดและจากน้ันเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มท่ีดดูซบัได ้หากลา้งสายนาฬิกา
หอ่เคสนาฬิกาดว้ยแร็ปในครวัเพ่ือไม่ใหส้มัผสักบัผงซกัฟอกหรือสบู่

แผงจอสมัผสั
● ภาพการแสดงผลอาจจะยากที่จะอา่นเม่ือมองจากมุมใด ๆ
● แผงจอแสดงผลของนาฬิกานีใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความแม่นยําสงูท่ีมีพิกเซลเกิน 99.99% ซึง่
หมายความวา่พิกเซลจาํนวนนอ้ยมากอาจไม่สวา่งหรืออาจยงัคงสวา่งอยูต่ลอดเวลา เพราะ
น่ีคือลกัษณะของแผงจอแสดงผลและไม่ไดบ้ง่ชีค้วามผิดปกติ

การดูจอแสดงผล

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านอยู่ในที่ปลอดภยักอ่นดูหน้าจอของนาฬิกา
โปรดทราบวา่การไม่ทําเชน่น้ันกอ่ใหเ้กิดความเสีย่งตอ่การลม้ การบาดเจ็บ และอบุติัเหตุ
นอกจากนี ้ควรระมดัระวงัอย่างเพียงพอเพ่ือหลีกเลีย่งการวิง่ชนผูอื้น่
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การระคายเคืองผิวหนงั

ดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําใหเ้กิดผื่นที่ผิวหนงั
นาฬิกาและสายนาฬิกาสมัผสัโดยตรงกบัผิวหนัง ดงัน้ันเง่ือนไขการใชง้านบางอยา่งอาจทําให ้
เกิดผ่ืนท่ีผิวหนังได ้
● อาการแพโ้ลหะหรือหนัง
● สิง่สกปรก สนิม หรือเหง่ือบนนาฬิกาหรือสาย
● สภาพรา่งกายไม่ดี ฯลฯ
ー เม่ือรดันาฬิกาเขา้กบัขอ้มือ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หลวมพอท่ีจะสอดนิว้ระหวา่งนาฬิกา
กบัขอ้มือได ้

ー หากทา่นสงัเกตเุห็นความผิดปกติ โปรดหยดุใชน้าฬิกาทนัทีและปรึกษาแพทย ์

สายชารจ์

โปรดแน่ใจวา่ทา่นปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดา้นลา่งเม่ือใชส้ายชารจ์ หากไม่ปฏิบติัตามจะกอ่ให ้
เกิดความเสีย่งตอ่การทาํงานท่ีผิดปกติ
● อยา่ใชแ้รงเกินควรกบัปลัก๊สายชารจ ์ใสบ่างสิง่เขา้ไปในปลัก๊ หรือใชแ้รงเกินควรในการ
เสียบปลัก๊

● อยา่วางกญุแจ สรอ้ยคอ คลิปหนีบกระดาษ หรือโลหะอืน่ ๆ ไวใ้กลก้บัปลัก๊สายชารจ์ การทํา
เชน่นีอ้าจทาํใหโ้ลหะติดกบัปลัก๊แม่เหล็กและทาํใหช้อ็ตได ้

● เม่ือไม่ใชส้ายชารจ์ โปรดถอดปลัก๊ USB-AC อะแดปเตอรอ์อกจากเตา้เสียบและถอดสาย
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การดูแลรกัษาโดยผูใ้ชง้าน

การดูแลรกัษานาฬิกาของท่าน

โปรดจาํไวว้า่ทา่นสวมใสน่าฬิกาของทา่นซึง่สมัผสักบัผิวของทา่นเปรียบเสมือนเสือ้ผา้ชิน้
หน่ึง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่นาฬิกาของทา่นทํางานอยูใ่นระดบัท่ีไดร้บัการออกแบบ โปรดรกัษาให ้
สะอาด เชด็ดว้ยผา้นุ่มบอ่ย ๆ เพ่ือใหน้าฬิกาของทา่นและสายนาฬิกาปราศจากสิง่สกปรก
เหง่ือ นํา้ และสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ
● เม่ือใดก็ตามท่ีนาฬิกาของทา่นสมัผสักบันํา้ทะเลหรือโคลน โปรดลา้งออกดว้ยนํา้สะอาด
● สาํหรบัสายนาฬิกาเรซิน่ โปรดลา้งดว้ยนํา้แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม โปรดทราบวา่บางครัง้
รอยเป้ือนท่ีเป็นแพทเทิรน์อาจปรากฏบนพืน้ผิวของสายนาฬิกาเรซนิ สิง่นีจ้ะไม่ไดมี้ผลกระ
ทบใด ๆ บนผิวหนังหรือเสือ้ผา้ของทา่น เชด็ดว้ยผา้เพ่ือลบรอยเป้ือนแพทเทิรน์

● ในการทําความสะอาดชิน้สว่นโลหะในสายนาฬิกาเรซนิ โปรดใชแ้ปรงสีฟันออ่นหรือเครื่อง
มือท่ีคลา้ยกนัในการขดัสายนาฬิกาดว้ยนํา้ผสมสารทําความสะอาดออ่น ๆ และผงซกัฟอก
ท่ีเป็นกลางออ่น ๆ หรือดว้ยนํา้สบู ่แลว้ลา้งออกดว้ยนํา้เพ่ือขจดัผงซกัฟอกท่ีเหลือทัง้หมด
และจากน้ันเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มท่ีดดูซบัได ้หากลา้งสายนาฬิกา หอ่เคสนาฬิกาดว้ยแร็ปใน
ครวัเพ่ือไม่ใหส้มัผสักบัผงซกัฟอกหรือสบู่

● การไม่ใชปุ้่ มทาํงานเป็นเวลานานอาจทําใหเ้กิดปัญหาในการทํางานได ้กดปุ่ มเป็นครัง้คราว
เพ่ือรกัษาการทาํงานท่ีเหมาะสม

● การชารจ์อาจใชเ้วลานานขึน้หรืออาจไม่สามารถทําไดเ้ลยหากมีสิง่สกปรกหรือสิง่แปลก
ปลอมอืน่ ๆ ท่ีข ัว้ของอปุกรณก์ารชารจ์หรือท่ีข ัว้ตอ่สายชารจ์ ใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาดหรือสาํลี
เชด็ข ัว้ของอปุกรณก์ารชารจ์และข ัว้ตอ่สายชารจ์เป็นครัง้คราว
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อนัตรายจากการดูแลที่ไม่ดี

สนิม
● แมว้า่โลหะเหล็กท่ีใชส้าํหรบันาฬิกาของทา่นทนสนิมอยา่งสงู สนิมสามารถเกิดไดถ้า้
นาฬิกาของทา่นไม่ไดถ้กูทาํความสะอาดหลงัจากท่ีนาฬิกาสกปรก
ー สิง่สกปรกบนนาฬิกาของทา่นสามารถทําใหอ้อกซเิจนไม่สามารถสมัผสักบัโลหะ ซึง่
สามารถนําไปสูก่ารลม่สลายของช ัน้ปฎิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตวัของออกซเิจนกบั
สารอืน่บนพืน้ผิวโลหะและทําใหเ้กิดการกอ่ตวัของสนิม

● สนิมสามารถกอ่ใหเ้กิดพืน้ท่ีคมบนชิน้สว่นโลหะและอาจทาํใหห้มุดสายนาฬิกาหลดุออก
จากตาํแหน่งหรือกระเด็นออก ถา้ทา่นสงัเกตเห็นความผิดปกติใด ๆ หยดุใชน้าฬิกาของ
ทา่นทนัทีและนําไปยงัศนูยบ์ริการ CASIO ท่ีไดร้บัอนุญาต หรือรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่น

● แมว้า่พืน้ผิวของโลหะท่ีปรากฏจะสะอาด เหง่ือและสนิมในรอยแยกสามารถเลอะแขนของ
เสือ้ผา้ ซึง่กอ่ใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนังและแมก้ระทัง่ขดัขวางประสิทธภิาพการทาํงาน
ของนาฬิกา

สึกหรอกอ่นเวลา
● การปลอ่ยใหมี้เหง่ือหรือนํา้บนสายนาฬิกาเรซนิหรือตวัเรือน หรือจดัเก็บนาฬิกาของทา่นใน
พืน้ท่ีท่ีมีความชืน้สงูสามารถนําไปสูก่ารสึกหรอกอ่นเวลาอนัควร ขาด และแตก

การระคายเคืองผิวหนงั
● บคุคลท่ีมีผิวแพง้่ายหรืออยู่ในสภาพรา่งกายท่ีไม่ดีอาจประสบการระคายเคืองผิวเม่ือสวมใส่
นาฬิกา บคุคลดงักลา่วควรเก็บสายหนังหรือสายนาฬิกาเรซิน่ใหส้ะอาดอยา่งย่ิง หากทา่น
เคยมีผ่ืนคนัหรือการระคายเคืองผิวอืน่ ๆ โปรดถอดนาฬิกาของทา่นออกทนัทีและติดตอ่
มืออาชพีท่ีดแูลผิว
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ขอ้ควรระวงัอืน่ ๆ

การจดัการแบตเตอร่ีที่ชารจ์ได ้(โปรดรีไซเคิล!)

แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนในตวัเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่ เม่ือทา่นพรอ้มท่ีจะทิง้นาฬิกาของทา่น
โปรดทําตามข ัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือการรีไซเคิลทรพัยากร สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัข ัน้ตอนท่ี
เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัตามในการทิง้นาฬิกา โปรดติดตอ่ศนูยบ์ริการท่ีไดร้บัอนุญาตจาก
CASIO หรือรา้นคา้ปลีกดัง้เดิมของทา่น

ขอ้ควรระวงัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ในการปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่น โปรดแน่ใจวา่ไดเ้ลิกจบัคูน่าฬิกากบัสมารท์โฟนของ
ทา่นกอ่นท่ีจะโอนความเป็นเจา้ของของนาฬิกาใหก้บับคุคลอืน่หรือกอ่นท่ีจะกาํจดันาฬิกา ใน
การเลิกจบัคูก่บัโทรศพัท ์โปรดทําตามข ัน้ตอนภายใต ้“ตัง้นาฬิกากลบัไปเป็นคา่เริ่มตน้จาก
โรงงาน”
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ขอ้มูลจาํเพาะหลกั
จอแสดงผล:

3.05 ซม. (1.2 นิว้) จอแสดงผลแอลซดีีสองช ัน้ จอแอลซดีีทีเอฟที (360 × 360 พิกเซล)
+ จอแอลซดีีขาวดาํ

แผงสมัผสั:
จอสมัผสัแบบ Capacitive

อืน่ ๆ:
ไมโครโฟน การสัน่สะเทือน

แบตเตอร่ี:

ประเภท: แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออน

เวลาในการชารจ์:
ประมาณ 3 ช ัว่โมงท่ีอณุหภมิูหอ้ง (โปรดใชส้ายชารจ์พิเศษ)

Bluetooth:
Bluetooth® (บลทูธู) V4.1 (รองรบัพลงังานตํา่)

Wi-Fi (Wireless LAN):
IEEE802.11b/g/n

หน่วยความจาํ:
ท่ีเก็บขอ้มูลภายใน 4 GB 768 MB RAM

วิธีการชารจ์:
ข ัว้ชารจ์แบบแม่เหล็ก

ปุ่ม:
ปุ่ ม START ปุ่ มเปิดปิดเครื่อง ปุ่ ม APP

การทนน้ํา:
กนันํา้ 20BAR (200 เมตร)*1

เซน็เซอร:์
จพีีเอส เซน็เซอรแ์รงดนั (pressure sensor) เซน็เซอรว์ดัความเอียง (accelerometer)
เครื่องวดัความเร็วเชงิมุม (gyrometer) เซน็เซอรแ์ม่เหล็ก (magnetic sensor) และ
เซน็เซอรแ์สง (optical sensor) (อตัราการเตน้ของหวัใจ PPG)
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นาฬิกา:
แกไ้ขเวลาอตัโนมติั:
โดยการสือ่สารกบัสมารท์โฟน (สามารถปรบัเปลีย่นเวลาไดด้ว้ยตนเอง)
โดยขอ้มูลจพีีเอส (สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง)

โซนเวลา (ฟังกช์ ัน่เวลาทัว่โลก):
รองรบัโซนเวลาโลกหลายโซน (ประเภทขึน้อยู่กบัระบบโซนเวลา)

การบอกเวลาแบบ 12/24 ช ัว่โมง
ปฏิทินอตัโนมติัเต็มรปูแบบ:
สลบัเปลี่ยนอตัโนมติัโดยการเชือ่มโยงกบัสมารท์โฟน

เวลาฤดรูอ้น:
สลบัเปลี่ยนอตัโนมติัโดยการเชือ่มโยงกบัสมารท์โฟน

ชนิดหนา้ปัดนาฬิกา:
การใชส้ามหนา้ปัดนาฬิกา CASIO: DIGITAL, ANALOG, 2 ช ัน้
สามารถติดตัง้หนา้ปัดเพ่ิมเติมได ้

ฟังกช์ ัน่แผนที่:
หนา้จอแผนที่ หนา้จอเสน้ทาง ลายแผนท่ีท่ีเลือกได ้ดาวนโ์หลดแผนท่ี (แผนท่ีออฟไลน)์
บนัทึกเสียง สถานท่ีสาํคญั หนา้จอประวติั

เขม็ทิศ:
ชว่งการวดั: 0° ถึง 359°
หน่วยวดั: 1°
ระยะเวลาในการตรวจวดัอยา่งตอ่เน่ือง: 1 นาที
เขม็ชีทิ้ศเหนือ การสอบเทียบคา่มุมเอียงแม่เหล็ก หน่วยความจาํทิศทางวางราบ การปรบั
เทียบไลร่ะดบัสี

เคร่ืองวดัระดบัความสูง:
ชว่งการวดั: –700 ถึง 10,000 เมตร (–2,300 ถึง 32,800 ฟุต)
หน่วยวดั: 1 เมตร (5 ฟุต)
ความแม่นยําในการวดั: ภายใน ±75 เมตร (ภายใน ±250 ฟุต) (เม่ือการสอบเทียบถกู
ดาํเนินการดว้ยตนเองบอ่ย)
ชว่งเวลาการวดัท่ีสัน้ท่ีสดุ: 1 นาที
กราฟระดบัความสงู: 24 ช ัว่โมงท่ีผ่านมา
การสอบเทียบระดบัความสงูดว้ยตนเอง การสอบเทียบระดบัความสงูโดยอตัโนมติั โดยใช ้
ขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตัง้*2
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เคร่ืองวดัความกดอากาศ:
ชว่งการวดั: 260 ถึง 1,100 hPa (7.6 ถึง 32.5 inHg)
หน่วยวดั: 1 hPa (0.1 inHg)
ความแม่นยําในการวดั: ภายใน ±3 hPa (ภายใน ±0.1 inHg)
กราฟแนวโนม้แรงดนับรรยากาศ: 24 ช ัว่โมงท่ีผ่านมา
ชว่งการวดัแรงดนัความกดอากาศ: 1 นาที
ปรบัเครื่องวดัความกดอากาศดว้ยตนเอง

กระแสน้ําและการตกปลา:
กราฟกระแสนํา้: 12 ช ัว่โมงท่ีผ่านมา + 12 ช ัว่โมงถดัไป
เวลาการตกปลา (คาํนวณตามตาํแหน่งท่ีตัง้ปัจจบุนั และมุมของเวลาและรอบของดวง
จนัทร)์

พระอาทิตยข์ึน้/พระอาทิตยต์ก:
เวลาพระอาทิตยข์ึน้/พระอาทิตยต์ก (ตาํแหน่งปัจจบุนัของพระอาทิตยข์ึน้/พระอาทิตยต์ก)

ประเภทกิจกรรม:
วิง่ วิง่เทรล จกัรยานเสือหมอบ ขีจ่กัรยาน
ป่ันจกัรยานเสือภเูขา ออกกาํลงักายในรม่ วา่ยนํา้ในสระวา่ยนํา้ เซริฟ์ฟ่ิง
แลน่เรือใบ พายเรือคายคั SUP สกี
สโนวบ์อรด์ เดินป่า ตกปลา เดิน

การต ัง้คา่ความสวา่งของหน้าจอ:
หา้ระดบั

ตวับ่งชีร้ะดบัแบตเตอร่ี:
จาํนวนเต็มตัง้แต ่0 ถึง 100%

สายชารจ์:
ความยาว: ประมาณ 0.75 ม. (2.46 ฟุต)
ประเภท: AC อะแดปเตอร ์USB ชนิด A

เวลาทํางานจากการชารจ์เตม็*1:
การใชง้านปกติ: ประมาณ 1.5 วนัขึน้ไป
นาฬิกา โหมด: ประมาณหน่ึงเดือน*3

อณุหภูมิในการทํางาน:
-10°C ถึง 40°C (14℉ ถึง 104℉)
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คริสตลั:
กระจกแร ่(เคลือบทนสิง่สกปรก)

ขนาด (ตวัเรือน สูง × กวา้ง × หนา):
ประมาณ 65.6 × 56.3 × 19.5 มิลลิเมตร (2.58” × 2.22” × 0.77”)
ความหนาเม่ือรวมพืน้ท่ีเซน็เซอร:์ ประมาณ 21.3 ม.ม. (0.84 นิว้)

น้ําหนกั (รวมสายนาฬิกา):
ประมาณ 103 ก. (3.6 ออนซ)์

อปุกรณเ์สริมที่มีให:้
สายชารจ์พิเศษ

*1 เง่ือนไขการทดสอบ CASIO

*2 ขอ้มูลระดบัความสงูจีพีเอสถกูนํามาใช ้ดงัน้ันระดบัความสงูท่ีระบอุาจไม่ตรงกบัระดบั
ความสงูจากระดบันํา้ทะเลหรือระดบัความสงูท่ีเป็นจริง

*3 การแสดงจาํนวนกา้วจะลดเวลาการใชง้านแบตเตอรี่

*4 ฟังกช์ ัน่การทํางานท่ีจาํกดัเม่ือเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์iOS
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ขอ้มูลเสริม

ขอ้มูลโอเพนซอรซ์ (Open Source)
CASIO ใช ้GPL LGPL และซอสโคด๊ (Source code) อืน่ ๆ ท่ีอยูภ่ายใตใ้บอนุญาตโอเพน
ซอรซ์ในผลิตภณัฑนี์ ้CASIO เปิดเผยซอสโคด๊ตามท่ีมีใบอนุญาตแตล่ะโอเพนซอรส์ สาํหรบั
ซอสโคด๊และรายละเอียดเกีย่วกบัใบอนุญาตแตล่ะโอเพนซอรซ์ โปรดเย่ียมชมเว็บไซตข์อง
CASIO ซอสโคด๊ถกูจดัให ้“ตามท่ีเป็น” โดยไม่มีการรบัประกนัใด ๆ อยา่งไรก็ตาม สิง่นีไ้ม่ไดมี้
ผลตอ่เง่ือนไขการรบัประกนัโดย CASIO เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งผลิตภณัฑ ์(รวมถึงขอ้บกพรอ่ง
ในซอสโคด๊)

ลิขสิทธิ ์

● เครื่องหมายและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. และการใชเ้ครื่องหมายดงักลา่วโดย CASIO COMPUTER CO., LTD. อยูภ่ายใต ้
ใบอนุญาต เครื่องหมายการคา้อืน่ ๆ และชือ่ทางการคา้เป็นของเจา้ของท่ีเกีย่วขอ้งตอ่ไปนี้

● Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
● Google, Google Play, Wear OS by Google, Google Fit และเครื่องหมายอืน่ ๆ  เป็น
เครื่องหมายการคา้ของ Google LLC

● iPhone เป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนของ Apple Inc. จด
ทะเบียนในสหรฐัอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ

● App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียนในสหรฐัฯ และประเทศ
อืน่ ๆ

● ชือ่บริษทั ผลิตภณัฑ ์และบริการอืน่ ๆ ท่ีใชใ้นคูมื่อฉบบันีอ้าจเป็นเครื่องหมายการคา้หรือ
เครื่องหมายการคา้จดทะเบียนของนิติบคุคลอืน่ ๆ
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ขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบียบ
นาฬิกาของทา่นเป็นอปุกรณท่ี์รองรบัการแสดงผลทางอิเล็กทรอนิกส ์ในการแสดงขอ้มูลเกีย่ว
กบักฎระเบียบ โปรดดาํเนินการตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้

1. ในขณะที่หน้าจอแสดงผลอยู่ กวาดน้ิวบนหน้าจอสมัผสัจากบน
ลงล่างและจากนัน้แตะ D

2. เลื่อนหน้าจอลง แตะ "ระบบ" และ "ขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบียบ" ตาม
ลําดบั

นาฬิกาของทา่นเป็นไปตามหรือไดร้บัการรบัรองตามกฎหมายวิทยขุองประเทศตา่ง ๆ และ
พืน้ท่ีทางภมิูศาสตรต์า่งๆ
การใชน้าฬิกาเรือนนีใ้นพืน้ท่ีท่ีไม่เป็นไปตามหรือไม่ไดร้บัการอนุมติัอาจมีโทษตาม
กฎหมายทอ้งถิน่
โปรดดรูายละเอียดท่ีเว็ปไซตด์า้นลา่ง

https://s.casio.jp/w/10122en/
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การรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัตามกฎระเบียบของสหภาพยโุรป

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

สาํเนาประกาศรบัรองผลิตภณัฑ ์(Declaration of Conformity) สามารถดไูดใ้น
http://doc.casio.com.
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเกีย่วขอ้งกบัการสมัผสัถกู RF ของยโุรป
GSW-H1000 ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีเดียวกบัหรือทํางานรว่มกบัเครื่องสง่สญัญาณอืน่ ๆ
หมายเหต:ุ อปุกรณนี์มี้วตัถปุระสงคท่ี์จะใชใ้นสหภาพยโุรปและประเทศสมาชกิสมาคมการคา้
เสรี แหง่ยโุรป (EFTA)
การใชง้านกลางแจง้อาจถกูจาํกดัตอ่บางคลืน่ความถีแ่ละ/หรืออาจจะตอ้งมีใบอนุญาตสาํหรบั
การใชง้าน
สาํหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่ตวัแทนบริการลกูคา้ของทา่น
โดยนัยนี ้Casio Europe GmbH Casio-Platz 1 22848 Norderstedt ประเทศเยอรมนี
ขอ ประกาศในท่ีนีว้า่รุน่ GSW-H1000 นี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีจาํเป็นและเง่ือนไขอืน่ ๆ ท่ี
เกีย่วขอ้งกบั Directive 1999/5/EC หรือ 2014/53/EU

ผลิตภณัฑนี์อ้ยูภ่ายใตร้ะเบียบวา่ดว้ยการบริหารการสง่ออก (Export Administration
Regulations - EAR) ของประเทศสหรฐัอเมริกา ดงัน้ันผลิตภณัฑนี์ไ้ม่สามารถสง่ออก
หรือนําไปยงัประเทศที่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการหา้มสง่สินคา้ออกและการควบคมุพิเศษอืน่ ๆ
ของสหรฐัอเมริกา

แถบคลืน่ความถีแ่ละกาํลงัสง่สงูสดุ
● GSW-H1000

IEEE802.11b/g/n:2.4GHz band≦19dBm
Bluetooth(2.4GHz)≦10.5dBm
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ขอ้ควรระวงั
● ความเสีย่งจากการระเบิดหากเปลีย่นแบตเตอรี่ชนิดท่ีไม่ถกูตอ้ง ทิง้แบตเตอรี่ท่ีใชแ้ลว้
ตามคาํแนะนํา

● อยา่ทิง้แบตเตอรี่และ GSW-H1000 ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอณุหภมิูสงูหรือตํา่ในขณะท่ี
ใช ้งาน จดัเก็บ หรือขนสง่แบตเตอรี่ อาจเกิดการระเบิด ของเหลวไวไฟหรือกา๊ซอาจรวั่
ไหล

● แบตเตอรี่และ GSW-H1000 ท่ีมีความดนัอากาศตํา่มากอาจทาํใหเ้กิดการระเบิดหรือ
การรวัไ่หลของของเหลวหรือกา๊ซไวไฟ

● โปรดแน่ใจวา่ไดท้ําตามขอ้ตอ่ไปนีเ้ม่ือใชน้าฬิกาเรือนนี ้หากลม้เหลวในการทําเชน่น้ัน
จะกอ่ ใหเ้กิดความเสีย่งของการเกิดความรอ้น ไฟไหม ้และระเบิด
ー อยา่โยนนาฬิกาเขา้ไปในกองไฟหรือโดนความรอ้น
ー อยา่พยายามท่ีจะแยกชิน้สว่นนาฬิกา แกไ้ข เหยียบหรือทําใหน้าฬิกาโดนกระแทก
รนุแรง

ー อยา่วางนาฬิกาภายในเตาอบไมโครเวฟ เครื่องอบแหง้ภาชนะท่ีมีแรงดนั ฯลฯ

ขอ้มูลคณุภาพของผลิตภณัฑ ์
CASIO เก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการใชน้าฬิกาโดยไม่ระบชุือ่ผูใ้ช ้ขอ้มูลนีเ้ก็บไวอ้ยา่ง
ปลอดภยัในเซริฟ์เวอรข์อง CASIO และไม่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยบคุคลท่ีสาม เป็นการใชเ้พ่ือ
ปรบัปรงุคณุภาพและฟังกช์ ัน่การทํางานของผลิตภณัฑ ์
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