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ค าแนะน าก่อนใช้งาน 

ข้อควรระวัง 

1. บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการแกไ้ขเนือ้หาของคู่มือนี ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในบางครัง้ฟังกช์นั

บางอย่างอาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละเวอรช์ั่นซอฟตแ์วรเ์ฉพาะ 

2. ก่อนการใชง้านสมารท์วอทช ์ตอ้งชารจ์ไฟอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

3. ก่อนการใชง้านสมาร์ทวอทช ์ตอ้งท าการดาวนโ์หลดแอปเพื่อเชื่อมตอ่บนโทรศพัทม์ือถือ 

แอพสามารถซิงเวลาของอุปกรณ์และสามารถตัง้ค่าขอ้มลูสว่นบคุคล ส าหรบัรายละเอียด

โปรดดคู าแนะน าที่ใหม้าอกีครัง้ 

ภาพรวมผลิตภัณฑ ์

     1.ส าหรบัระบบปฎิบตัิการ IOS รองรบัระบบปฎิบตัิการ 10.0 ขึ้น

ไปและAndroid รองรบัระบบปฎิบตัิการ 5.0ขึ้นไป (รุน่ที่ต  ่าเกินไป

อาจท าใหเ้กิดปัญหาในการเชื่อมต่อ) 

     2. ส าหรบัระบบปฎิบติัการ IOS เขา้ไปที่ APP STORE สว่น 

Android เขา้ไปที่ Play Store  เพื่อคน้หา APP “Da Fit” ท าการ

ดาวโหลดและติดตัง้ 

ข้อควรระวัง: 

     1. ส าหรบัโทรศพัท ์IOS หากไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือเป็นเวลานาน (2 ชม.ขึน้ไป) ในโหมดสแตนดบ์าย

หรือโหมดSleep ระบบแอป Da Fit จะถกูลา้งโดยระบบ Apple IOS ในขณะที่แอปพลิเคชั่นกบันาฬิกาจะ

อยู่ในสถานะตดัการเชื่อมต่อ จะไม่สามารถใชง้านฟังกช์ั่นแอปพลิเคชั่นของ APP ได ้จะตอ้งเปิด

แอปพลิเคชั่นอีกครัง้และนาฬิกาจะเชื่อมต่อใหม่โดยอตัโนมติั 

      2.ส  าหรบัโทรศพัท ์Android หลงัจากติดตัง้ซอฟตแ์วร ์APP บนโทรศพัทแ์ลว้ คณุตอ้งเปิดสิทธิ์การ

เขา้ถึง เริ่มตน้แอปพลิเคชั่น บนพืน้หลงัในการตัง้ค่าของโทรศพัทข์องคณุ  โทรศพัทแ์ต่ละรุน่มีความแตกต่าง

กนั ยกตวัอย่างโทรศพัทม์ือถือของ Huawei โดยมีขัน้ตอนดงันี:้ 



         2.1 ไปทีก่ารตัง้ค่า – แอปพลเิคชัน่ – แอปพลเิคชัน่เริม่ตน้การจดัการ - Da Fit คน้หา

แอปพลเิคชัน่แอปจะเปลีย่นการจดัการอตัโนมตัเิป็นการจดัการดว้ยตนเองและเปิดการอนุญาตทัง้หมด 

งานนี้มไีวเ้พือ่ใหแ้อปสามารถรกัษาการเชื่อมต่อบลูทธู เขา้กบันาฬกิาเมื่อโทรศพัทอ์ยู่ในโหมดสแตนด์
บาย และระบบ Android จะไม่ลา้งขอ้มลู จะไม่ใชข้อ้มลูในพืน้หลงัและจะไม่สง่ผลต่อการใชพ้ลงังานของ

โทรศพัท์ 

3.วิธีการใชง้าน APP และวธิกีารเชื่อมต่อนาฬิกา 

    3.1 เปิดแอพที่ดาวนโ์หลดมาตัง้ค่าขอ้มลูสว่นตวัส่วนสงูน า้หนกัเพศและวนัเดือนปีเกิด (รูปที่1) 

   3.2 หลงัจากตัง้ค่าขอ้มลูส่วนตวับนโทรศพัท ์Android แลว้ใหไ้ปที่หนา้แรกคลิก "เพิ่ม" (รูปที่ 2) เขา้สูห่นา้ 

"เพิ่มอปุกรณ"์ และคลิกเพื่อเลือกไอคอนผลิตภณัฑ ์บนอปุกรณท์ี่คณุซือ้ (รูปที่ 3) เพื่อเชื่อมต่อ 

 

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่3  

   

            

 

 

3.3 หลงัจากการเชื่อมต่อส าเรจ็ การเชื่อมต่อจะขา้มไปทีห่น้าแรกโดยอตัโนมตั ิใหค้ลกิ

ไอคอนอุปกรณ์เพือ่สลบัไปยงัอุปกรณ์และสถานะการเชื่อมต่อจะไม่ถูกตรวจสอบ หากการ
เชื่อมต่อส าเรจ็ รูปแบบอุปกรณ์และรูปภาพพลงังานทีอ่ยู่อุปกรณ์และขอ้มลูอื่น ๆ จะแสดง

ขึน้ (ตามรปูดา้นขา้ง)  

3.4 ส  าหรบัวิธีการเชื่อมต่อของระบบ IOS เหมือนกบัขัน้ตอนการเชื่อมต่อของระบบ Android 

3.5 ถา้การเชื่อมต่อไม่ส  าเรจ็ สามารถคลิกเพื่อตรวจว่านาฬิกานัน้มีการเชื่อมต่อกบัอปุกรณอ์ื่น ๆ หรือไม ่หากมี

การเชื่อมต่ออยู่ จะตอ้งกดเพิกเฉยก่อน จึงจะสามารถเชื่อมต่อได ้

4.การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น  

  4.1 ไปทีก่ารเลือก   



คลิกการเลือกบนหนา้ปัด เลือกหนา้ปัดที่ตอ้งการ จากนัน้คลิกที่มมุบนซา้ย เพื่อกลบัไปบนัทึกการตัง้ค่า

หลงัจากบนัทึกแลว้ใหไ้ปท่ีนาฬิกาเพื่อดหูนา้ปัด 

    

 4.2การรับข้อความ 

      เปิดแอปพลิเคชั่น DA Fit เขา้ไปที่”การสง่ขอ้ความ” คลิกอนญุาติ ใหแ้อฟพลิเคชั่น 

Da Fit เขา้ถึงอปุกรณ ์เลือกรบัการแจง้เตือนขอ้ความที่แสดงขึน้มาใหเ้ลือกบนรายการ 

     4.3นาฬิกาปลุก 

สามารถตัง้ค่านาฬกิาปลุกไดท้ีแ่อฟพลเิคชัน่ >นาฬกิา
ปลุก>นาฬกิาปลุกรายวนั เมื่อถงึเวลาปลุก นาฬกิาจะสัน่
เตอืน 

 

 

 

    4.4การควบคุมการถ่ายภาพ 

      ส  าหรบัระบบปฎิบติัการ Android คลิกการควบคมุกลอ้งบนโทรศพัทไ์ดเ้ลย โทรศพัทจ์ะเขา้สู่โหมด

กลอ้ง ไอค่อนกลอ้งจะปรากฏขึน้บนนาฬิกา คณุสามารถควบคมุการการใชง้านกลอ้งบนนาฬิกาได ้

ส าหรบัระบบปฎิบติัการ IOS แตะการควบคมุกลอ้งบน iPhone จากนัน้โทรศพัทจ์ะเขา้สูห่นา้แนะน า 

โทรศพัทต์อ้งเขา้สู่อินเทอรเ์ฟซกลอ้งดว้ยตนเอง จากนัน้คลิกที่กลอ้งเพื่อถ่ายภาพ เนื่องจากระบบโทรศพัท์

ของ Apple คณุจ าเป็นตอ้งเปิดกลอ้งดว้ยตนเอง 

4.5 การตั้งค่าอื่น ๆ 



4..5.1 การคน้หานาฬิกา คลิกคน้หานาฬิกา ตวัของนาฬิกาจะสั่นเพื่อเตือน 

4..5.2 รูปแบบเวลาหลงัจากคลิกแลว้ คณุสามารถตัง้ค่าได ้2 รูปแบบคือ 12 หรือ 24 

ชม.ได ้หลงัจากเลือกเสรจ็แลว้ใหค้ลิก Finish เพื่อตัง้ค่า เมื่อตัง้เสรจ็การแสดงเวลา

นาฬิกาจะแสดงตามรูปแบบท่ีตัง้ไว ้

4.5.3 การตัง้ค่าโหมดหา้มรบกวน ค่าเริ่มตน้คือ ปิด คลิกเพื่อเขา้สูห่นา้การตัง้ค่า 

สามารถตัง้ค่าโหมดหา้มรบกวนไดต้ามความตอ้งการ หลงัจากตัง้ค่าส าเรจ็ จะไม่มี

ขอ้ความเขา้มาในระหว่างช่วงเวลาที่ตัง้โหมดหา้มรบกวนไว ้

     4.5.4 ค่าเริ่มตน้ของปุ่ มเตือนนั่งนานจะถกูปิดอยู่ โดยปกติของการแจง้เตือนอยู่

ประจ าที่ตัง้ค่าคือ 10.00-22.00 น. 

4.5.5 การตัง้ค่าพลิกฝ่ามือใหแ้สดงหนา้จอ สามารถก าหนดช่วงเวลาเองได ้

4.5.6 ฟังกช์ั่นสภาพอากาศสามารถเปิดและปิดไดด้ว้ยตวัเอง โดยสามารถตัง้ค่า

เมืองดว้ยตนเองหรือวางต าแหน่งโดยอตัโนมติัได ้การก าหนดต าแหน่งอตัโนมัติ 

จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากต าแหน่ง มิฉะนัน้จะไม่สามารถใชง้านฟังกช์นันีไ้ด ้ขอ้มลู

สภาพอากาศจะอปัเดตทกุ 2 ชั่วโมง หากไม่มีการเชื่อมต่อจะไม่สามารถดขูอ้มลู

สภาพอากาศได ้

5 การอัพเกรดเฟิรม์แวร ์

เม่ือระบบตรวจพบว่ามีเวอร์ชนัใหม่ สามารถอปัเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชนัใหม่ไดท้นัท ี

    การยกเลิกเชื่อมต่อนาฬิกากับแอปพลิเคชั่น 

ส าหรับระบบปฎิบติัการ Android คลิกที่ น าอปุกรณอ์อก จะตดัการเชื่อมต่อทนัที 

      ส าหรับระบบปฎิบติัการ IOS ไปที่การตัง้ค่า - บลทูธู คลิกเลือก”ไม่สนใจอปุกรณบ์ลทููธนี”้ เพื่อปลดล็อก

การจบัคู่ 

ฟังกช์ั่นหลักของนาฬิกาสมารท์วอรท์ 

            1. การท างานขัน้พืน้ฐาน 

1.1 เปิดเครื่อง: เมื่อนาฬิกาปิดอยู่ใหก้ดปุ่ มดา้นขา้งคา้งไว ้3 วินาทีเพื่อเปิดนาฬิกา ในสถานะ 



สแตนดบ์ายใหก้ดปุ่ มดา้นขา้งสัน้ ๆ เพื่อปลกุนาฬิกา 

1.2 ปิดเคร่ือง: เมื่อนาฬิกาเปิดอยู่ใหก้ดปุ่ มดา้นขา้งคา้งไว ้3 วินาทีเพื่อปิดเคร่ืองโดยตรง 

1.3 ดขูอ้มลูอปุกรณใ์นหนา้ปัด  

 

วิธีการสมัผสัหนา้จอ  

- เลื่อนขวาไปซา้ย = การท างานอ่ืนๆ 

- ลา่งขึน้บน        = เลือกฟังชั่นการใชง้าน 

- ซา้ยไปขวา       = กลบัสูห่นา้หลกั 

- บนลงลา่ง        =  ดขูอ้ความ 

         2 การนบัจ านวนกา้ว  

          หนา้จอจะนบัจ านวนกา้ว จะแสดงจ านวนกา้ว เมื่อสวมใสส่ายรดัขอ้มือ สายรดั

ขอ้มือจะบนัทกึขอ้มลูจ านวนกา้ว ระยะทางการเดิน และการเผาพลาญแคลรอร่ี

โดยอติัโนมติั 

         3 การตรวจวดัการนอนหลบั 

        การสวมใสน่าฬิกาสมารท์วอทนอนตอนกลางคืน จะสามารถวิเคราะหส์ภาพ

การนอนหลบัไดโ้ดนอตัโนมติั จะบนัทกึการหลบัลึกและกึ่งหลบัก่ึงตื่นแลว้สรุปการ

นอนหลบัออกมา ท าใหผู้ใ้ชท้ราบคณุภาพการนอนหลบัของตนเอง โดยเซ็นเซอรจ์ะวดั

ความถ่ีและการขยบัของขอ้มือประมวลผลออกมาเป็นคณุภาพในการนอนหลบั  

        4 การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 

       กดไอคอนบนหนา้อตัราการเตน้ของหวัใจเพื่อเริ่มทดสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ 

หลงัจากทดสอบค่าอตัราการเตน้ของหวัใจแลว้ค่าจะแสดงโดยตรง อตัราการเตน้ของ

หวัใจจะถกูวดัอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วินาทีและจะคงไวเ้พียงค่าสดุทา้ยเท่านัน้ 

หากออกจากการวดัค่าอตัราการเตน้ของหวัใจในระหว่างการวดั ค่าอตัราการเตน้ของหวัใจจะไม่ถกูบนัทึก  

     5 การออกก าลงักาย 



      5.1 โหมดกีฬาจะมีใหเ้ลือก 8 ประเภท ไดแ้ก่ การเดิน การวิ่ง การขี่ การกระโดด

เชือก แบดมินตนั บาสเก็ตบอลและฟตุบอล เมื่อกดเลือกประเภทกีฬาที่ตอ้งการจะ

เริ่มบนัทกึขอ้มลูการออกก าลงักายในครัง้นัน้ๆ  

 5.2 การสลบัไอคอนการออกก าลงักายที่เก่ียวขอ้ง เลื่อนหนา้จอเพื่อเลือกโหมดการออกก าลงักายที่

เก่ียวขอ้ง โดยคลิกเพื่อเริ่มออกก าลงักายแสดงขอ้มลูการออกก าลงักายจ านวนกา้ว ระยะทาง แคลอรี่ อตัรา

การเตน้ของหวัใจ เวลาออกก าลงัจะปัดจากซา้ยไปขวา บนหนา้ขอ้มลูการออกก าลงักาย เพื่อเลือกหยดุ

ชั่วคราวและออกจากโหมดกีฬา 

5.3 การออกก าลงักายสามารถอปัโหลดไปยงั APP เพื่อดไูดเ้ท่านัน้ จะไม่สามารถดขูอ้มลูหลงัการออก

ก าลงักายบนนาฬิกาได ้

      หมายเหต:ุ กฎส าหรบัการบนัทกึขอ้มลูการออกก าลงักาย: ขอ้มลูจะถูกบนัทึกเฉพาะเมื่อเวลาออกก าลงั

กายมากกว่า 2 นาทีหรือหากมีอตัราการเตน้ของหวัใจ สามารถบนัทึกไดห้ากตรงตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

หากไม่ตรงตามเงื่อนไขนีข้อ้มลูการออกก าลงักายจะไม่ถูกบนัทึก 

   6 การวัดความดันโลหติ 

กดที่ปุ่ มสมัผสั ไปที่หนา้วดัความดนัโลหิต เมื่อเริ่มการวดัตวันาฬิกาจะสั่นเตือนหนึ่งครัง้

และเมื่อสิน้สดุการวดัตวันาฬิกาจะสั่นเตือนอีกหน่ึงครัง้ ในสว่นของรายละเอียดการ

วิเคราะหข์อ้มลูอื่นๆ สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่แอปพลิเคชั่น Da Fit สามารถเปิดแอปพลิเคชั่น

เพื่อดขูอ้มลูยอ้นหลงัได ้ 

   7 การวัดออกซิเจนในเลือด 

กดหนา้จอในฟังชั่นนี ้นาฬิกาจะสามารถวดัค่าออกซิเจนของผูใ้ชง้านได ้ในส่วนของ

รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มลูอื่น สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่แอปพลิเคชั่น Da Fit สามารถ

เปิดแอปพลิเคชั่นเพื่อดขูอ้มลูยอ้นหลงัได ้ 

   8 ข้อมูลสภาพอากาศ 

     เมื่อเปิดฟังกช์ั่นสภาพอากาศบนแอพจะแสดงบนนาฬิกา เมื่อปิดแอปจะไม่มีการ

แสดง ระบบจะมีการอปัเดตสภาพอากาศทกุสองชั่วโมง  

   9 การบันทกึข้อความ 



     ปัดจากบนลงลา่งของหนา้ปัดการหมนุหมายเลขเพื่อเขา้สูจ่อบนัทกึขอ้ความ เพื่อดขูอ้มลูบนัทึกฟังกช์นั

นีจ้  าเป็นตอ้งเปิดฟังกช์นัการซิงขอ้มลูบน APP และขอ้มลูที่ไดร้บัจากโทรศพัทจ์ะถกูซิงคก์บัสมารท์วอท 

(ขอ้ความที่ถูกสง่มาจากแอปพลิเคชั่นสนทนา จ านวนขอ้ความรบัไดส้งูสดุ3 ขอ้ความ เมื่อขอ้ความเต็มจะ

ลบขอ้ความเก่าโดยอติัโนมติัเพื่อรบัขอ้ความใหม่ที่เขา้มา) 

       นาฬิกาสมารท์วอท มีบลทูธูเพื่อซิงคข์อ้มลูของโทรศพัทม์ือถือกบัปลายทางสมารท์วอท ซึ่งสามารถดไูด้

ง่ายแต่ไม่สามารถตอบกลบัได ้ขอ้ความเสียงสามารถแสดงเฉพาะขอ้ความขาเขา้และไม่สามารถฟัง

ขอ้ความเสียงบนนาฬกิาได ้

     10 การถ่ายภาพ 

    10.1 คณุสามารถควบคมุกลอ้งโทรศพัทม์ือถือจากระยะไกลเพื่อถ่ายภาพ 

    10.2 ส าหรบัปุ่ มควบคมุกลอ้งบน Android คลิกไอคอนกลอ้งบนโทรศพัท ์ไอคอนจะปรากฏขึน้บน

นาฬิกาสมารท์วอท สามารถคลิกพืน้ท่ีแสดงผลหรือเขย่านาฬิกาเพื่อถ่ายภาพ 

    10.3 ส  าหรบัปุ่ มควบคมุกลอ้งบน iPhone โทรศพัทจ์ะเขา้สูห่นา้แนะน าโทรศพัทต์อ้งเขา้สูอิ่นเทอรเ์ฟซ

กลอ้งดว้ยตนเอง จากนัน้คลิกพืน้ท่ีแสดงบนนาฬิกาหรือเขย่านาฬิกาเพื่อถ่ายภาพ เน่ืองจากระบบ iPhone 

คณุจ าเป็นตอ้งเปิดกลอ้งดว้ยตนเอง 

 11 ฟังกช์ั่นอื่น ๆ 

       - ถ่ายภาพจากระยะไกลคลิกควบคมุโทรศพัทเ์พื่อถ่ายภาพ 

        - นาฬิกาจบัเวลา ในหนา้นี ้กดคา้งที่ปุ่ มสมัผสัจะ เริ่มการจบัเวลา กดครัง้เดียวท่ีปุ่ มสมัผสัจะเป็นการ

หยดุชั่วคราว และกดปุ่ มคา้งที่ปุ่ มสมัผสัอีกครัง้จะ หยุด การจบัเวลา 

        - การปรบัความสว่าง คลิกเพื่อเขา้สูอิ่นเทอรเ์ฟซการปรบัความสว่างคลิก + หรือ – เพื่อปรบัความ

สว่างตามตอ้งการ 

        - เรียกคืนการตัง้ค่าจากโรงงาน กดปุ่ มคา้งสามวินาทีขึน้ไป ระบบจะท าการลบขอ้มลูทัง้หมดและคืน

ค่าการจากโรงงาน 

       - การปิดเครื่อง กดปุ่ มดา้นขา้งคา้งไว ้3 วินาทีจะเป็นการปิดเครื่อง 

       - เมนูขอ้มลูเวอรช์ั่น หลงัจากคลิกเขา้ไป จะปรากฎชื่อบลทูธู หมายเลขเวอรช์ั่นและสถานะการ

เชื่อมต่อบลทูธู จะปรากฏขึน้ 



ข้อควรระวังในการใช้งาน 

     1 สามารถติดตัง้แอปการเชื่อมต่อบนโทรศพัทม์ือถือไดเ้พียงแอปเดียวเท่านัน้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าการ

เชื่อมต่อเป็นปกติก่อนที่จะซิงคข์อ้มลู หากมีแอปพลิเคชั่นมีการเชื่อมต่อดงักลา่วหลายแอปอาจสง่ผล

กระทบต่อกนั ซึ่งสง่ผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกาและโทรศพัทม์ือถือได ้

      หมายเหต:ุ โทรศพัท ์Android บางรุน่จะแจง้ว่าไม่สามารถติดตัง้ไดโ้ปรดตัง้ค่า "แหลง่ที่มา" ในความ

ปลอดภยัของการตัง้ค่าโทรศพัท ์ เปิดเพื่อใหส้ามารถติดตัง้ไดต้ามปกติ 

      2 เมื่อโทรศพัทม์ือถือแจง้ใหค้ณุยื่นขออนญุาตโปรดคลิก "อนญุาต" เพื่อปอ้งกนัไม่ใหค้ณุไม่ไดร้บัการ

แจง้เตือนการสแกนรหสั QR กลอ้งระยะไกลและฟังกช์ั่นอ่ืน ๆ เนื่องจากแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นส าหรบั

การอนุญาตโทรศพัทม์ือถือไม่ไดเ้ปิด การอนญุาตนีเ้ป็นแอปพลิเคชั่นปกติและจะไม่สง่ผลต่อการรบัสง่

ขอ้มลูโทรศพัทม์ือถือหรือขอ้มลูโทรศพัทม์ือถืออ่ืน ๆ ใชส้  าหรบัการเชื่อมต่อบลทูธู ระหว่าง APP และ

นาฬิกาเท่านัน้ 

      3 สมารท์โฟน Android บางรุน่อาจปิดแอปมือถือโดยไม่ไดต้ัง้ใจ เมื่อท าความสะอาดแอป โปรดให ้

แอปมือถือท างานอยู่เบือ้งหลงั วิธีการใชง้านพืน้หลงั ไปที่การตัง้ค่าโทรศพัท ์Android เปิดการตัง้ค่า

โทรศพัท ์- การจดัการแอปพลิเคชั่น - Da Fit-authority การจดัการ - การจดัการพืน้หลงั - เลือกเพื่อท างาน

ในพืน้หลงั (หมายเหตโุทรศพัทแ์ต่ละรุน่และรุน่ที่แตกต่างกนัวิธีการตัง้ค่าอาจแตกต่างกนั) 

     การทดสอบอตัราการเตน้ของหวัใจตอ้งใชค้วามแน่นของนาฬิกาและแขนในระดบัปานกลางและการ

ทดสอบอาจไม่แม่นย าหากแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป การรดัแน่นเกินไปจะสง่ผลต่อการไหลเวียนของ

เลือดและการหลวมเกินไปจะสง่ผลต่อการตรวจสอบเซ็นเซอรว์ดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 

    5 หลีกเลี่ยงการกระทบกบัวตัถแุข็งซึ่งอาจท าใหก้ระจกแตกได ้

    6 กระแสไฟ 5V, 1A ส าหรบัเครื่องชารจ์ ผลิตภณัฑน์ีไ้ม่รองรบัการชารจ์เรว็ หา้มชารจ์ในที่ที่มีน า้ (เหงื่อ) 

เพื่อปอ้งกนัไฟฟ้าลดัวงจรและท าใหผ้ลิตภณัฑเ์สียหาย 

   7 ขอ้มลูการวดัความดนัโลหิตและออกซิเจนในเลือดเป็นเพียงการอา้งอิงเท่านัน้ ไม่สามารถใชเ้ป็น

หลกัฐานอา้งอิงส าหรบัทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งได ้ 

ข้อผิดพลาดท่ัวไปและวิธีการแก้ไขปัญหา 

หากปัญหาต่อไปนีเ้กิดขึน้ระหว่างการใชง้าน สามารถอา้งอิงขอ้ต่อไปนีเ้พื่อแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ หาก

ปัญหายงัคงมีอยู่สามารถติดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งต่อไป 



 ปัญหา: นาฬิกาไม่สามารถเปิดได ้

 ตอบ: เวลาในการกดปุ่ มเปิด-ปิดอาจสัน้เกินไป กดปุ่ มเปิด / ปิดคา้งไวน้านกว่า 3 วินาที 

 ปัญหา:พลงังานแบตเตอรี่ต  ่าเกินไป โปรดเชื่อมต่อสายชารจ์เพื่อชารจ์ 

         ตอบ: หากนาฬิกาถกูทิง้ไวเ้ป็นเวลานานและเคร่ืองชารจ์ธรรมดาไม่ตอบสนองต่อการชารจ์ ลองใช้

เครื่องชารจ์ที่มีก าลงัขบั 5V / 1V เพื่อเปิดใชง้าน 

ปัญหา:นาฬิกาปิดลงเอง 

ตอบ: แบตเตอรี่อาจต ่าเกินไป เชื่อมต่อเครื่องชารจ์ 

ปัญหา:แบตเตอรี่หมดไว 

ตอบ: แบตเตอรี่อาจชารจ์ไม่เต็ม เวลาในการชารจ์ไม่เพียงพอ (ใชเ้วลาชารจ์อย่างนอ้ย 2 ชั่วโมงจน

เต็ม) 

ปัญหา:สายชารจ์หรือสายดาตา้ท างานไม่ปกติ สามารถลองเปลี่ยนสายชารจ์และสายดาตา้ได ้

ตอบ: เช็คสายชารจ์เชื่อมต่อไดดี้หรือไม่ สามารถลองเช็คไดด้ว้ยตวัเอง 

ปัญหา:ไม่ไดเ้ชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได ้

ตอบ:กรุณารีสตารท์นาฬิกาอีกครัง้หรือปิดและเปิดบลทูธูของโทรศพัทม์ือถือของคณุ ท าการเชื่อม

ใหม่อีกครัง้ 

ปัญหา: ขอ้มลูการนอนหลบัไม่แม่นย าเพียงพอ 

            ตอบ:การติดตามการนอนหลบัเป็นการจ าลองการหลบัและตื่นขึน้มาตามธรรมชาติของบคุคล การ

สวมใสต่ามปกติ หากคณุสวมใสห่ลงัจากเขา้นอนดึกเกินไปหรือหลบัไปเท่านัน้อาจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ 

 


