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คู่มือการใช้งาน Smart Watch 
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ค าแนะน า 
 
 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
- หน้าจอ                                     1.3 " 
- สายนาฬกิา                                สายซลิโิคน 
- หน้าปัด                                     กระจก 
- ปุ่ ม                                           เปิด / ปิด 
- ตวัเรอืน                                     สแตนเลส 

- นาฬกิา                                      ทรงกลม 
 

2. การชารจ์อุปกรณ์ 
    ก่อนใชก้ารงานสมารท์วอทช ์ กรุณาชารจ์ไฟใหเ้รยีบรอ้ย ใชส้ายชารจ์ USB เพื่อเชื่อมต่อกบัโลหะสทีองดา้นหลงั
ของตวั    เรอืน ส าหรบัชารจ์แบต เครื่องชารจ์ แรงดนัไฟ 5V  ใชเ้วลาในการชารจ์: ประมาณ 1.5 - 2 ชัว่โมง 
 

3. ฟังกช์ัน่ 
3.1 การท างานของอนิเทอรเ์ฟซ 

                      โหมดการท างานของอุปกรณ์คอืการใชง้านท่าทางสมัผสัเตม็รปูแบบ 
                      อนิเทอรเ์ฟซหลกัใหเ้ลื่อนลงไปทีเ่มนูทางลดัเลื่อนไปทางขวาไปทีไ่ฟล์ 
                      อนิเทอรเ์ฟซ ขอ้ความเลื่อนไปทางซา้ยเพื่อนับกา้วการนอนหลบั การทดสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ 
                      อนิเทอรเ์ฟซสภาพอากาศเลื่อนขึน้ไปทีเ่มนูฟังกช์ัน่หลกักดคา้งทีไ่ฟล์ 
                      อนิเทอรเ์ฟซหลกัเพื่อสลบัอนิเทอรเ์ฟซอื่น ๆ 

3.2 ท่าทางสมัผสั 
3.3 ฟังกช์ัน่โดยย่อ 

                     บนอนิเทอรเ์ฟซหลกัเลื่อนขึน้ไปทีเ่มนูฟังก์ชนัหลกั 
3.3.1 การเคลื่อนไหวมโีหมดกฬีา 6 โหมด วิง่ เดนิ ขีจ่กัรยาน บาสเกต็บอล ปิงปอง ปีนเขา คลกิเพื่อ

เขา้สู่รายการกฬีาแต่ละรายการ ขอ้มลูการออกก าลงักายทีส่รา้งขึน้สามารถซงิคก์บัแอป Mobile 
Youth Health 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

3.3.2 การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ วดัความดนัโลหติ วดัออกซเิจนในเลอืด 
                                      ก่อนการวดัแนะน าใหส้วมนาฬกิา 1.5 ซมของขอ้ต่อท่อนล่างของขอ้มอืดา้นซา้ย และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดอ้ยูต่รงกลางของนาฬกิา เซน็เซอรจ์ะวดัอตัราพอดกีบัขอ้มอืขณะวดัความดนัโลหติและเลอืด
ออกซเิจนผูถู้กทดลองจะตอ้งเงยีบจนกว่าการทดสอบจะเสรจ็สิน้และการอ่านค่าจะปรากฏขึน้ 
 

 
 

3.3.3 การนับกา้วเดนิ 
                                      หน้าจอจะนับจ านวนกา้วจะแสดงจ านวนกา้วเมื่อสวมนาฬกิา ระบบจะ
บนัทกึขอ้มลูจ านวนกา้วระยะทางการเดนิและการเผาผลาญแคลรอรีโ่ดยอตัโินมตัในวนันัน้ 
 

3.3.4 การควบคุมเพลง 
                                      หลงัจากทีน่าฬกิาถูกผกูไวก้บั Youth Health แอพสามารถเล่นไดเ้มื่อ
เปิดเพลง โทรศพัทห์ยุดกดเล่นขึน้และลงเป็นการควบคมุ 
 

3.3.5 สภาพอากาศ นอน  ถ่ายภาพ คน้หาโทรศพัท ์แจง้เตอืน(หลงัจากนาฬกิา
เชื่อมต่อไวก้บัแอป Youth Health) 
- ขอ้มลูสภาพอากาศในทอ้งถิน่จะถูกส่งไปทีน่าฬกิาโดยอตัโนมตั ิ

 
 
 
 



- ถ่ายภาพส าหรบัแอพ / อุปกรณ์ / ในเสน้ทางคลกิทีก่ารท างานของภาพถ่าย จากนัน้ไอคอน
รปูถ่ายจะปรากฏขึน้ทีน่าฬกิา คลกิไอคอนเพื่อด าเนินการการควบคุมระยะไกลของการ
ถ่ายภาพโทรศพัทม์อืถอื คลกิ "คน้หาโทรศพัท"์ บนอนิเทอรเ์ฟซของนาฬกิาจากนัน้
โทรศพัทจ์ะดงัขึน้ 

 
- สามารถแสดงขอ้ความล่าสุด 8 ขอ้ความ 

 
 

3.3.6 การตรวจสอบการนอนหลบั 
                       อุปกรณ์จะตรวจสอบขอ้มลูการนอนหลบัโดยอตัโนมตัโิปรดตรวจสอบการนอนหลบั ขอ้มลู
รายละเอยีดบนแผงควบคมุแอปเมื่อนาฬกิาเปิดอยู่การนอนหลบัจะเปิดขึน้ เปิดโดยค่าเริม่ตน้ ชว่งเวลาตรวจการนอน
หลบัคอื 22:00 น. ถงึ 08:00 น ส่วนทา้ยของนาฬกิาแสดงขอ้มลูการนอนหลบัและขอ้มลูการนอนหลบัสรา้งขึน้เวลา
กลางคนื 
 
 
 
 
 
 

3.3.7 ตัง้ค่า 
                       ในการตัง้ค่าเราสามารถสแกนรหสั QR เพื่อดาวน์โหลดแอป เรยีกคนืการตัง้คา่จากโรงงานหรอืปิด
เครื่องและตรวจสอบรุ่นและทีอ่ยู ่MAC ของนาฬกิาแบบสมารท์ 
 
 

4. การจบัคู่บลูทูธ 
1. เปิดนาฬกิาแบบสมารท์ เปิดบลูทธูและGPSของสมารท์โฟนของคุณ 
2. เปิด Wi-Fi ของสมารท์โฟนสแกนโคด้ QR บนกล่องเพื่อดาวน์โหลดแอป“ Youth Health” หรอืคน้หาดาวน์

โหลด "Youth Health"ใน GooglePlay หรอื แอปฯ Fundo ใน APP Store ของ Apple  
3. ดาวน์โหลดแอพ“ Youth Health” หรอื “Fundo” และเรยีกใช ้
4. หลงัจากการตดิตัง้เสรจ็สมบูรณ์ในไฟล์ เลอืก"อุปกรณ์" / "+ เพิม่อุปกรณ์" ใหเ้ลอืกไฟล์ 

ชื่อบลูทธู ทีเ่กีย่วขอ้งจากรายการ และคลกิทีเ่ชื่อมต่อกบัไฟล ์
นาฬกิาทีส่อดคลอ้งกนั เวลา วนัที ่ภาษา (อาจไม่รองรบัหลายภาษา) จะซงิโครไนซ์โทรศพัทม์อืถอืโดยอตัโนมตั ิ
ระบบ ดงัแสดงดา้นขวา 

 

 



4.1  วธิกีารลบบลูทธูเชื่อมต่อ 
- ลบบลูทธู บนแอพ 
- ปิดแอปบนสมารท์โฟน 
- ลบบลูทธู ในการตัง้ค่าของไฟลบ์นโทรศพัทส์มารท์วอรท์ 

4.2 เชื่อมต่อบลูทธูอตัโนมตัอิกีครัง้ 
เมื่อนาฬกิาถงึช่วงการเชื่อมต่อบลูทธู มนัจะเพิม่โดยอตัโนมตั ิคลกิเชื่อมต่อนาฬกิาอกีครัง้ 
 
 

5. วิธีใช้แอพ 
      หลงัจากตดิตัง้ Youth Health APP กรอกขอ้มลูส่วนตวั เชน่เพศ น ้าหนักเป็นตน้ จากนัน้เชื่อมต่อนาฬกิา 
ผ่านบลูทธู (เมื่อมกีารจบัคูบ่ลูทธูแลว้ ) 

5.1 ในหน้าแอปนี้ม ี5 ตวัเลอืกคอื "บา้น" ขัน้ตอน  การนอนหลบั หวัใจ ความดนัโลหติ ออกซเิจนในเลอืด 
โหมดเหล่านี้จ าเป็นตอ้งเชื่อมต่อกบันาฬกิาเพื่อซงิคข์อ้มลูกบัแอพบนมอืถอืแบบเรยีลไทม ์(ตามรปูที ่1) 

5.2 "กฬีา" - การวเิคราะหแ์ละรายงาน (ตามรปูที ่2) 
         แสดงดา้นล่าง 

5.3 "อุปกรณ์" การตัง้ค่า (ตามรปูที ่3) 
                 ฟังกช์ัน่การแจง้เตอืน 
                 รวมถงึการแจง้เตอืนการโทรการแจง้เตอืนทาง SMS ขอ้ความแอปพลเิคชัน่ดงักลา่วเป็นขอ้ความ QQ พุช 
"ขอ้ความ WeChat" และฟังกช์นัอื่น ๆ 
- การทดสอบอตัราการเตน้ของหวัใจ 

               เปิดการตรวจจบัอตัราการเตน้ของหวัใจตัง้ระยะเวลาการตรวจจบันาฬกิาสามารถตรวจจบัอตัราการเตน้
ของหวัใจภายในเวลาทีก่ าหนด 
- ถ่ายภาพ 

คุณสามารถใชน้าฬกิาเพื่อควบคมุโทรศพัทข์องคุณเพื่อถ่ายภาพ 
- คน้หาอุปกรณ์ นาฬกิาจะสัน่และหน้าจอสว่าง 
- โหมดหา้มรบกวนหลงัจากทีคุ่ณเปิด "โหมดหา้มรบกวน" ยกเวน้นาฬกิาปลุกการแจง้เตอืนทัง้หมดในการตัง้ค่า

จะไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนและนาฬกิาจะไมม่อีกีต่อไป 
- โหมดเตอืนความจ าม ี3โหมดใหคุ้ณเลอืก  การสัน่สะเทอืน , หน้าจอสว่าง , หน้าจอสว่าง + การสัน่สะเทอืน 
- ตัง้นาฬกิาปลุก 
- ยกมอืขึน้เปิดฟังกช์นัน้ีเมื่อคุณยกมอืขึน้เพื่อเอยีงนาฬกิาเขา้ดา้นในหนัหน้าไปทางผูส้วมใส่หน้าจอจะสว่างโดย

อตัโนมตั ิ
- อพัเดตเฟิรม์แวร ์
- กดปุ่ มหมุน 
- การตัง้ค่าหน่วย 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
รปูท่ี 1      รปูท่ี 2    รปูท่ี 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจ าเพาะ 
ชปิ：                                              HS6620D 
หน้าจอ：                                         LCD TFT 1.28 นิ้ว 
แบตเตอรี：่                                      150 mAh 
ระดบัการกนัน ้า：                               IP67 
ระยะเวลาสแตนดบ์าย：                       7 วนั 
ระบบรองรบั：                                  IOS 10.0 ขึน้ไป, Android 5.0 ขึน้ไป 
ฟังชัน่ตรวจวดั：                               อตัราการเตน้ของหวัใจ/ความดนัโลหติ 
ไฟหน้าจอ：                                    อตัโนมตั ิ
การเชื่อมต่อ：                                  บลูทธู 4.0 (Android/ios) 
 
ข้อสงัเกต:  
ท าไมบลูทธูตดัการเชื่อมต่อและสายเรยีกเขา้และขอ้ความไม่เตอืน 

1. ตอ้งเปิด APP และนาฬกิาสมารท์วอรท์ไว ้
2. ตอ้งเกบ็สมารท์โฟนและนาฬกิาสมารท์วอรท์ไวใ้นระยะ 8 เมตร 
3. สมารท์โฟนบางรุ่นจะปิดแอปโดยอตัโนมตัเิพื่อทีจ่ะประหยดัพลงังาน ในกรณีนี้โปรดตัง้ค่าโทรศพัทข์องคุณบน 

Mobile Manger หรอืระบบรกัษาความปลอดภยั ตรงกลางเพื่อใหแ้อปเปิดอยู่เสมอ เตอืนการสัน่สะเทอืนหน้าจอ
สว่างอตัโนมตั ิเตอืนดืม่น ้าและสัน่ เปิดฟังกช์ัน่น้ี ตัง้ระยะเวลาการตรวจสอบนาฬกิาสามารถเตอืนคุณไดด้ว้ย. 

4. ปิดโหมดประหยดัพลงังาน 
5. เมื่อคุณมปัีญหาเหล่าน้ีและไม่ทราบวธิกีารตัง้ค่าโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิในบรกิารออนไลน์ 

 

เคลด็ลบั: 
อุปกรณ์นี้ไม่ไดใ้ชเ้พื่อการแพทย ์ขอ้มลูการทดสอบและเพื่อการอา้งองิเท่านัน้ 
ค าแนะน าน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

 


