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" ยินดตีอ้นรบัสู่นวตักรรมใหม่ของการตดิตามสุขภาพ,
 tůwTM Smartwatch จาก ByDzyneTM - 

อุปกรณ์อัจฉรยิะออกแบบมาโดยเฉพาะเพื�อ
ตรวจสอบไลฟ์สไตล์ประจําวนัของคณุ, 
ช่วยปรบัปรงุสุขภาพโดยรวมของคณุ"
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ในกล่องมีอะไรบ้าง?

* โปรดอ่านคูม่ือผู้ ใช้ฉบับสมบูรณ์ก่อนใช้งาน

• เครื�อง tůwTM Smartwatch ที�มาพรอ้มกับสายสเตนเลสสตลีสีดาํ
• สายสเตนเลสสตลีแฟชั�นสีเงิน

• อุปกรณ์ชารจ์ USB (ไม่รวมอะแดปเตอรท์ี�รองรบั USB)
• คูม่ือผู้ ใช้ Smartwatch
• แอพและคูม่ือภาษาที�แนบมาดว้ย



หน้าจอตดิตามผลการออกกําลังกาย ตวัจับเวลาถอยหลัง

คน้หามือถือ

นาฬิกาจับเวลา

โหมดเล่นกีฬา

TM Smartwatch Features List

แบตเตอรี� 200mAh 

เครื�องวดัอัตราการเตน้ของหัวใจ

ตรวจสอบการนอนหลับ

Bluetooth 5.0

IP67 กันนํ�าลึก 1m

คณุสมบัตขิอง tůwTM Smartwatch 

*มีคณุสมบัตเิพิ�มเตมิที�สามารถใช้ ไดผ้่านแอพ tůwTM Smartwatch 4



มาทําความรูจ้ักกับ tůwTM Smartwatch ของคณุ
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A. เปิด/ปิด
B. PPG LED สีเขียว & เซ็นเซอรสั์มผัสกับผิวหนัง

สําหรบัการวดั เมื�อเซ็นเซอร์
ตดิสวา่งไฟ LED สีเขียวจะปรากฏขึ �น

C. จุดสัมผัสทองแดงสําหรบัการชารจ์
D. สายสแตนเลสสตลีปรบัไดอ้ย่างอิสระ
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smartwatch 
นี�ถูกออกแบบมาเพื�อใช้กับแอพ 
tůwTM Smartwatchh
(สามารถดาวน์โหลดได้บน 
Apple, Android, 
และมือถือรุน่อื�นๆ)
สาํหรบัคําแนะนําการเชื�อมต่อ 
smartwatch ของคุณผ่าน

Bluetooth®และการใช้งาน 

แอพ เข้าไปชมได้ที�:

ByDzyne.com/
UserGuides

สารบัญ
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* เพื�อประสิทธิภาพที�ดทีี�สุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ smartwatch ของคณุชารจ์เต็มก่อนการใช้งาน7

การชารจ Smartwatch ของคุณ

นําอุปกรณ์ชารจ์ USB ออกจากดา้นล่างของกล่อง 

และแนบเข้ากับดา้นหลังของ smartwatch เชื�อมตอ่ USB 

เข้ากับอุปกรณ์ชารจ์แบตใดก็ไดท้ี�สนับสนุน (output: 5V 1A) 

ตรวจสอบให้มั�นใจวา่แผงทองแดงของนาฬิกาสัมผัสกับ 

แผงทองแดงของที�ชารจ์



"* แบตเตอรี�จะใช้งานไดน้านสูงสุด 5 วนั ขึ �นอยู่กับการใช้งาน และจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมงในการชารจ์จนเต็ม 
อย่าพยายามเปลี�ยนแบตเตอรี�ดว้ยตวัเองเพราะอาจทําให้เกิด ความเสียหายตอ่ smartwatch ของคณุ "

อายุแบตเตอรี�
เมื�อแบตเตอรี�ของ smartwatch ตํ�า ไอคอนสายฟ้าสีแดงจะปรากฏขึ �น เมื�อคณุสัมผัสหน้าจอแสดงผล 
เมื�อแบตเตอรี�หมดโดยสิ�นเชิง smartwatch จะปิดโดยอัตโนมัต ิเมื�อวางลงบนแท่นชารจ์ smartwatch ก็จะ
เปิดอัตโนมัต ิไอคอนสายฟ้าจะปรากฏขึ �นและกลายเป็น สีเขียวเข้มเมื�อชารจ์ smartwatch เต็ม ในขณะที�ชารจ์ 
หน้าหลัก / หน้า�ดนาฬิกาจะปรากฏขึ �น แต่ไม่สามารถใช้งาน�งก์ชั�นอื�นได ้* 
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การสวมใส่ Smartwatch

tůwTM Smartwatch ของคณุไดร้บัการออกแบบให้ปรบัได ้ดว้ยสายแม่เหล็ก 
เพียงยกแถบแม่เหล็กเพื�อยืดสาย เมื�ออยู่บนข้อมือของคณุดงึ 
สายรดัแม่เหล็กให้แน่นแล้วปล่อยส่วนที�เหลือให้อยู่บนสายรดั 

การเปลี�ยนสาย
1. ปลดล็อคสายโดยการเลื�อนหัวแม่เหล็กออกทางช่องปรบัขนาด
และวางอุปกรณ์ควํ�าหน้าลงบนผ้าสะอาด

*สายสเตนเลสสตลีแฟชั�นสีเงินเป็นอุปกรณ์เสรมิที�ทันสมัยแม้วา่จะอาบนํ�า
หรอืใช้ชีวติประจําวนัก็จะไม่เป็นอันตรายตอ่โลหะ หากตอ้งสัมผัสกับความชื �นอย่างตอ่เนื�อง, โดนสารเคมีรนุแรง, 
ความชื �นจากเหงื�อ, และโดนนํ�าเป็นประจํา อาจทําให้เกิดผลตอ่รปูลักษณ์ของสายสีเงินได้
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2. มองหาส่วนที�เชื�อมตอ่ดว้ยสปรงิบนสาย
และเลื�อนปุ่มของพินเข้าดา้นในตรงกลาง และเอียงเพื�อถอดตวัยึดออกจากตวัเครื�อง

3. เมื�อแยกตวัเครื�องจากสายแล้ว ให้ทําการย้ายสลักไปยังสายใหม่

4. ในการตดิตั �งสายใหม ่นําปลายสายดา้นหนึ�งใส่ไปบรเิวณช่องที� ไหล่ของตวัเครื�อง
แล้วออกแรงดงึพินเข้าดา้นในตรงกลางเพื�อทําการล๊อคสายเข้าในช่อง
ทําแบบนี�เช่นเดยีวกันกับสายอื�น เมื�อสลักทั �งสองดา้นถูกใส่ ให้เข้าล๊อคแล้ว
ตรวจสอบอีกครั �งวา่สลักทั �งสองดา้นถูกล๊อคอย่างแน่นหนา



เปิด / ปิด / แสดงหน้าจอ
เปิด tůwTM Smartwatch, ของคณุง่ายๆ ดว้ยการกดปุ่มดา้นข้างคา้งไว ้3 วนิาที 
smartwatch ของคณุจะสั�นและโลโก้ tůwTM จะปรากฏบนหน้าจอ 

ปิดอุปกรณ์ smartwatch ของคณุง่ายๆ เพียงกดปุ่มดา้นข้างคา้งไว ้3 วนิาที 
จนกวา่โลโก้ tůwTM จะหายไปจากหน้าจอ และ smartwatch จะสั�นอีกครั �ง 
หรอื�ดหน้าจอไปดา้นข้างจนพบภาพเหมือนทางดา้นขวา (ไอคอนปิดเครื�อง) 
กดภาพนี�คา้งไว ้3 วนิาทีเพื�อทําการปิดเครื�อง smartwatch 
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แสดงหน้าจอ
การแสดงหน้าจอสามารถทําไดห้ลายวธิีเช่น สัมผัสที�หน้าจอ 
กดปุ่มดา้นข้าง หรอืเพียงแคพ่ลิกข้อมือ 
คณุสามารถปรบัเปลี�ยนระยะเวลาแสดงผลของหน้าจอ 
ความไวในการตอบสนอง และคณุสมบัตอิื�นๆไดท้าง คูม่ือผู้ ใช้แอพ



คณุสมบัตติา่งๆ

วดัอัตราการ 
เต้นของหัวใจ

ตรวจสอบข้อมูล
การนอนหลับ

จอติดตามผล 
การออกกําลังกาย

" คณุสมบัตติา่งๆ & การแจ้งเตอืนของ smartwatch จะเปิดตามคา่เริ�มตน้เมื�อ จัดส่ง และสามารถปรบัแตง่ผ่านแอพ ไปที� 
ByDzyne.com/UserGuides เพื�อดาวน์โหลดคูม่ือผู้ ใช้แอพ "
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�ดจากซ้ายไปขวา หรอื ขวาไปซ้าย

นาฬิกา/
หน้าแรก



ตัวจับเวลาถอยหลัง ค้นหามือถือ นาฬิกาจับเวลา โหมดเล่นกีฬา ปิดเครื�อง

14

�ดจากซ้ายไปขวา หรอื ขวาไปซ้าย



15

นาฬิกา / หน้าแรก
หน้าจอแสดงนาฬิกาจะเป็นหน้าเริ�มตน้ �ดจอไปดา้นบนหรอืล่าง 
เพื�อเปลี�ยนรปูแบบของนาฬิกาตามที�คณุตอ้งการ 

ในการใช้คณุสมบัตเิพิ�มเตมิของ tůwTM Smartwatch , 
ทําไดง้่ายๆเพียง�ดหน้าจอจากซ้ายไปขวา (หรอืขวาไปซ้าย) 

*เมื�อ smartwatch ไดท้ําการเชื�อมตอ่กับโทรศพัท์มือถือผ่านทางแอพ tůwTM Smartwatch 
App, โซนเวลาจะถูกตั �งคา่ให้ โดยอัตโนมัต ิตามการตั �งคา่ของโทรศพัท์มือถือ 



จอตดิตามผลการออกกําลังกาย
จากหน้าจอนี�, คณุสามารถตดิตามผลการออกกําลังกาย 
รวมไปถึงจํานวนก้าวที�เดนิในหนึ�งวนั, แคลอรี�ที�เผาผลาญ, 
และระยะทางที�คณุเดนิ/วิ�ง 
คณุสามารถใช้คณุสมบัตนีิ�เพื�อช่วยในการกําหนดการออกกําลังกายในหนึ�งวนั 
เป้าหมายเริ�มตน้ถูกตั �งไวท้ี� 9,000 ก้าว *

เพื�อดปูระวตักิารออกกําลังกายทั �งหมดของคณุ

ดาวน์โหลดและใช้แอพ tůwTM Smartwatch  
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* คณุสมบัตแิละการแจ้งเตอืนตา่งๆของ smartwatch จะเปิดขึ �นตามคา่เริ�มตน้เมื�อ
จัดส่ง และสามารถปรบัแตง่ไดผ้่านแอพ ไปที� ByDzyne.com/UserGuides  เพื�อดาวน์โหลดคูม่ือผู้ ใช้แอพ



ใช้แอพเพื�อดกูราฟอัตราการเตน้ของหัวใจ, ปรบัแตง่คณุสมบัตขิองอัตราการเตน้หัวใจ, บันทึกการวดัประจําวนัของคณุ, 
และดปูระวตักิารวดัอัตราการเตน้ของหัวใจทั �งหมด ดคููม่ือผู้ ใช้แอพสําหรบัรายละเอียดเพิ�มเตมิ
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วดัอัตราการเตน้ของหัวใจ
คณุสมบัตวิดัอัตราการเตน้ของหัวใจนี�วดัอัตราการเตน้หัวใจล่าสุดของผู้ ใช้ 
แบบเรยีลไทม์, เป็นจังหวะตอ่นาที, 
พรอ้มกราฟของอัตราการเตน้หัวใจเฉลี�ยของคณุตลอดทั �งวนั 
�ดไปทางซ้ายหรอืขวาเพื�อเข้าถึงหน้าจอนี�และการวดัจะเริ�มขึ �น 
หลังจากนั�นไม่กี�วนิาทีผลลัพธ์จะปรากฏขึ �นและทําการวดัตอ่ไปตามเวลาจรงิ 
หลังจากประมาณ 60 
วนิาทีหน้าจอจะเข้าสู่ โหมดสลีปโดยอัตโนมัตาิสโหมดสลีปโดยอัตโนมัติ
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ตรวจสอบข้อมูลการนอนหลับ
คณุสมบัตติรวจสอบการนอนหลับจะตรวจจับเมื�อคณุเริ�มนอนและเมื�อคณุ 
ตื�นขึ �น มันจะบันทึกและแสดงระยะเวลาการนอนหลับรวมโดยอัตโนมัต ิ

รวมถึงระยะเวลาการนอนหลับลึกและไม่ลึก ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง 
Smartwatch 
จะแสดงเวลานอนหลับและคณุภาพการนอนหลับของคณุจากคนืที�บันทึกไว ้
ล่าสุด

ตดิตามคณุภาพและแนวโน้มการนอนของคณุตอ่ไป และดปูระวตัทิั �งหมดของคณุผ่านแอพ 
ดคููม่ือผู้ ใช้แอพสําหรบัรายละเอียดเพิ�มเตมิ



ตัวจับเวลาถอยหลัง
ตวัจับเวลานับถอยหลังเป็นคณุสมบัตทิี�ยอดเยี�ยมสําหรบัการฝึกซ้อมตามช่วง 
เวลา กด" เริ�ม " และตวัจับเวลาจะเริ�มนับถอยหลัง เมื�อถึงศนูย์ 
smartwatchจะสั�นจนกวา่คณุจะกด" RESET 
" คณุอาจใช้ปุ่มหยุดชั�วคราว และทํางานตอ่ระหวา่งการนับถอยหลัง 
การตั �งคา่เริ�มตน้สําหรบัคณุสมบัตนีิ�คอื 1 
นาทีและสามารถเปลี�ยนแปลงไดผ้่านทาง

แอพ tuwTM Smartwatch
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คน้หามือถือ
เมื�อคณุสมบัต ิคน้หามือถือ ถูกตั �งคา่เป็น ON ผ่านแอพ 
(คณุสมบัตเิปิดเป็นคา่เริ�มตน้) 
ผู้ ใช้สามารถคน้หาโทรศัพท์มือถือผ่าน smartwatch 
ได้ โดยแตะที� ไอคอน Find Phone หนึ�งครั �ง 
หากโทรศัพท์มือถือและ smartwatch 
เชื�อมตอ่ผ่านBluetooth®โทรศัพท์มือถือจะดงัเป็นเวลา 
1 นาทีหรอืจนกวา่ผู้ ใช้จะแตะที� smartwatch 
อีกครั �งเพื�อปิด *

* ถ้า smartwatch และโทรศพัท์มือถือไม่ไดเ้ชื�อมตอ่ผ่านBluetooth®คณุสมบัตนีิ�จะไม่ทํางาน



นาฬิกาจับเวลา
ใช้คณุสมบัตนีิ�เพื�อจับเวลากิจกรรมการออกกําลังกายของคณุได้
อย่างง่ายดายดว้ยปลายนิ�ว 
ในการเริ�มจับเวลาให้แตะไอคอนสีเขียวที�ดา้นล่างขวาหนึ�งครั �ง
และไอคอนจะเปลี�ยนเป็นสีแดง 
แตะไอคอนสีแดงหนึ�งครั �งเพื�อหยุดตวัจับเวลาชั�วคราว 
หากตอ้งการรเีซ็ตเวลาให้แตะไอคอนสีเทาที�ดา้นล่างซ้ายหนึ�ง 
ครั �ง หลังจากนาฬิกาจับเวลาทาํงานเป็นเวลา 1 
นาทีหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัต ิ
แตะที�หน้าจอหนึ�งครั �งและหน้าจอนาฬิกาจับเวลาจะปรากฏขึ �น
อีกครั �ง
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โหมดเล่นกีฬา
เริ�มการออกกําลังกายของคณุดว้ยโหมดกีฬาเพื�อตดิตามเวลาที�ทํากิจกรรมของคณุ, แคลอรี�ที�เผาผลาญ (kcal), 
อัตราการเตน้ของหัวใจแบบเรยีลไทม์ (bpm), และจํานวนก้าวที�เดนิ 
หากตอ้งการเริ�มตดิตามให้กดหนึ�งครั �งเพื�อเปิดใช้งานโหมดกีฬา ในการล็อก, หยุดชั�วคราว, หรอืออก 
เพียงแค่ ใช้นิ�ว�ดจากซ้ายไปขวาจากนั�นคลิกไอคอนที�ตอ้งการ 
โหมดกีฬายังสามารถเปิดใช้งานและดปูระวตัทิั �งหมดผ่านแอพ 
ดาวน์โหลดคูม่ือผู้ ใช้แอพสําหรบัรายละเอียดเพิ�มเตมิ



• นาฬิกาปลุก
• การตรวจสอบอัตโนมัตหิรอืดว้ยตนเอง
• การแจ้งเตอืนอัตราการเตน้ของหัวใจ
• แจ้งเตอืนข้อความ
• การแจ้งเตอืนเมื�ออยู่นิ� งนานเกินไป
• แจ้งเตอืนเมื�อขาดการเชื�อมตอ่
• การตั �งคา่เป้าหมายการออกกําลังกาย
• ตรวจจับการสวมใส่

• ถ่ายภาพ

ดาวน์โหลดแอพและคูม่ือผู้ ใช้ ไดท้ี� : ByDzyne.com/UserGuides

คณุสมบัตเิพิ�มเตมิผ่านแอพ
นอกเหนือจากคณุสมบัติ ใน smartwatch 
ของคณุแล้วยังมีคณุสมบัตพิิเศษตอ่ไปนี�สําหรบัการใช้งานและการปรบัแตง่ผ่านแอพ tůwTM Smartwatch
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การดแูล&ทําความสะอาด
tůwTM Smartwatch และสายสีดาํของคณุถูกออกแบบมาให้สวมใส่ไดท้ั �งกลางวนัและกลางคนื 
สิ�งสําคญัคอืการทาํให้เซ็นเซอรข์อง smartwatch สะอาดอยู่เสมอเพื�อให้แน่ใจวา่มีการวดัที�แม่นยํา เช็ดหน้าจอ 
ดา้นหลังเครื�อง และสายของ smartwatch ดว้ยผ้าที� ไม่มีขุยขุย (ถ้าจําเป็นให้ ใช้ผ้าสะอาดชุบนํ�าหมาดๆเช็ดเบาๆ) 
เช็ดชิ �นส่วนทุกชิ �นให้แห้งดว้ยผ้าที� ไม่มีขุย 

สายสเตนเลสสตลีแฟชั�นสีเงินเป็นอุปกรณ์เสรมิที�ทันสมัยแม้วา่จะอาบนํ�า
หรอืใช้ชีวติประจาํวนัก็จะไม่เป็นอันตรายตอ่โลหะ หากตอ้งสัมผัสกับความชื�นอย่างตอ่เนื�อง, โดนสารเคมีรนุแรง, 
ความชื�นจากเหงื�อ, และโดนนํ�าเป็นประจํา อาจทําให้เกิดผลตอ่รปูลักษณ์ของสายสีเงินได้
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ข้อมูลจําเพาะ&วสัดุ

สนับสนุน Android 5.1 หรอื IOS 8.0 หรอื สูงกวา่
หน้าจอ: IPS 1.22” หน้าจอสัมผัสสี, 240*240
ชิปหลัก: NRF 52832
แบตเตอรี�: 200mAH Li-Polymer Battery
IP67 กันนํ�าลึก 1m 
ดา้นหน้า Smartwatch: กระจกนิรภัย
ดา้นหลัง Smartwatch: โพลีคารบ์อเนต
สาย : สแตนเลสสตลีไรส้นิมดว้ย แม่เหล็ก N52 NdFeB (โบรอนเหล็กนีโอดเิมียม)
สายแม่เหล็กคณุภาพสูงถอดเปลี�ยนได้

5.0



26

ข้อจํากัดความรบัผิดชอบของผลิตภัณฑ์

tůwTM Smartwatch 

เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั�วไปที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสรมิสมรรถภาพทางกายโดยการตดิตามการออกกาํลังกาย

และกิจกรรมแอโรบิก tůwTM Smartwatch 

ไม่ ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อใช้ ในการวนิิจฉัยตรวจสอบป้องกันหรอืรกัษาโรค 

คณุไม่ควรใช้ข้อมูลนี�เพื�อวนิิจฉัยหรอืรกัษา�ญหาสุขภาพหรอืโรคโดยไม่ปรกึษากับผู้ ให้บรกิารดแูลสุขภาพที�มีคณุภาพ 

ก่อนที�จะเริ�มโปรแกรมออกกาํลังกายใด ๆ โปรดปรกึษาแพทย์ของคณุ



รบัประกันหนึ�งปี

ByDzyne 
รบัประกันวา่ในช่วงระยะเวลาการรบัประกันหนึ�งปีนับจากวนัที�ซื �อผลิตภัณฑ์ฮารด์แวรแ์ละอุปกรณ์เสรมิที�รวมอยู่จะปราศ

จากข้อบกพรอ่งในดา้นวสัดแุละฝีมือ การรบัประกันหนึ�งปีไม่รบัประกันการสึกหรอและฉีกขาดตามปกต ิ
ที�เกิดจากอุบัตเิหตกุารใช้งานและการเก็บรกัษาอย่างไม่ถูกตอ้งและการซ่อมแซมหรอืดดัแปลงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
หากตอ้งการข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการรบัประกันโปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้ผ่านระบบตั�วสนับสนุน Backoffice 
หรอือีเมล

Support@ByDzyne.com จะตอ้งส่งหลักฐานการซื �อที�ถูกตอ้งเมื�อทําการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรบัประกันนี� 
หากคณุส่งการเรยีกรอ้งที�ถูกตอ้งภายใตก้ารรบัประกัน ByDzyne จะซ่อมแซมหรอืเปลี�ยน tůwTM 
Smartwatch หรอือุปกรณ์เสรมิของคณุตามดลุยพินิจของบรษัิท
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คาํชี �แจงการปฏิบัตติามข้อกําหนดของ FCC

อุปกรณ์นี�สอดคล้องกับส่วนที� 15 ของกฎ FCC การทํางานภายใตเ้งื�อนไขดงัตอ่ไปนี�: (a) 
อุปกรณ์นี�ตอ้งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที�เป็นอันตราย (b) อุปกรณ์นี�ตอ้งยอมรบัการรบกวนใดๆที� ไดร้บั 
รวมถึงการรบกวนที�อาจทําให้เกิดการทํางานที� ไม่พึงประสงค์
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