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ค�าศพัทท์ ัง้หมดโดยสงัเขป

อภิธานศพัท ์ การเริ่มต้น

TIME 	โหมดที่มีฟังกช์นัเวลา
DATE	 	ฟังกช์นัวนัท่ี
ALARM	 	ฟังกช์นันาฬิกาปลกุ
TIMER	 	ฟังกช์นันับถอยหลงั
CHRONO	 	ฟังกช์นัจบัเวลา
AM	 	เวลากลางวนั	 ตัง้แต	่ 

00.00 – 12.00	น.
PM	 	เวลากลางวนั	 ตัง้แต	่ 

12.00 – 24.00	น.
Swatch .beat	 	เวลาอินเทอรเ์น็ต

ACTIVITY  โหมดที่มีฟังกช์นักิจกรรม
%TODAY	 	ระดบัความส�าเร็จของเป้าหมาย
KCAL	 	แคลอรี่ท่ีเผาผลาญในแตล่ะวนั
STEPS	 	จ�านวนกา้ว
เป้าหมายประ 
จ�าวนั	 	เป้าหมายท่ีตัง้ไวส้�าหรบักิจกรรมในชว่งเวลา	

24	ชม.

FAN  โหมดที่มีฟังกช์นักองเชยีร ์
FAN HEAT	 	อากปักิริยาโดยรวมจากกิจกรรมของกอง

เชยีร	์พลงัและจ�านวนการตบมือ	 รวมทัง้
จ�านวน	la-ola/การเลน่เวฟ

FAN RANK	 	อนัดบักิจกรรมกองเชยีร ์

CONNECT  การเชือ่มตอ่นาฬิกาเขา้กบัสมารท์โฟน
SYNC	 	การซงิโครไนซข์อ้มูล
Settings	 	การตัง้คา่แอพบนสมารท์โฟน
MY PROFILE	 	การตัง้คา่โพรไฟลบ์นสมารท์โฟน
BACKUP	 	การบนัทึกไฟลล์งบนท่ีเก็บขอ้มูลบนระบบ 

คลาวด ์

ON	 	เปิดใชง้านฟังกช์นั
OFF	 	ปิดใชง้านฟังกช์นั

ภาษาไทย
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สนุกกบัการท�ากิจกรรมย่ิงขึน้ดว้ย	
Swatch Touch Zero Two

ค�าน�า การเริ่มต้น

TIME 
Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono. 
Swatch .beat

FAN
วดัพลงัของการตบมือ	
และ	la-ola/การเล่นเวฟ		

ACTIVITY 
วดักิจกรรม	 ก�าหนด 
เป้าหมาย	 เชค็ความ 
ส�าเร็จของคณุ	 นบักา้ว 
ของคณุ

การกนัน�้า
3	บาร ์

แบตเตอร่ีมีอายุการใชง้าน
ยาวนาน
มีแบตเตอร่ีที่ใชง้านไดน้าน

คอมมูนิตีแ้อพ
ปลดปล่อยศกัยภาพ
ของคณุดว้ยแอพ	
แบ่งปันกบัคนอืน่	 ๆ
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ฟังกช์นัเวลา
ช ัว่โมง นาที

วินาที/ปี

โหมดของนาฬิกา

ขอ้มูลกองเชยีรแ์ละกิจกรรม	

เป้าหมาย/รางวลั

เปิดใชง้านบลทูธู

การซงิโครไนซข์อ้มูล

เปิดใชง้านนาฬิกาปลกุ	

แบตเตอร่ีใกลห้มด

ค�าอธิบายหน้าจอนาฬิกา	

บริเวณการแตะท่ี
หน้าจอ

สว่นซา้ย สว่นกลาง สว่นขวา

การเร่ิมตน้ค�าน�า
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ควบคมุนาฬิกาดว้ยปลายน้ิว

	 ปัดน้ิว	 
· เขา้โหมดและสลบัไปมาระหวา่งโหมด	
· ปรบัการตัง้คา่	

บลทูธู/ซงิค ์
เปิด/ปิด

เปิด 
ไฟหน้าจอ

ส�าหรบัไฟหนา้
จอ	 ใหก้ดยาว	
ๆ	 ท่ีสว่นขวา

	 กดยาว	 ๆ
·	เขา้ถึงการตัง้คา่	
·	เปิด/ปิดฟังกช์นั

เริ่ม/หยดุ	 และ ท�าฟังกช์นัตอ่

การตัง้คา่

เริ่ม/หยดุ	 และท�าตอ่

	 แตะอย่างเร็ว
·	เขา้ถึงฟังกช์นัและเรียกดู
·	เร่ิม	 หยดุ	 และใชฟั้งกช์นัตอ่	
·	ยืนยนัการตัง้คา่

การเร่ิมตน้การน�าทาง
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เขา้ถึงทุกอย่างในไม่กีข่ ัน้ตอน

โหมดประหยดัพลงังาน	(หน้าจอเร่ิมตน้)
นาฬิกาจะกลบัเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน*	
เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน	

โหมด
โหมด	TIME, ACTIVITY	และ	
FAN	จะมีฟังกช์นัหลกัทัง้หมดของ
นาฬิกา

ฟังก์ชัน
สามารถเขา้ถึงฟังกช์นัใดฟังกช์นัหน่ึง 
ในแตล่ะโหมดและดรูายละเอียดได ้

การต ัง้คา่
ปรบัการตัง้คา่	TIME*	ตามท่ีคณุ
ตอ้งการ

*	ไม่สามารถตัง้คา่ส�าหรบั	ACTIVITY	ได ้

*	ฟังกช์นัท่ีเปิดใชง้านอยูจ่ะยงัคงท�างานในพืน้หลงั

การเริ่มต้น

ALTE BEZELS

การน�าทาง

เขา้ถึงการตัง้คา่	
TIME	อยา่งรวดเร็ว
ดว้ยการกดยาว	
ๆ	 หน่ึงครัง้

เขา้ถึงการตัง้คา่	
TIME	เม่ือกดยาว	
ๆ	 ท่ี	TIME

สลบัไปมาระหวา่ง
โหมดโดยการปัดนิว้

1

2

3

4
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A B C

D E F

ฟังกช์นัเหล่าน้ีมีใหใ้ชใ้นโหมด	TIME: แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	 ๆ

TIME	(เวลา)

TIMER	(นับถอยหลงั)

DATE	(วนัท่ี)

CHRONO	(จบัเวลา) Swatch .beat

ALARM	(นาฬิกาปลกุ)

รายละเอียดของฟังก์ชันTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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1

A

2 3 4

ปรบั ปรบั ปรบั ปรบัยืนยนั ยืนยนั ยืนยนั ยืนยนั

*	การเปลีย่นแปลงรปูแบบช ัว่โมงจะเปลีย่นแปลงรปูแบบวนัท่ี
ดว้ยเชน่กนั

     เขา้ถึงการต ัง้คา่	TIME	(เวลา):

ช ัว่โมง นาที วินาที รปูแบบเวลา

	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัช ัว่โมง	
 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบันาที	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัวินาที	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัรปูแบบเป็น	12/24	ชม.*	
แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	TIME	ไปท่ี	TIME

กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเขา้ถึงการตัง้คา่	
TIME

1

2

3

4

จากโหมดประหยดัพลงังาน	 สามารถเขา้ถึงการตัง้คา่	
TIME	ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการกดยาว	 ๆ	 หน่ึงครัง้

รายละเอียดของฟังกช์นัTIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT
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	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัวนั	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัเดือน	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัปี	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั

1

2

3

2 3

ปรบั ปรบั ปรบัยืนยนั ยืนยนั ยืนยนั

เดือน ปี

     เขา้ถึงการต ัง้คา่	DATE	(วนัที่):

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	TIME	ไปท่ี	DATE

กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเขา้ถึงการตัง้คา่	
DATE

จากโหมดประหยดัพลงังาน	 สามารถเขา้ถึงการตัง้คา่	DATE	ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแตะ
อยา่งเร็วตามดว้ยการกดยาว	 ๆ

รายละเอียดของฟังกช์นั

B

1 วนั

TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT
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	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัช ัว่โมง	
 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบันาที	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั
	 สญัลกัษณก์ารเตือนจะระบวุา่	
ALARM	เปิดใชง้านอยู่

ปรบั ยืนยนั/เปิดใชง้านปรบั ยืนยนั

3 เปิดใชง้านแลว้

					เขา้ถึงการต ัง้คา่	ALARM* 
(นาฬิกาปลุก):

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	TIME	ไปท่ี	ALARM

กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเปิด	(หรือปิด)	
ALARM

1

2

3

*	สามารถเปลีย่นเสียง	ALARM	ไดจ้ากแอพบนมือถือ

รายละเอียดของฟังกช์นั

C

1 2ช ัว่โมง นาที

TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT
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ปรบั ปรบั ปรบัยืนยนั ยืนยนั ยืนยนั รีเซต็เริ่ม/หยดุ

1 2 3 4 5ช ัว่โมง นาที วินาที

	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัช ัว่โมง	
 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบันาที	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั	
	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัวินาที	 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั
 แตะอยา่งเร็วท่ีสว่นซา้ยหรือสว่นขวาเพ่ือ 

เร่ิมตน้	 หยดุ	 และท�าตอ่
	 กดยาว	 ๆ	 ท่ีสว่นกลางเพ่ือรีเซต็	(เฉพาะใน
โหมดการตัง้คา่การนับถอยหลงัเทา่น้ัน)

1

2

3

4

5

     เขา้ถึงการต ัง้คา่	TIMER	
(นบัถอยหลงั):

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกด	ู	
ฟังกช์นัของ	TIME	ไปท่ี	TIMER

กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเขา้ถึง
การตัง้คา่	TIMER

รายละเอียดของฟังกช์นั

D

TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT
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					เขา้ถึงการต ัง้คา่	CHRONO 
(จบัเวลา):

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	TIME	ไปท่ี	CHRONO

รายละเอียดของฟังกช์นั

 CHRONO	จะเร่ิมท�างานทนัทีหลงัการ
แตะอยา่งเร็วท่ีสว่นซา้ยหรือขวา	 การแตะท่ี
สว่นเดียวกนัอีกครัง้จะหยดุการท�างานของ	
CHRONO	แตะอีกครัง้เพ่ือท�าตอ่
	 กดยาว	 ๆ	 ท่ีสว่นกลางเพ่ือรีเซต็คา่เป็น	
00.00.00.0

เริ่ม/หยดุ/ท�าตอ่

1 2

รีเซต็

2

1

ถา้	CHRONO	เปิดใชง้าน	 นาฬิกาจะไม่เขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังานโดยอตัโนมติั

E

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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     เขา้ถึง	Swatch .beat*:

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	TIME 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	TIME	ไปท่ี	BEAT

กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเขา้ถึงการตัง้คา่	
BEAT

	 ปัดนิว้เพ่ือปรบัช ัว่โมง	
 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั
 Swatch .beat (เวลาอินเทอรเ์น็ต) 
น่ีคืออะไร	Swatch	ไดแ้บง่วนัออกเป็น	
1000 beats	หน่ึง	Swatch .beat 
เทา่กบั	1	นาที	26.4	วินาที

1 2

1F

รายละเอียดของฟังกช์นั

ปรบั ยืนยนั

Swatch .beat

2

เหตใุดจึงใชเ้วลา
อนิเทอรเ์น็ต
ดปูระโยชนท่ี์จะไดร้บัอยา่ง
ละเอียด 
โดยการสแกนรหสั	QR 
หรือเย่ียมชมเว็บไซตข์องเรา
ท่ี	www.swatch.com/
internet-time

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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·	 เชค็วา่ตอนนีค้ณุแอคทีฟอยา่งไร
·	 ย่ิงคณุแอคทีฟมากเทา่ใด	 ตวัเลขก็ย่ิงสงู
ขึน้เทา่น้ัน:

 0	หมายถึงไม่มีกิจกรรม;	999	หมายถึงมี
กิจกรรมสงูสดุ
·	คา่จะถกูอพัเดททกุ	 ๆ	5	วินาที
·	 กิจกรรมโดยเฉล่ียตอ่ช ัว่โมงจะถกูบนัทึก
และแสดงในรปูแบบกราฟิกบนแอพ

·	ตามคา่เร่ิมตน้จะมีการก�าหนดเป้าหมาย
เฉลีย่ไว	้ก�าหนดเป้าหมายประจ�าวนัของ
คณุเองบนแอพ
·	 เป้าหมายประจ�าวนัของคณุจะถกู
ก�าหนดส�าหรบักิจกรรมโดยเฉลีย่ของ
คณุในเวลา	24	ช ัว่โมง
·	ตรวจดวูา่คณุมาถึงก่ีเปอรเ์ซน็ตแ์ลว้:	

0.0%	หมายถึง	 คณุยงัไม่ไดท้�าอะไร
เลย;	100%	หมายถึง	 คณุบรรลเุป้า
หมายแลว้	(มีสญัลกัษณถ์ว้ยรางวลั
ก�ากบั)
·	คา่จะถกูรีเฟรชทกุนาที
·	จะมีการบนัทึกคา่ทกุช ัว่โมง	 และคา่จะ
ถกูถา่ยโอนเม่ือซงิคก์บัแอพ

ฟังกช์นัเหล่าน้ีมีใหใ้ชใ้นโหมด	
ACTIVITY	(กิจกรรม):

CURRENT ACTIVITY 
(กิจกรรมปัจจบุนั)

%TODAY	(%ของวนันี)้

STEPS	(กา้ว)
จ�านวนกา้วในแตล่ะวนั

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	 ๆ

KCAL	(กิโลแคลอรี่)
แคลอรี่ท่ีเผาผลาญในแตล่ะวนั	
โดยอา้งอิงจากตวันับกา้ว

รายละเอียดของฟังกช์นัTIME                    FAN    CONNECTACTIVITY
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 CURRENT ACTIVITY  
(กิจกรรมปัจจบุนั)
 %TODAY	(%ของวนันี)้
 KCAL	(กิโลแคลอรี่)
 STEPS*	(กา้ว)
เม่ือแตะอยา่งเร็วอีกครัง้	 คณุจะกลบัไปยงั	
CURRENT ACTIVITY 

เรียกดู เรียกดู เรียกดู

ตวัเลขสองหลกัดา้นบน
หมายถึงคา่พนั

ตวัเลขสามหลกัดา้นลา่ง
หมายถึงคา่รอ้ย

1 2 3 4

2

3

4

·	 จ�านวนกา้วท่ีจดจ�าตอ่วนั:	65,000
	 หลงัจากน้ันจะแสดงเป็น	"FULL"	ส�าหรบัวนัน้ัน
·	ขอ้มูลจะถกูเก็บไวส้งูสดุ	31	วนั
·	คา่	%	ของวนันีจ้ะรีเซต็เป็น	0%	ในเวลาเท่ียงคืน

*	ไม่สามารถปรบัเปลีย่นฟังกช์นัเหลา่นีไ้ด	้จะมีเพียงการให ้
ขอ้มูลเทา่น้ัน

การค�านวณของตวันับกา้วจะยึดตามการวดัรา่งกาย
โดยเฉลีย่	 ปรบันาฬิกาของคณุใหมี้ขอ้มูลรา่งกายท่ี

ถกูตอ้งผ่านแอพบนสมารท์โฟนของคณุ	 เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ ์
ท่ีแม่นย�าย่ิงขึน้

1เรียกดู	ACTIVITY*:

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	ACTIVITY 

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	ACTIVITY

*	ตวันับกา้วจะเปิดใชง้านเสมอ

รายละเอียดของฟังกช์นัTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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ฟังกช์นัเหล่าน้ีมีใหใ้ชใ้นโหมด	FAN	
(กองเชยีร)์:

      FAN HEAT  
(ความรอ้นแรงของกองเชยีร)์

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	 ๆ

รายละเอียดของฟังกช์นั

A       FAN RANK  
(อนัดบักองเชยีร)์
· FAN RANK	จะแสดงอนัดบัของคณุ
·	ขอ้มูลจะถกูสง่จากแอพไปถึงคณุ

B

· FAN HEAT	จะแสดงสมรรถนะโดย
รวมของคณุจาก:	1.	กิจกรรมของกอง
เชยีร;์	2.	จ�านวนและพลงัของการ
ตบมือ	3.	จ�านวน	la-ola/การเลน่เวฟ
·	คา่จะถกูติดตามและแสดงเม่ือคณุได ้
เปิดใชง้านฟังกช์นั	FAN HEAT	แลว้
เทา่น้ัน
·	 ย่ิงมีการแสดง	la-ola/เลน่เวฟ	 และ
ตบมือมากเทา่ใด	 คา่ก็ย่ิงสงูขึน้
เทา่น้ัน:	0	หมายถึง	 ไม่มีอากปักิริยา;	
999	หมายถึง	 อากปักิริยาสงูสดุ
·	คา่จะถกูรีเฟรชทกุ	 ๆ	5	วินาที 

· จะมีการบนัทึกความรอ้นแรงโดยเฉล่ีย
ของกองเชยีรท์กุ	 ๆ	5	นาที	และจะ
แสดงในรปูแบบกราฟิกบนแอพของคณุ

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN

LA-OLA
LA-OLA

LA-OLA
LA-OLALA-OLA

CLAPCLAP

CLAPCLAP

LA-OLA
LA-OLA

CLAPCLAP

LA-OLA
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สามารถอพัเดทขอ้มูล	RANK	ผ่านแอพบนสมารท์
โฟนของคณุไดเ้ทา่น้ัน	 ดงัน้ันจงึตอ้งแน่ใจวา่คณุท�า

การซงิโครไนซน์าฬิกาเป็นประจ�า	(อพัโหลดขอ้มูลบนสมารท์
โฟน)	เพ่ือใหมี้	RANK	ท่ีแม่นย�าท่ีสดุ

21

สามารถบนัทึก	FAN HEAT	บนนาฬิกาไดส้งูสดุ	
10	เซสชนั	 เซสชนัละ	3	ช ัว่โมง	 เซสชนัหลงัจาก
น้ันจะบนัทึกขอ้มูลทบัเซสชนักอ่น	 ๆ	 อยา่งตอ่

เน่ือง	 ดงัน้ันจงึตอ้งแน่ใจวา่คณุท�าการซงิโครไนซน์าฬิกา
เป็นประจ�า	(อพัโหลดขอ้มูลบนสมารท์โฟน)	เพ่ือป้องกนัการ
สญูหายของขอ้มูล

**		ไม่สามารถปรบั
เปลีย่นฟังกช์นั	
FAN RANK	ได ้

*	เม่ือเวลาผ่านไป	3	ช ัว่โมง	
ฟังกช์นั	FAN HEAT 
จะปิดการท�างานโดย
อตัโนมติั

	 กดยาว	 ๆ	 เพ่ือเปิดหรือปิดฟังกช์นั	HEAT* 	 ดท่ีูฟังกช์นั	RANK**

เปิด/ปิด

1

เรียกดู

2

     เปิดหรือปิด	FAN HEAT      เรียกดูฟังกช์นัตา่ง	 ๆ	 ของ	
FAN RANK

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	FAN

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	FAN	ไปท่ี	HEAT

ปัดนิว้เพ่ือเขา้โหมด	FAN

แตะอยา่งเร็วเพ่ือเรียกดฟัูงกช์นัตา่ง	
ๆ	 ของ	FAN	ไปท่ี	RANK

รายละเอียดของฟังกช์นั

A B

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN
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				ไอคอนบลทูธูท่ีกะพริบอยู	่แสดงวา่สามารถ
เร่ิมการส�ารองขอ้มูลจากแอพไดใ้นขณะนี้
	 ตวัเลขท่ีหมุนเวียนแสดงวา่ก�าลงัมีการ
อพัโหลดขอ้มูลอยู่

1

2

ในแอพ	 ใหเ้ลือก	SETTINGS / MY PROFILE	และ
เลือก	BACKUP	เพ่ือเริ่มกระบวนการส�ารองขอ้มูล	 ให ้
ส�ารองขอ้มูลเป็นประจ�าเพ่ือป้องกนัการสญูหายของขอ้มูล

หลงัการถา่ยโอนขอ้มูล	 ใหปิ้ดการเชือ่มตอ่บลทูธูของคณุ	
ตราบเทา่ท่ีฟังกช์นับลทูธูยงัเปิดใชง้านอยู	่จะไม่สามารถเขา้
ถึงฟังกช์นัอืน่ใดได	้

กอ่นท่ีจะเชือ่มตอ่	 ตอ้งแน่ใจวา่มีการเปิดใช ้
งานบลทูธูบนสมารท์โฟนของคณุ	 เม่ือจบัคู่

รายการสองรายการหรือซงิโครไนซข์อ้มูล	 ถือนาฬิกาและ 
สมารท์โฟนใหใ้กลก้นัท่ีสดุเทา่ท่ีท�าได	้

เปิด

21

เร่ิมการซงิโครไนซ:์

กดยาว	 ๆ	 ท่ีสว่นซา้ย	 เพ่ือเปิดใช ้
งานฟังกช์นั	Bluetooth

รายละเอียดของฟังกช์นัTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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นาฬิกา Swatch Touch Zero Two 
เขา้กนัไดก้บัอปุกรณ	์iOS®	และ	
AndroidTM ส่วนใหญ่ท่ีท�างานดว้ย
ซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัล่าสุด

อปุกรณ	์Android	ที่รองรบัมีขอ้ก�าหนดตอ่ไปน้ี:
บลทูธูเวอรช์นั	4.BLE, Android 4.4	หรือสงูกวา่

มีการรองรบัอปุกรณ ์iOS ส่วนใหญ่	ขณะน้ี	Swatch 
Touch Zero Two รองรบัอปุกรณต์อ่ไปน้ี:
iPhone® 4S	หรือสงูกวา่

อปุกรณข์องคณุจ�าเป็นตอ้งมี	iOS	เวอรช์นัลา่สดุท�างาน

ดาวนโ์หลดแอพบน:	
·  App Store
·  Google PlayTM 

นอกจากนีย้งัสามารถไปท่ี	www.swatch.com	และดาวน์
โหลดแอพจากเว็บไซตไ์ดโ้ดยตรง

หมายเหต:ุ	อาจติดตัง้การอพัเดทซอฟตแ์วรส์�าหรบันาฬิกา
ของคณุผ่านทางบลทูธูได	้โดยการถา่ยโอนขอ้มูลอาจใชเ้วลา
สงูสดุ	15	นาที	อยา่ขดัขวางการเชือ่มตอ่

สนุกเพ่ิมขึน้เมื่อใชแ้อพ
เพ่ิมทางเลือกของคณุ	 เพียงแคด่าวน์
โหลดแอพ	Swatch Touch Zero 
แลว้เชือ่มตอ่นาฬิกาเขา้กบัสมารท์
โฟนของคณุ	

รายละเอียดของฟังกช์นัTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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21

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการแกไ้ขปัญหาและอืน่	 ๆ

1 2

การแกไ้ขปัญหา	
	 หากปรากฏขดีท่ีหนา้จอแทนท่ีจะเป็นตวัเลข	
กรณุาถอดแบตเตอร่ีออก	 แลว้ใสเ่ขา้ไปใหม่เม่ือ
ผ่านไป	2 นาที	เพ่ือเริ่มตน้นาฬิกาใหม่	หาก
ยงัคงเกิดปัญหา	 กรณุาติดตอ่ผูจ้ดัจ�าหน่าย
สวอตชท่ี์ใกลท่ี้สดุ	

การท�าความสะอาด
	 ลา้งสายนาฬิกาอยา่งระมดัระวงัดว้ยน�า้เย็น
เทา่น้ัน	 หา้มใชส้บูห่รือผงซกัฟอกทกุชนิด
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เม่ือแบตเตอรี่เกือบหมด	 จะไม่มีการบนัทึกการนับกา้วและ
กิจกรรมอีกตอ่ไป	 จะไม่สามารถเขา้ถึงฟังกช์นั	FAN	ไดอี้ก	
รวมทัง้ไม่สามารถเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่บลทูธูและฟังกช์นั
ไฟหนา้จอได ้

ขอ้ควรระวงั:	มีความเสีย่งตอ่การเกิดภาวะความรอ้นสงูเกิน
และการบาดเจ็บ	 หากเปลีย่นแบตเตอร่ีดว้ยชนิดท่ีไม่ถกูตอ้ง	
ก�าจดัแบตเตอร่ีท่ีใชแ้ลว้ตามค�าแนะน�า

เม่ือเปลีย่นแบตเตอร่ี	ตอ้งระมดัระวงัไม่ท�าใหด้า้น	(+)	ซึง่อยู่
ดา้นขา้ง	 เกิดการช�ารดุเสียหาย	 ดา้น	(–)	จะอยูท่ี่ดา้นลา่ง

1 2

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการแกไ้ขปัญหาและอืน่	 ๆ

CR2032 
20.00X3.20/3.00V

1

2

แบตเตอร่ี	
	 เม่ือสญัลกัษณแ์บตเตอร่ีปรากฏขึน้ท่ี
นาฬิกา	 แสดงวา่แบตเตอร่ีของคณุใกลห้มด	
ตอ้งแน่ใจวา่มีการเปลีย่นแบตเตอร่ีโดยเร็ว
ท่ีสดุ	
	 ส�าหรบัการเปลีย่นแบตเตอรี่	โปรดไปยงัผู ้
จดัจ�าหน่าย	Swatch	ท่ีอยูใ่กลค้ณุท่ีสดุ

Beep 
ตามคา่เร่ิมตน้	 สญัญาณเสียงเตือนจะปิดใช ้
งานอยู	่และสามารถเปิด	(หรือปิด)	ไดด้ว้ยแอพ	
Swatch Touch Zero
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วิธีการคืนคา่
	 	ถอดแบตเตอรี่	รอ	2	นาที	ใสแ่บตเตอร่ี
กลบัเขา้ไปใหม่	และรอใหข้ ัน้ตอนตอ่ไป
นีเ้สร็จสิน้ลง:	

	 รออีกหน่ึงวินาที	แลว้แตะท่ีหนา้จอสมัผสั
ทัง้	3	สว่นพรอ้ม	 ๆ	 กนั	 จนหนา้จอพูดวา่	
"tESt"
	 แตะอยา่งเร็ว	(tESt)	และปัดนิว้เพ่ือเลือก	
"InIt 06"	แตะอยา่งเร็วอีกครัง้เพ่ือเขา้สู่
ฟังกช์นั
	 กดยาว	 ๆ	(YES)	เพ่ือยืนยนัการคืนคา่
ขอ้มูล
	 เพ่ือท่ีจะเร่ิมตน้นาฬิกาใหม่	ใหปั้ดนิว้ไปท่ี	
"End"	และแตะอยา่งเร็วเพ่ือยืนยนั:	นาฬิกาจะ
สง่เสียงเตือนเป็นเวลา	2	วินาที	จนกวา่การเร่ิม
ตน้ใหม่จะเสร็จสิน้ลง

2

1

3

4

3 4

5

ยืนยนั เริ่มตน้ใหม่ปรบัเริ่มปรบั

2

กดยาว	 ๆ	 ท่ีทัง้สามสว่นพรอ้มกนั

·	นาฬิกาจะเร่ิมสง่เสียงเตือนเป็นเวลา	2	วินาที
·	 ระบบจะโหลดใหม่	จากน้ันเสียงเตือนจะหยดุลง
·	หนา้จอจะติดเป็นเวลา	5	วินาที

ขอ้มูลเพ่ิมเติมคืนคา่เป็นการต ัง้คา่เร่ิมตน้
ของผูใ้ช ้

5


