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เชิญพบ X5-EVO

มีอะไรอยูในกลอง

หมายเหตุ:
- ใหใชอุปกรณเสริมท่ีผานการรับรองเทาน้ัน
- อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศหรือภูมิภาค
- สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชและดูแลรักษาเซ็นเซอรวัดอัตราการ
เตนของหัวใจและเซ็นเซอรคอมโบ โปรดดูคูมือ ผูใช

ชื่อชิ้นสวนและหนาท่ี

• สมารทวิดโีอคอมพวิเตอรสาํหรบัการ
ข่ีจักรยาน X5-Evo

• ชุดขายึดดานหนาจักรยาน

• สายเคเบิล Micro-USB • คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• ใบรบัประกันสินคา • สายรัด
• เซ็นเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ 

(อุปกรณเสริมซื้อเพิ่ม)
• เซ็นเซอรคอมโบวัดความเร็ว??/
รอบขา (อุปกรณเสริมซื้อเพิ่ม) 
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1. เปดปด
• กดสั้นๆ: เร่ิม/หยุดการบัน
ทึกวิดีโอ

• กดคาง: เปด/ปดเคร่ือง

2. กลับ/รอบ
• BACK: กดเพ่ือกลบั
ไปยังหนากอนหนา 
เมือ่ไมอยูในโหมดข่ี

• LAP: กดเพ่ือเร่ิมรอบ
ใหมในโหมดข่ี

3. เริ่ม/หยุด
• กดสั้นๆ: เร่ิมตน/หยดุข่ี
• กดคาง: สลับเปนโหมด
จักรยาน

4. หนาจอสัมผัส

5. ข้ึน/ลง
• ซูมเขา/ออกในโหมดแผนท่ี
• เปลี่ยนชดุขอมูลในโหมดขอมูล

6. ชองเสียบ (ไมรองรับ)

7. REC
• กดสั้น: เร่ิม/หยุดการบัน
ทึกวิดีโอ

• กดคาง: เปลีย่นเปนโหมด
บันทึก

8. กลอง

9. สลักยึดจกัรยาน

10. รูสายคลอง
ใชยึดสายคลองไวทีแ่ฮนด
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระ
หวางการข่ี

11. พอรต Micro USB
ขันฝาปดกนันํ้าของพอรต 
USB ใหแนนเพื่อปองกัน
นํ้าเขา
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เร่ิมตนใชงาน

ชารจ X5-Evo ใหเต็ม 100%
สําหรับการใชงานครั้งแรก คุณตองชารจแบตเตอรี ในตัว (โดยใชสาย USB 
ที่ใหมา) เปนเวลาอยางนอย 5 ช่ัวโมง เพื่อปองกันการเกิดสนิม ใหเช็ดพอรต 
Micro USB, ฝาปดกันนํ้า และสวนท่ีอยูรอบใหแหงกอนที่จะชารจหรือเช่ือม
ตอกับคอมพิวเตอร 
โปรดดึงฝาปดกันนํ้าออกจากพอรต Micro USB ดวยความระมัดระวังเพื่อ
ไมใหเกดิความเสียหาย เม่ือกระบวนการชารจ เสร็จสิ้น 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใสฝาปดกันนํ้ากลับเขาที่อยางแนนหนา
หมายเหตุ

- สามารถใชงาน X5-Evo ไดในขณะท่ีชารจ โปรดทราบวาพอรต Micro USB 
ไมสามารถกันนํ้าได หามชารจ X5-Evo กลางฝนหรือในขณะมีความช้ืนสูง

- ชวงอุณหภูมิในการทํางานของ X5-Evo อยูในชวง -10°C ถึง 50°C
- อยาปลอยให X5-Evo อยูในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง (เกิน 60°C) 
และสภาพแวดลอมท่ีช้ืน 

การตดิตัง้ X5-Evo บนจักรยาน
1. ตดิขายดึดานหนาจักรยานบนแฮนดของจักร

ยาน จัดตําแหนงใหตรง
กับสเต็มของจักรยานและขันสกรูใหแน
น ตรวจสอบใหแนใจวาได
ล็อคขายึดน้ีอยางแนนหนาและขนานกับ
ระดับพื้นดินไปทางดานหนา

2. จับ X5-Evo ใหแนนและหมุนไปทาง
ขวา วางไวในแนวนอนบนรอยบาก
และกดลงเบา ๆ

3. หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 
องศาเพื่อล็อคกับขายึดจักรยาน 

4. ปรับให X5-Evo ขนานกับสเต็ม 
คุณจะสามารถใชงานไดอยางงายดาย
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การตัง้คาเริ่มตน
กดปุม [เปดปด] คางไวเพื่อเปดใชงาน X5-Evo  และทําตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อกําหนดคาโปรไฟลสวนตัวของคุณ และตั้งคาระบบ

การตัง้คากอนข่ี
โปรดตั้งคาพื้นฐานลวงหนาเพื่อใหไดขอมูลในการข่ีที่แมนยํายิ่งข้ึนจาก 
X5-Evo
• เช่ือมตอกับเครือขาย Wi-Fi: การตั้งคา > เครือขาย > Wi-Fi
• คนหาตําแหนง GPS ของคุณ: การตั้งคา > ระบบ > GPS > เปดใช GPS 

(ขอแนะนําใหเริม่คนหาตําแหนง GPS ของคุณในพื้นที เปดโลง)
• จับคู X5-Evo กับเซ็นเซอร ANT + ที่เปนอปุกรณเสริม (ถามี): 
การตั้งคา > ANT +

• การปรับเทียบระดับความสูง: การตั้งคา > อุปกรณ > 
การปรับเทียบระดับความสูง

ไดเวลาออกไปข่ีจักรยานกันแลว

ภาพรวมหนาจอหลัก
หนาจอหลักใหการเขาถึงคุณลักษณะและการตั้ง คาตาง ๆ อยางรวดเร็ว

กิจกรรม

การซอม

เสนทาง

วีดีโอ

การต้ังคา
โหมดข่ี (เริ่ม)

แถบสถานะ

เมนูโหมดจกัรยาน
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เริ่ม/หยุดการข่ี
1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอนจักรยานโดย  บนปุม  [ข่ี] 

เพื่อเปดเมนูโหมดจักรยาน (หรือกดปุม [เริ่ม/หย ุด] คาง)  
มีโหมดจักรยานท่ีแตกตางกันสี่โหมดใหเลือก: ถนน (คาเริ่มตน) , 

ดาวนฮิลลออฟโรด , ข่ีเลน  และในรม  เลือกโหมดท ี่เหมาะ
สมกับความตองการของคุณมากที่สุด

2. แตะปุม [ข่ี] เพื่อเริ่มข่ี (หรือกดปุม  [เริ่ม/หยุด] สั้น ๆ)
3. ในระหวางการข่ี คุณสามารถ:

- แตะหนาจอเพื่อหยุดจับเวลาหรือหยุดรอบ หรือ
- กดปุม [รอบ] สั้น ๆ เพื่อหยุดรอบ หรือ
- กดปุม [เริ่ม/หยุด] สั้นๆ เพื่อดําเนินการตอ/บันท ึก/ยกเลิกการข่ี 

4. เม่ือหยุดการจับเวลา ใหแตะหนาจออีกครั้งเพื่อดําเนินการตอ/บันทึก/
ยกเลิกการข่ี (หรือกดปุม [เริ่ม/หยุด] สั้นๆ เพื่อจับเวลาตอ)

5. กวาดน้ิวจากดานบนของหนาจอเพื่อเขาถึงเมนู ดวนและแตะ  
เพื่อปด

6. กวาดไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหนาขอมูลอื่น ๆ

ตั้งคาการกลองบันทึก
X5-Evo รองรับกลองบันทึกได 4 แบบ กดปุม [บันทึก] 

คางไวเพื่อเปดเมนูโหมดบันทึก: [อัตโนมัติ] ,  [รไีซเคิล] , 

[ไทมแล็ปส]  และ [แมนนวล]  เลือกรูปแบบที่คุณตองการ กดปุม 
[บันทึก] สั้นๆ เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึก

ดูกิจกรรม

1. จากหนาจอหลักแตะ  เพื่อดูกิจกรรมที่บันทึกไว
2. เลือกกิจกรรม จากหนากิจกรรมที่เลือก คุณจะเห็นภาพรวมของขอมูลข่ี 
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เตรยีมเสนทางใหพรอมและเริม่ฝกฝนตัวเอง
คุณตองการสราง/วางแผนเสนทางจักรยานของคุณเองหรือหาเสนทาง
ใหมหรือไม? ดวยแอปพลิเคชัน Xplova CONNECT คุณสามารถวาดเสน
ทางของคุณเองหรือดาวนโหลดเสนทางตางๆ สําหรับ X5-Evo ของคุณได 
นอกจากน้ี แอปพลิเคชัน Xplova CONNECT ยังชวยใหคุณสามารถปรับ
แตงตารางการฝกและแผนการออกกําลังกายของคุณ ชวยใหคุณบรรลุ
เปาหมายในข่ีจักรยานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

คุณลักษณะนาสนใจอ่ืน ๆ
เพื่อเพิ่มความพรอมใชงาน/ฟงกชันการทํางานของ X5-Evo 
ขอแนะนําใหคุณติดตั้งแอปสองตัวในสมารทโฟนของคุณ:
1. คุณสามารถใช Xplova CONNECT เพื่อ:

- ดู/จัดเก็บกิจกรรมจาก X5-Evo
- ดาวนโหลดเสนทางจากเว็บไซตตาง ๆ
- สราง/สงเสนทาง/แผนการฝกซอมไปยัง X5-Evo
- อัปโหลดกิจกรรม/เสนทางของคุณไปบนแพลตฟอรมที่แตกตางกัน

(เชน Xplova, Strava และอ่ืน ๆ)
2. คุณสามารถใช Xplova VIDEO เพื่อ:

- ดู/เก็บวิดีโอจาก X5-Evo
- ตัดตอวิดีโอและสรางวิดีโอ
- นําสถิติกิจกรรมการข่ีซอนลงในวิดีโอ
- โพสตวิดีโอลงบนโซเชียลเน็ตเวิรค

เปดรานคาแอปพลิเคชันของสมารทโฟนของคุณ (Google Play หรือ 
App Store) และคนหา "Xplova VIDEO" หรือ "Xplova CONNECT" 
ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งสองน้ี 

คนหาขอมลูเพิ่มเติม
โปรดสแกนรหัส QR ดานลางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ X5-Evo             

   

เว็บไซต Xplova คูมือการใช ขอมูลดานบริการ


