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ส ำหรบัผูใ้ช้ใหม ่
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ขอบคุณส ำหรับกำรซ้ือผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับจักรยำนระบบ Smart Video รุ่น 
Xplova X5 ในบทนี ้เรำจะน ำคุณไปสูข่ัน้ตอนในกำรท ำควำมรู้จกักับผลิตภัณฑ์ X5 
กำรตัง้คำ่ กำรติดตัง้ และวธิีกำรใช้งำน 
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รำยกำรส่วนประกอบ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แกะกลอ่งอยำ่งระมัดระวัง 
และตรวจสอบว่ำรำยกำรอุปกรณเ์สริมมำตรฐำนต่อไปนีทั้ง้หมดมีให้มำในกลอ่งบรรจุภัณ
ฑ์ อุปกรณเ์สริมทำงเลือกอำจแปรผันโดยขึ้นอยูก่ับรุน่ ขอ้มูลจ ำเพำะ และพื้นทีก่ำรจัดซ้ือ 
บำงอุปกรณเ์สริมอำจแปรผันโดยขึ้นอยูก่ับภมูิภำค 
ดังนัน้โปรดตรวจสอบต ำแหนง่ทีต่ัง้กำรซ้ือของคุณ ส ำหรับขอ้มูลเพิม่เติม 
โปรดติดต่อกับตัวแทนคำ้ปลีกของ Xplova 
 

อปุกรณเ์สรมิมำตรฐำน  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

คอมพิวเตอร์ส ำหรับจักรยำนระบบ Smart 

Video รุ่น X5 

 

ตัวยึดจักรยำนของคอมพิวเตอร์ส ำหรับจัก

รยำน 

 

สำย Micro-USB 

 

คูม่ือกำรบริกำรด่วน 

 
บัตรรับประกัน 
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อปุกรณเ์สรมิทำงเลอืก  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
เซนเซอร์วัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจและสำ

ยคำด  
เซนเซอร์แบบคอมโบวัดควำมเร็ว / 

รอบขำ 
 
 
 
 
 
 
 

◆โปรดติดต่อกับตัวแทนคำ้ปลีกของ Xplova หำกคณุต้องกำรซ้ืออุปกรณเ์สริมใดๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*หมำยเหตุ: โปรดสแกนรหัส QR เพื่อรับข้อมูลล่ำสุดเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ Xplova  
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ภำพรวมผลติภัณฑ์ 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
1. ปุ่ ม [เริม่/หยุด]  
2. ปุ่ ม [บันทึก]  
3. ปุ่ มสลับ [ขึ้น/ลง] 
4. ช่องใส ่SIM กำร์ด 
5. ปุ่ ม [เปิด/ปิด] 
6. ปุ่ ม [โหมด]   

7. กลอ้ง 
8. ตัวยึดตดิตัง้กับจักรยำน 
9. พอร์ต Micro-USB 

(มียำงปิดคลุมไว้หำกไมไ่ดช้ำร์จแบตเ
ตอรี)่ 

 

*หมำยเหตุ: อย่ำใช้แรงดึงยำงปิดคลุมพอร์ต Micro-USB 
ออกมำกเกินเนื่องจำกอำจท ำให้ฉีกขำด 
และตรวจสอบว่ำได้ใส่ยำงปิดคลุมกลับคืนเมื่อสิน้สุดกำรชำร์จ 
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กำรตัง้คำ่ชำร์จพลงังำนเริม่ต้น 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. กำรชำร์จแบตเตอรี ่Xplova X5: 

กอ่นใช้ผลิตภัณฑ์ Xplova X5 ของคุณ 
โปรดตรวจสอบว่ำไดช้ำร์จแบตเตอรีเ่
ต็มแลว้โดยใช้สำย Micro-USB 
ในกำรชำร์จผลิตภัณฑ์ X5 ของุคณ 
เพียงเสียบสำย USB 
เขำ้กบัพอร์ตทีด่้ำนหลังของ X5  
*หมำยเหตุ: 
ก่อนใช้งำนอุปกรณ์ของคุณเป็นครัง้แร
ก โปรดชำร์จแบตเตอรี ่X5 อย่ำงน้อย 
5 
ชัว่โมงเพื่อให้มัน่ใจว่ำแบตเตอรีภ่ำยใ
นได้ชำร์จเตม็ หำกใช้ทีช่ำร์จขนำด 
5V1A 
เวลำกำรชำร์จอำจใช้เวลำประมำณ 3 
ชัว่โมง 

2. กำรตดิตัง้ SIM กำร์ด: 
หำกคุณต้องกำรเชื่อมต่อ X5 
เขำ้กบัอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือขำ่ย 
3G คุณจะต้องเสียบSIM กำร์ด ระบ 
3G ในช่องเสียบบน X5 (ทีต่ ำแหนง่ที ่
4 
ของหนำ้ถัดไปในภำพรวมผลิตภัณฑ์)  

3. กำรเปิดเครื่อง: 
หำกอุปกรณม์ีพลังงำนเพียงพอ 
หรืออยูใ่นโหมดกำรชำร์จ 
ให้กดคำ้งทีปุ่่ ม [เปิด/ปิด] 
จนกว่ำหนำ้จอจะเปิดขึ้นมำ 

4. กำรเลอืกภำษำ: 
หลังจำกหนำ้จอต้อนรับแสดงขึ้นมำแล้
ว ให้เลือกภำษำทีคุ่ณต้องกำร 

 
 

5. กำรเลอืกเขตเวลำ: 
เรำขอแนะน ำให้คงกำรตัง้คำ่เริม่ต้นไว้ 
[ตัง้คำ่โดยอัตโนมัติ] ทีซ่ึ่งระบบจะใช้ 
GPS 
โดยอัตโนมัตเิพื่อคน้หำเขตเวลำปัจจบุั
นของคุณ 

 
6. กำรเลอืกหนว่ย: 

เลือกหนว่ยกำรค ำนวณ [เมตริก] หรือ 
[ตำมกฎระเบียบ]  
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7. กำรก ำหนดคำ่เครอืขำ่ย: 
ส ำหรับกำรตัง้คำ่ Wi-Fi 
โปรดดูทีก่ำรตัง้คำ่ Wi-Fi  
หำกเสียบSIM กำรด์ ระบบ 3G 
และเครือขำ่ย Wi-Fi พร้อมใช้งำน X5 
จะใช้งำนเครือขำ่ย Wi-Fi 
เป็นอันดับแรกเพื่อบันทึกกำรใช้ขอ้มูล
ของคุณ 

 
 
*หมำยเหต：ุ
หำกคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่แล้
ว ระบบจะน ำคุณไปทีก่ำรตัง้ค่ำแผนที ่
โปรดดูข้อมูลเพิม่เตมิทีหั่วข้อ 
[ดำวน์โหลดแผนที]่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เขำ้สูร่ะบบ: เขำ้สูร่ะบบด้วยบัญชี 
Xplova หรือบัญชี FB 
นอกจำกนีคุ้ณยังสำมำรถลงทะเบียนบั
ญชีใหมไ่ด้ทีเ่ว็บไซต์อยำ่งเป็นทำงกำร
ของ Xplova 
(http://www.xplova.com/) 
หรือแอพ Xplova Moment Mobile 
นอกจำกนีคุ้ณยังสำมำรถขำ้มไปและเข้
ำสูร่ะบบภำยหลังก็ได้  
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9. หนำ้จอกำรเตือน: 
เมื่อหนำ้จอกำรเตือนปรำกฎขึ้น 
ให้แตะ [ตกลง] 
ทีด่้ำนลำ่งของหนำ้จอหลังจำกสิน้สุดก
ำรอ่ำนคำ่ 

 
 

 

 

 

10. หนำ้จอหนำ้หลกั: 
เมื่อหนำ้จอหนำ้หลักปรำกฎขึ้น 
เป็นกำรแจ้งว่ำกำรตัง้คำ่เริม่ต้นเสร็จส
มบูรณแ์ลว้ 
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หน้ำจอหลกั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
กอ่นทีคุ่ณจะเริม่บันทึกกำรขีจ่ักรยำนของคุณ 
คุณจะพบกโิลเมตรกำรขีจ่กัรยำนสะสมทีด่้ำนลำ่งของหนำ้จอ 
หลังจำกเริม่ต้นกำรขีจ่ักรยำน 
ระบบจะแสดงเวลำและระยะทำงของกำรเดินทำงเทีย่วปัจจุบัน 
 
 

 
 

   
 
 
 
1. ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล  
2. ควำมเร็ว 
3. อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
4. ก ำลัง 
5. แถบสถำนะ 
6. ทำงลำด 

7. รอบขำ 
8. ชื่อจักรยำน 
9. มำตรวดัระยะทำงจักรยำน 
10. เวลำกำรเดินทำง 
11. ระยะทำงทัง้หมด 
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แถบสถำนะ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

คุณสำมำรถดขูอ้มูลอุปกรณปั์จจุบันและสถำนะจำกไอคอนแถบสถำนะของ X5 
ได้อยำ่งงำ่ยดำย 
 

 
 
 
 
 
ไอคอนแถบสถำนะ ค ำอธบิำย 

 จับคูก่ับเซนเซอร์แบบคอมโบวัดรอบขำแลว้ 

 จับคูก่ับเซนเซอร์สำยรัดวดัอัตรำกำรเต้นของหัวใจแลว้ 

 จับคูก่ับเซนเซอร์วัดควำมเร็วแลว้ 

 หยุดกำรบันทึกกิจกรรมชัว่ครำว 

 เริม่ต้นกำรตดิตำมบันทึกกจิกรรมแลว้ 

 จับคูก่ับเครื่องวัดก ำลังแลว้ 

 นับรอบ / สว่นยอ่ย 

 เชื่อมต่อ USB แลว้ 

 เปิดใช้ GPS 

 ปิดเสียงปุ่ มแลว้ 

 เชื่อมต่อเครือขำ่ยไร้สำยแลว้ 

 ไมไ่ดต้ิดตัง้SIM กำร์ด 

 ติดตัง้SIM กำร์ด แลว้ 

 จอแสดงผลระดับก ำลัง (เปอร์เซ็นต์) 

 เวลำปัจจุบัน 
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กำรสลบัโหมดท ำงำน 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 กดคำ้งทีปุ่่ ม [เปิด/ปิด] เพื่อเปิดอุปกรณ ์จำกนัน้ระบบจะน ำคุณเขำ้สูโ่หมดอุปกรณ ์
 กดปุ่ ม [โหมด] หรือปัดหนำ้จอเพื่อสลับระหว่ำงโหมด กำรสลับปุ่ ม [โหมด] 

จะแสดงโหมดต่อไปนีต้ำมล ำดับ โหมดอุปกรณ ์โหมดน ำทำง โหมดฝึกซ้อม 
โหมดอุปกรณ.์.. หำกคุณปัดหนำ้จอทำงซ้ำยและขวำด้วยนิว้มือ 
โหมดก็จะสลับตำมรูปแบบกำรปัดนิว้  

 กดสัน้ๆ ทีปุ่่ ม [เปิด/ปิด] เพื่อปิดหนำ้จอ หำกก ำลังท ำกำรบันทึก 
ระบบจะยังคงท ำกำรบันทึกต่อ เมื่อต้องกำรเปิดหนำ้จอกลับมำ เพียงกดสัน้ๆ ทีปุ่่ ม 
[เปิด/ปิด] อีกครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมำยเหตุ: หำกต้องกำรสลับไปยังโหมดน ำทำง ให้ปัดทีร่ำยกำรข้อมูล (ด้ำนล่ำงแผนที)่ 
เพื่อสลับโหมด  
  

โหมดอปุกรณ ์ โหมดน ำทำง โหมดฝึกซ้อม 
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ด้ำนลำ่งนีเ้ป็นค ำแนะน ำโดยสรุปส ำหรับ 1) สำมโหมดกำรท ำงำน 2) ค ำอธิบำยหนำ้จอ และ 

3) เมนูกำรเขำ้ถึงด่วน  
 

 

โหมดอปุกรณ ์  

แสดงผลเวลำ ระยะทำง สภำพแวดลอ้ม และขอ้มูลกิจกรรมอ่ืนๆ 

ทีม่ีบนแผงควบคมุหรือตำรำง 

 
ในโหมดอุปกรณ ์ให้กดปุ่ ม [ขึ้น/ลง] 

หรือปัดหนำ้จอขึ้นหรือลงเพื่อสลับไปยังขอ้มูลกิจกรรมอ่ืน 
 

 

 

  

โหมดอปุกรณ ์
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โหมดน ำทำง 
รองรับแผนทีอ่อฟไลน ์เลือกหรือคน้หำต ำแหนง่ทีต่ัง้ของคุณ 

รับรำยละเอียดเกีย่วกับเสน้ทำง เขำ้ถึงขอ้มูลระบบน ำทำง 

SmartSign™ ฯลฯ   

 
ในโหมดน ำทำง ให้กดปุ่ ม [ขึ้น/ลง] เพื่อสลับไปทีต่ำรำงควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล 

หรือหนำ้ระบบน ำทำง SmartSign™   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โหมดน ำทำง 

รำยกำร  
Smart-Sign™ 

ตำรำงควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล 
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 โหมดฝึกซ้อม 

แสดงผลเบื้องต้นของขอ้มูลผลส ำเร็จของคุณ เช่น เวลำ ระยะทำง 

อัตรำกำรเต้นของหัวใจ แคลอรีที่เ่ผำผลำญ 

และก ำลังในรูปแบบกรำฟแสดงผลแบบเรียลไทม ์

ในโหมดฝึกซ้อม ให้กดปุ่ ม [ขึ้น/ลง] 
หรือปัดหนำ้จอขึ้นหรือลงเพื่อสลับไปยังโหมดฝึกซ้อมอ่ืน 

 

 เมนกูำรเขำ้ถงึดว่น 

แสดงผลกำรตัง้คำ่ควำมสว่ำง และระดับเสียงในปัจจบุัน 

นอกจำกนีคุ้ณยังสำมำรถไปทีก่ำรตัง้คำ่ขัน้สูงส ำหรับจักรยำน 

เครือขำ่ย ควำมสูงจำกระบบน้ำทะเล GPS และกำรตัง้คำ่ X5  

ในทัง้สำมโหมด ให้ปัดลงจำกแถบสถำนะ หรือกดคำ้งทีปุ่่ ม [โหมด] 
เพื่อเขำ้ถึงเมนูกำรเขำ้ถึงดว่น 
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เมนกูำรเขำ้ถงึด่วน 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
มี 2 วิธีในกำรเขำ้ถึงเมนูกำรเขำ้ถึงด่วน: 
 
1. ปัดลงจำกแถบสถำนะ 
2. กดปุ่ ม [โหมด] เป็นเวลำ 1 วินำที 
 

ไอคอนเมนกูำรเขำ้ถงึดว่น ค ำอธบิำย 

 
ปรับควำมสว่ำงของแบ็คไลท์ 

 
ปรับระดบัเสียง 

 
กำรตัง้คำ่จักรยำน 

 
กำรตัง้คำ่เครือขำ่ยไร้สำยหรือ 3G 

 

กำรตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดบัน้ำทะเล 

 

กำรตัง้คำ่ GPS 
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เขำ้สูก่ำรตัง้คำ่โหมดปัจจบุัน 
*หมำยเหตุ: 

กำรตัง้คำ่ทีใ่ช้งำนได้จะแปรผันโดยขึ้นอยูก่ับโห
มดปัจจุบัน 

 
กำรตัง้คำ่โปรไฟล ์

 

กำรตัง้คำ่ทัว่ไป 

 
กำรตัง้คำ่กอ่นกำรป่ันจกัรยำน 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ท ำตำมขัน้ตอนด้ำนลำ่งเพื่อเริม่ต้นกำรป่ันจักรยำนของคุณและบันทึกกำรเดินทำงได้อยำ่งร
วดเร็ว 
1. กำรตัง้คำ่อินเตอร์เน็ต (กำรตัง้คำ่ลว่งหนำ้ของ Wi-Fi หรือเปิดใช้ 3G 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกกำรป่ันจักรยำน) 
2. ยืนยันจักรยำนของคุณ (ยืนยันและกำรตัง้คำ่ชื่อจักรยำนและขอ้มูลของกำรป่ันนี)้ 
3. คน้หำ GPS ของคุณ (ขอแนะน ำให้คน้หำต ำแหนง่ดว้ย GPS 

ของคุณในพื้นทีม่ีอำกำศเปิด) 
4. จับคู ่X5 ของคุณกับสำยคำดวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ หรือเซนเซอร๋คอมโบ 

(เพื่อทีจ่ะบันทึกขอ้มูลกำรป่ันได้แมน่ย ำมำกขึ้น 
อุปกรณที์จ่ับคูจ่ะต่ำงกันไปโดยขึ้นอยูก่ับเง่ือนไขและควำมต้องกำรของผูป่ั้นแต่ละคน)   

5. กำรปรับเทียบควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล 
(เลือกจุดทีจ่ะปรับเทียบควำมสูงจำกระดบัน้ำทะเล) 

6. กำรตัง้คำ่กำรป่ันลว่งหนำ้เสร็จสมบูรณ ์พร้อมส ำหรับกำรป่ัน! 
 

*หมำยเหตุ: โปรดดูทีร่ำยละเอียดค ำอธิบำยในบทต่อไปนีส้ ำหรับฟังก์ชันขัน้สูง เช่น 
ดำวน์โหลดเส้นทำง ลงทะเบียนกิจกรรม วิดโีออัจฉริยะ ฯลฯ 
 
กำรตัง้คำ่เครอืขำ่ย 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่    เพื่อเขำ้สูก่ำรตัง้คำ่กำรเชื่อมต่อเครือขำ่ย เลือก [Wi-Fi] 
หรือ [3G] ตัวอยำ่งเช่น กำรตัง้คำ่ Wi-Fi เป็นครัง้แรก: 
 
กำรตัง้คำ่ Wi-Fi 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. แตะที ่Wi-Fi [เปิด/ปิด] 
ทีมุ่มบนขวำของกำรตัง้คำ่ 
2. กดที ่[คน้หำเครือขำ่ย Wi-Fi] 
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3. เลือกเครือขำ่ยไร้สำยทีต่้องกำร 
หำกจ ำเป็นต้องใช้รหัสผำ่น 
ให้ป้อนรหัสผำ่นเพื่อเชื่อมต่อ 

 
4. หลังจำกตรวจสอบควำมถกูต้องของรหัส

ผำ่น หนำ้จอจะแจ้งเป็น "Connected" 
(เชื่อมต่อแลว้) 
พร้อมด้วยไอคอนเครือขำ่ยไร้สำยบนแถ
บสถำนะ 

 
 

5. แตะทีเ่ครือขำ่ยทีเ่ชื่อมต่อในปัจจุบัน 
สถำนะเครือขำ่ยไร้สำยและขอ้มูลจะแสด
งขึ้นมำ  

 
*หมำยเหตุ: กำรปิดมอดูล Wi-Fi 
ต้องใช้เวลำสักครู่  โปรดรอประมำณ  
5 - 10 วินำทีเพื่อเปิด Wi-Fi 
อีกครัง้หลังจำกทีปิ่ดไป 

  



 

 

21 

กำรตัง้คำ่ 3G 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. เสียบSIM กำร์ด ระบบ 3G (ระบบ 4G 

ก็สำมำรถใช้ได้แต่ให้ควำมเร็วทีร่ะดับ 
3G) 

2. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่
เพื่อเขำ้สูก่ำรตัง้คำ่กำรเชื่อมต่อเครือข่
ำย 

3. แตะที ่[กำรตัง้คำ่ 3G > เปิด/ปิด] 
ทีมุ่มบนขวำ 
 

 
*หมำยเหตุ: หำกกำรตัง้ค่ำ 3G อยู่ที ่
OFF (ปิด) โดยทีม่ีกำร์ด 3G เสียบไว้ 
และกำร์ด 3G 
ถูกตรวจพบในระหว่ำงกำรชำร์จ X5 
แล้ว เครือข่ำย 3G 
จะเปิดใช้งำนโดยอัตโนมตั ิ
  

4. เปิดใช้ขอ้มูลโทรศัพทม์ือถอื: 
โปรดตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำกำรตัง้คำ่นี้
อยูที่ ่"ON" (เปิด) 
เพื่อใช้งำนบริกำรอินเตอรเ์น็ต 3G 

 

*หมำยเหตุ: โดยค่ำเริม่ต้น ค่ำ 
[ข้อมูลเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ] อยู่ที ่
OFF (ปิด) 
ให้เปิดเพื่อจะใช้งำนข้อมูลเครือข่ำย 
3G 

5. ขีดจ ำกดักำรใช้งำนขอ้มูล: 
คุณสำมำรถตัง้คำ่ขดีจ ำกดักำรใช้ขอ้มู
ลของคุณได้ 
ฟังกช์ันเครือขำ่ยจะไมส่ำมำรถใช้งำนไ
ด้อีกเมื่อกำรใช้งำนเกินขดีจ ำกัดขอ้มูล 

 
6. กำรโรมมิง่ขอ้มูล: 

เมื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
คุณสำมำรถเปิดใช้ฟังกช์ันนีเ้พื่อเขำ้ถึง
อินเตอร์เน็ตโดยผำ่นเครือขำ่ยกำรส่ือ
สำรในต่ำงประเทศด้วยSIM กำร์ด 
เดิมของคุณได้ 
กำรเขำ้ถึงอินเตอร์เน็ตจะถกูเรียกเก็บค่
ำใช้จ่ำยตำมปริมำณกำรใช้ขอ้มูล 
โปรดระมัดระวังในกำรใช้งำนเนื่องจำก
อำจมีคำ่ใช้จำ่ยสูง 
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7. ชื่อจุดเขำ้ใช้งำน: 
บริกำรอำจมีหลำยตัวเลือกให้คุณเลือ
กใช้ 
ทัง้นีข้ึ้นอยูก่ับผูใ้ห้บริกำรเครือขำ่ยของ
คุณ  
คุณสำมำรถตัง้คำ่จุดเขำ้ใช้งำนโดยกด
ทีเ่ครื่องหมำย [+] ทีมุ่มบนขวำ 
 

 
 
                                        

 
 

8. ผูใ้ห้บริกำรเครือขำ่ย: โดยคำ่เริม่ต้น 
จะถูกตัง้คำ่ไว้ที ่อัตโนมตัิ อยำ่งไรก็ดี 
คำ่นีย้ังสำมำรถเลือกด้วยตัวเองได้ 
เมื่อท ำกำรเชื่อมต่อแบบก ำหนดเองแล้
ว ขอ้ควำม "Registered on 
network" 
(ลงทะเบียนบนเครือขำ่ยแลว้) 
จะปรำกฎขึ้นมำบนหนำ้จอ 

 
 
 
หมำยเหตุ: 
1.เมื่อใช้งำนกำรเชื่อมต่อ 3G ไอคอนสัญญำณเครือข่ำยจะแสดงขึน้มำบนแถบสถำนะ 
หำกเครื่องหมำย “!” ปรำกฎขึน้ แสดงว่ำกำรเชื่อมต่อบริกำรข้อมูลไม่พร้อมใช้งำน 
2.เมื่อใช้บริกำรโรมมิง่ข้อมูล ไอคอน “R” จะปรำกฎขึน้บนแถบสถำนะ หำกเครื่องหมำย “!” 
ปรำกฎขึน้ แสดงว่ำกำรเชื่อมต่อบริกำรผ่ำนสำยไม่พร้อมใช้งำน 
3.ขณะทีคุ่ณอยู่ต่ำงประเทศ 
โปรดตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำได้เปิดบริกำรโรมมิง่หรือไม่เมื่อเครื่องหมำย “!” 
ปรำกฎขึน้บนแถบสถำนะ 
กำรกระท ำดังกล่ำวช่วยป้องกันค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโรมมิง่ข้อมูลทีไ่ม่คำดหมำยได้ 
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กำรตัง้คำ่จกัรยำน 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่

เพื่อเขำ้ถึงเมนูกำรเขำ้ถึงดว่น 
คุณจะเห็นชื่อจักรยำนทีไ่ดต้ัง้คำ่ไว้แลว้ 
และกิโลเมตรสะสมจะแสดงขึ้นมำด้ำน
ลำ่งส ำหรับจักรยำนแต่ละคัน 
นอกจำกนี ้คุณยังมีตัวเลือกในกำรเพิม่ 
เลือก หรือลบจักรยำนในหนำ้นีอี้กด้วย  

 
2. แตะทีช่ื่อจักรยำนปัจจบุันโดยตรงเพื่อ

แกไ้ขขอ้มูล หรือแตะทีเ่ครื่องหมำย [+] 
ทีมุ่มบนขวำเพื่อเพิม่จักรยำนใหม ่

 
 
 
 

3. ป้อนขอ้มูลจักรยำนของคุณ ได้แก:่ 
ชื่อจักรยำน น้ำหนักจักรยำน 
และขนำดลอ้ 
หลังจำกป้อนขอ้มูลเสร็จสิ้น ไอคอน 
[เสร็จสมบูรณ]์ 
ทีมุ่มบนขวำจะเปลีย่นเป็นสีสม้ 
ให้แตะที ่[เสร็จสมบูรณ]์ 
เพื่อบันทึกกำรตัง้คำ่ 
*หมำยเหตุ: ชื่อ / น้ำหนัก / 
ขนำดล้อเป็นข้อมูลทีจ่ ำเป็นก่อนทีจ่ะเ
พิม่ข้อมูลอ่ืนๆ 

 
4. หำกต้องกำรลบจักรยำน 

ให้แตะไอคอน [ถังขยะ] ทีมุ่มบนขวำ 
5. เลือกจักรยำน: แตะทีต่ัวเลือก [...] 

ทีมุ่มบนขวำ แตะ [เลือกจกัรยำน] 
เพื่อเลือกจักรยำนทีคุ่ณต้องกำรใช้ 
จำกนัน้ยืนยันกำรเลือกโดยกำรแตะที ่
[x] ทีมุ่มบนซ้ำย และออกจำกหนำ้ 
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กำรตัง้คำ่ GPS 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

เพื่อเขำ้สูก่ำรตัง้คำ่ดำวเทียม GPS 
แตะทีปุ่่ ม [เปิด/ปิด] 
เพื่อเปิดใช้งำน/ปิดใช้งำนฟังกช์ัน 
GPS 
หมำยเลขดำวเทียมและควำมแรงของสั
ญญำณจะแสดงขึ้นมำในหนำ้นี ้
หลังจำกเปิดใช้ GPS ไอคอน GPS 
จะปรำกฎขึ้นมำบนแถบสถำนะ 

 
 

2. หมำยเลขบนหนำ้จอบง่ชีถ้งึหมำยเลข
ดำวเทียม หำกสีแสดงผลเป็นสีเทำ 
แสดงว่ำมีสัญญำณอ่อน 
หำกสีของหมำยเลขดำวเทียมแสดงเป็
นสีสม้เขม้ - สีเหลือง – สีเขียว: 
 สีเขียวบง่บอกว่ำควำมแรงของสั

ญญำณดี  
 สีเหลืองบง่บอกว่ำควำมแรงของสั

ญญำณปำนกลำง  
 สีสม้บง่บอกว่ำควำมแรงของสัญ

ญำณยอมรับได ้
นอกจำกนี ้
ควำมแรงของสัญญำณยังสำมำรถก ำห
นดไดโ้ดยควำมยำวของเสำคอลัมนข์ำ้

งลำ่ง หำกสัญญำณอ่อนเกินไป 
ระบบจะแสดงด้วยแถบสีอ่อน 

3. รีเซ็ต GPS: 
ในกรณีทีก่ำรคน้หำต ำแหนง่ใช้เวลำนำ
นผิดปกติ 
และยังคงไมส่ำมำรถคน้หำได้ เช่น 
ไมส่ำมำรถคน้หำพื้นทีเ่ปิดได้นำนกวำ่ 
5 นำที ให้แตะที ่[รีเซ็ต GPS] 
เพื่อคน้หำสัญญำณอีกครัง้ 

 
 
 

4. กำรคน้หำต ำแหนง่ส ำเร็จได้รับกำรยืน
ยัน: หลังจำกคน้หำต ำแหนง่ GPS 
ได้แลว้ และคุณอยูใ่นโหมดน ำทำง 
ต ำแหนง่ของคุณจะมองเห็นได้บนแผน
ทีด่้วยจุดสีเขียว อีกทำงเลือก 

คุณสำมำรถแตะทีปุ่่ ม 
[คน้หำต ำแหนง่] ทีด่้ำนลำ่งซ้ำย 
แลว้แผนทีจ่ะยำ้ยไปยังต ำแหนง่ปัจจุบั
นของคุณทันที และแสดงต ำแหนง่ 
บนแผนที ่ในจุดนี ้สีของไอคอน 
ต ำแหนง่จะเปลีย่นเป็นสีฟ้ำ 
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เพิม่อปุกรณไ์ร้สำยตอ่พว่ง 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
X5 มีตัวรับสัญญำณดิจิทัล 2.4GHz ANT + ในตัวซ่ึงรองรับอุปกรณต์่อพว่งไร้สำย 

ANT + มำตรฐำน 
คุณสำมำรถเรียกดขูอ้มูลเซนเซอร์อุปกรณต์่อพว่งได้อยำ่งแมน่ย ำผำ่นสัญญำณไร้สำยระบ
บดิจิทัล ทีม่ีคุณลักษณะของกำรใช้พลังงำนต่ำและป้องกันกำรแทรกสอดสัญญำณ ปัจจุบัน 
เซนเซอร์อุปกรณต์่อพว่งANT + ทีร่องรับได้แก:่ สำยคำดวดัอัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
เซนเซอร์แบบคอมโบ (รวมถึงส ำหรับวัดควำมเร็ว และวัดรอบขำ) เซนเซอร์วัดรอบขำ 
เซนเวอร์วัดควำมเร็ว และอุปกรณเ์ติมพลังงำนส ำหรับจักรยำน นอกจำกนี ้Xplova X5 
ยังรองรับจอแสดงผลทีใ่ช้พลังงำนจำกเทำ้ดำ้นซ้ำย/ขวำอีกด้วย 
ส ำหรับรำยละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมเขำ้กันได้ โปรดติดต่อฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ของ 
Xplova ได้ที:่ service@xplova.com 

 
 

เพิม่สำยคำดวดัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

เพื่อเขำ้ถึงกำรตัง้คำ่ จำกนัน้แตะ 
[เซนเซอร์ไร้สำย] 

 
2. เลือกสำยคำดวดัอัตรำกำรเต้นของหัวใ

จ และแตะที ่[คน้หำอีกครัง้] 
3. ติดตัง้แบตเตอรีใ่นสำยคำดวัดอัตรำกำ

รเต้นของหัวใจ 
ท ำให้ชิน้สว่นยำงเหนีย่วน ำเปียก 
และสวมใสเ่ขำ้กับหนำ้อก 
ตรวจสอบให้แนใ่จว่ำสว่นจอภำพอยูใ่
นต ำแหนง่ตรงกลำงอกของคุณ 

4. หำกพบอุปกรณที์ใ่ช้งำนได้ 
หมำยเลขอุปกรณจ์ะแสดงขึ้นมำทีด่ำ้น
ลำ่ง 

5. แตะทีอุ่ปกรณที์ต่้องกำร 
ไอคอนกำรท ำงำนจะยำ้ยไปด้ำนหลังข
องหมำยเลขอุปกรณที์พ่ร้อมใช้งำน 

6. เมื่อเชื่อมต่อส ำเร็จ จะมีขอ้ควำม 
"Current Connected Devices" 
(อุปกรณที์เ่ชื่อมต่ออยูใ่นปัจจุบัน) 
และหมำยเลขอุปกรณจ์ะปรำกฎขึ้นทีด่้
ำนบนสุด 

7. กลับไปที ่[เซนเซอร์ไร้สำย] 
แลว้สำยคำดวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใ
จจะแสดงหมำยเลขเซนเซอร์ทีเ่ชื่อมต่อ
ของคุณ 

8. หลังจำกเชื่อมต่อสำยคำดวัดอัตรำกำร
เต้นของหัวใจแลว้ 
ไอคอนอัตรำกำรเต้นของหัวใจสีเทำบ
นหนำ้จอหลักของโหมดอุปกรณจ์ะเปลี่
ยนเป็นสีสม้ ไอคอน  
นีก้็จะแสดงผลบนแถบสถำนะด้วย 

 

mailto:service@xplova.com
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เพิม่เซนเซอร์แบบคอมโบ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

X5 รองรับเซนเซอร์แบบคอมโบขอ้มูลจ ำเพำะมำตรฐำน ANT + ทัง้หมด 
เรำขอแนะน ำเป็นอยำ่งยิง่ให้ใช้เซนเซอร์แบบคอมโบจำกอุปกรณเ์สริมของแทข้อง Xplova 
เพื่อให้ได้ผลกำรท ำงำนทีด่ีทีสุ่ด เซนเซอร์แบบคอมโบ 
(รวมถึงเซนเซอร์วัดรอบขำและเซนเซอร์วัดควำมเร็ว) 
ติดตัง้ไว้กบัแผน่เทำ้เหยียบด้ำนหลังและเหนือโซ่ด้ำนหลัง หลังจำกติดตัง้ 
ระบบจะตรวจจับควำมเร็วและรอบขำของคุณอยำ่งแมน่ย ำโดยไมไ่ด้รบัผลกระทบจำกสภำ
พอำกำศหรือสภำพภูมิประเทศ โปรดดูทีภ่ำพดำ้นลำ่ง 
หรือค ำแนะน ำทีม่ำกบัเซนเซอร์เพื่อติดตัง้เซนเซอร์แบบคอมโบ 

 

 
 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

เพื่อเขำ้สูก่ำรตัง้คำ่ จำกนัน้แตะ 
[เซนเซอร์ไร้สำย] 

 
2. กำรตัง้คำ่ตัวแรกเป็นสำยคำดวัดอัตรำ

กำรเต้นของหัวใจ 
และกำรตัง้คำ่ทีส่องคือรถจักรยำนทีเ่ลื
อกใช้ในปัจจุบันของคุณ แตะที ่
"จักรยำนของฉัน" เพื่อเขำ้ไป 
 

 
3. แตะที ่[เซนเซอร์แบบคอมโบ] 

แลว้เลือก [คน้หำอีกครัง้] 
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4. แตะทีอุ่ปกรณที์ต่้องกำร 

ไอคอนกำรท ำงำนจะยำ้ยไปทีค่อลัมน์
หมำยเลขอุปกรณที์พ่ร้อมใช้งำน 
 

 
5. รอจนกว่ำกำรท ำงำนจะเสร็จสิน้ 

หนำ้จอจะปรำกฎหมำยเลขของอุปกร
ณที์เ่ชื่อมต่อ 

 
6. กลับไปทีห่นำ้ จักรยำนของฉัน 

และสว่นของเซนเซอร์แบบคอมโบจะแ
สดงหมำยเลขเซนเซอร์ทีจ่ับคูก่ัน 
หำกคุณต้องกำรตัดกำรเชื่อมต่อกับอุป
กรณ ์
ให้กดคำ้งทีห่มำยเลขของอุปกรณน์ัน้ 

*หมำยเหตุ: 
หำกคุณต้องกำรตัดกำรเชื่อมต่อกับอุปกร
ณ์ 
ให้กดค้ำงทีห่มำยเลขของอุปกรณ์ทีจ่ับคู่ ปั
จจุบัน 
หน้ำต่ำงแจ้งด ำเนินกำรจะแสดงขึน้มำ 
และคุณจะสำมำรถตัดกำรเชื่อมต่อกับอุปก
รณ์ทีคุ่ณเลือก 

(นอกจำกนีไ้อคอนยังจะหำยไปจำกแถบส
ถำนะอีกด้วย)  

 
7. หลังจำกจับคูเ่ซนเซอร์แบบคอมโบแลว้ 

แถบสถำนะจะแสดงไอคอนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในโหมดอุปกรณ ์
ไอคอนควำมเร็วและรอบขำจะปรำกฎขึ้
นเป็นสีสม้ 
ระบุว่ำอุปกรณไ์ด้รับกำรจบัคูส่ ำเร็จ 

 
 

*หมำยเหตุ: หำกเครื่องวัดก ำลังถูกจับคู่กับ 
X5 ไอคอน “W” 
ในโหมดกำรป่ันจักรยำนจะเปลีย่นเป็นสีส้
มด้วย 
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ปรบัเทยีบควำมสงูจำกระดบันำ้ทะเล 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
X5 จะวัดกำรเปลีย่นแปลงควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลโดยใช้เซนเซอร์วัดแรงดันอำกำ 

ศทีม่ีควำมไวสูง และยังสำมำรถตรวจวดักำรเปลีย่นแปลงควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลที ่
สัมพันธ์กัน และทำงลำดในระหว่ำงกำรป่ันจักรยำนอีกด้วย เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของ 
สภำพอำกำศและอุณหภูมิจะมีผลกระทบต่อแรงดันบรรยำกำศ มำตรวัดควำมสูงจึง 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเทียบไว้กอ่น เมนูกำรตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดบัน้ำทะเลสำมำรถตัง้คำ่ 
ลว่งหนำ้ควำมสูงจำกระดบัน้ำทะเล และควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลของต ำแหนง่ทำง GPS 
ได้สำมจดุ คุณสำมำถตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลของต ำแหนง่เริม่ต้นลว่งหนำ้ได้ 
และปรับเทียบควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลเมื่อมำถึงต ำแหนง่เริม่ต้นนัน้ นอกจำกนี ้
คุณยังสำมำรถใช้ GPS เพื่อปรับเทียบควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลโดยอัตโนมตัิ ซ่ึงท ำให้ 
มัน่ใจในควำมแมน่ย ำของบันทึก เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศอยำ่งมำกเช่น 
ไต้ฝุ่ น หรือสภำพอำกำศหนำวเย็น กำรเปลีย่นแปลงควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลทีเ่กิดจำก 
ควำมดันบรรยำกำศเปลีย่นแปลงอำจเกิน 100 เมตร และกำรเปลีย่นแปลงควำมสูงจำก 
ระดับน้ำทะเลทีเ่กิดจำกควำมดันบรรยำกำศทุกชัว่โมงจะมีผลให้แสดงผลออกมำเกินกวำ่ม
ำตรวัดถึงสิบเทำ่ได้ ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลโดย GPS จะได้รับผลกระทบโดยสภำพ 
ภูมิประเทศ และต ำแหนง่ของดำวเทียมอยำ่งมีนัยส ำคัญ คำ่เบีย่งเบนเฉลีย่จะอยูที่ ่30 ถึง 
100 เมตร 
 
 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

เพื่อเขำ้สูค่ำ่ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล 
กำรปรับเทียบ โดยคำ่เริม่ต้น 
คำ่นีถู้กตัง้คำ่ไว้ที ่
[กำรปรับเทียบอัตโนมัติ] 

2. หลังจำกคน้หำต ำแหนง่ GPS แลว้ 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบันจะแ
สดงคำ่ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลของ
ต ำแหนง่ทำง GPS ของคุณ 
 

 
 
 

3. ปิดกำรปรับเทียบอัตโนมตั ิ
จำกนัน้ท ำกำรปรับเทียบแบบก ำหนดเ
องเพื่อรับคำ่ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล
ทีแ่มน่ย ำมำกขึ้น 

 
4. หำกคุณทรำบควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเ

ลของต ำแหนง่ปัจจุบัน 
คุณสำมำรถแตะที ่
[ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบัน] 
และเขำ้สูค่ำ่ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล
ปัจจุบัน 
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5. จุดควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลปัจจุบันมี
สีต่ัวเลือกดังนี ้ใช้  [ไอคอนปำกกำ] 
ทีด่้ำนบนขวำเพื่อแกไ้ขจุดควำมสูงจำก
ระดับน้ำทะเล 

￭ จุดของตัวเอง: 
มักใช้เพื่อตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดับนำ้ท
ะเลในจุดเริม่ต้นของตนเอง 

￭ จุดควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล 1: 
มักใช้เพื่อตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดับนำ้ท
ะเลในจุดเริม่ต้นปกติประจ ำวัน 

￭ จุดควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล 2: 

มักใช้เพื่อตัง้คำ่ควำมสูงจำกระดับนำ้ท
ะเลในจุดเริม่ต้นทีไ่มป่กต ิ

￭ ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลทำง 
GPS: 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลทีต่รวจวัดโ
ดยกำรวดัต ำแหนง่ของดำวเทียม 

 
 

6. จำกนัน้ 
หำกคุณพร้อมท ำกำรป่ันจกัรยำนจำก
ทีใ่ดทีห่นึ่งในสถำนทีเ่หลำ่นี ้
เพียงแคแ่ตะทีต่ัวเลือกทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
ด ำเนินกำรปรับเทียบควำมสูงจำกระดั
บน้ำทะเลให้เสร็จสิน้ 
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ดำวนโ์หลดแผนที ่
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
X5 ให้คุณสำมำรถดำวนโ์หลดแผนทีทั่ว่โลกได้ฟรี ดงันัน้คุณไมจ่ ำเป็นต้องซ้ือ 
แผนทีเ่พิม่เติม X5 ดำวนโ์หลดแผนทีท่อ้งถิน่ไว้ลว่งหนำ้ แต่หำกคุณวำงแผนทีจ่ะใช้ X5 
ในต่ำงประเทศ คุณจ ำเป็นต้องดำวนโ์หลดแผนทีเ่ฉพำะพื้นทีน่ัน้ 
 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

เพื่อเขำ้สูก่ำรตัง้คำ่ และแตะที ่
[แผนทีข่องฉัน] 

 
2. แตะที ่[ดำวนโ์หลดแผนที]่ 

 
3. แตะทีพ่ื้นทีข่องทวีป 

แลว้เขำ้สูแ่ผนทีข่องประเทศ 
ส ำหรับประเทศทีม่ีอำณำเขตกว้ำงขวำ
งมำก (เช่น สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ 
สหรำชอำณำจักร ฝรัง่เศส 
และเยอรมนี ฯลฯ 
จะต้องเขำ้สูอี่กระดับของพื้นที ่
จำกรำยกำรแผนที ่คุณสำมำรถแตะบน 
ประเทศใดๆ เพื่อดำวนโ์หลดแผนที ่
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4. หลังจำกแตะทีแ่ผนที ่
หนำ้ต่ำงกำรยืนยันจะแสดงขึ้นมำ 
แสดงขนำดไฟลแ์ผนที ่
และพื้นทีว่่ำงคงเหลือปัจจุบัน แตะที ่
[ดำวนโ์หลด] 
เพื่อเริม่ดำวนโ์หลดแผนที ่
และร้อยละของกำรดำวนโ์หลดจะแสด
งขึ้นมำ 
ควำมเร็วกำรดำวนโ์หลดจะขึ้นอยูก่ับค
วำมเร็วกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตปัจจุบั
นของคุณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. หลังจำกดำวนโ์หลดเสร็จสมบูรณ ์
รำยกำรแผนทีที่ด่ำวนโ์หลดจะสำมำรถ
ดูได้จำก [แผนทีที่ด่ำวนโ์หลด] 
 

 
6. แตะที ่  [ไอคอนปำกกำ] 

ทีมุ่มบนขวำ 
เพื่อเลือกแผนทีที่ด่ำวนโ์หลดทีคุ่ณต้อ
งกำรลบ จำกนัน้แตะที ่ลบ เพื่อยืนยัน 
 

 
* หมำยเหตุ: 
หำกมีเนื้อทีว่่ำงของหน่วยควำมจ ำไม่เ
พียงพอ X5 
จะแสดงข้อควำมดำวน์โหลดล้มเหลว 
และนัน่เป็นกำรบ่งบอกว่ำต้องกำรเนื้อ
ทีว่่ำงของหน่วยควำมจ ำเพิม่ 
เรำขอแนะน ำให้ลบไฟล์แผ่นทีที่ไ่ม่ได้ใ
ช้งำนชัว่ครำวเพื่อเพิม่เนื้อทีว่่ำง 
*หมำยเหตุ: 
หำกคุณต้องกำรหยุดในระหว่ำงกำรดำ
วน์โหลด 
ให้แตะทีต่ัวเลือกเดียวกันอีกครัง้ 
แล้วคุณจะสำมำรถยกเลิกกำรดำวน์โห
ลดได้  
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*หมำยเหต：ุ
เพื่อทีจ่ะหลีกเลีย่งกำรใช้งำนข้อมูล 3G 
ของคุณจนหมดเมื่อคุณดำวน์โหลดแผน
ที ่
กำรตัง้ค่ำเริม่ต้นจะดำวน์โหลดแผนทีเ่ฉ
พำะเมื่อ X5 เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่ำนัน้ 
หำกคุณต้องกำรดำวน์โหลดแผนทีด้่วย
กำรใช้ข้อมูล 3G โปรดไปที ่
[แผนทีข่องฉัน]> 
[กำรตัง้ค่ำดำวน์โหลดแผนที]่ 
แล้วปิดตัวเลือก 
[ดำวน์โหลดแผนทีเ่ฉพำะในโหมด 
Wi-Fi เท่ำนัน้] 
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กำรตดิตัง้ตัวยดึจกัรยำน 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ชุดบรรจุภัณฑ์ X5 มีตัวยึดกับจักรยำนให้มำ โปรดตดิตัง้ตำมขัน้ตอนต่อไปนี:้  
1. ติดตัง้ตัวยดึกับจักรยำนบนรำวมือจับของจักรยำน ปรับแนวให้เขำ้กบักำ้นโครงของ 

จักรยำน และล็อกแนวขนำนกับระดับพื้นดินให้แนน่ไปยังด้ำนหนำ้ 

 
2. วำง X5 ไปทำงด้ำนขวำและปรับแนวให้เขำ้กับตัวยึดกับจักรยำน กดลงไป และหมุน 90 

องศำทวนเข็มนำฬิกำเพื่อล็อกให้เขำ้กับตัวยดึกับจักรยำน 

 
3. หลังจำกยึดแนน่ดีแลว้ กลอ้งของ X5 จะหันไปทำงด้ำนหนำ้ตำมกำ้นโครงจักรยำน 

 
*หมำยเหตุ: โปรดหมุนตำมเข็มนำฬิกำเพื่อน ำเอำ X5 ออกมำจำกจักรยำน และ 
ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำถอดออกมำในแนวทำงทีถู่กต้องเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อยำง
ปิดคลุม และสำย USB หำกคุณ เชื่อมต่อสำย USB อุปกรณ์เคล่ือนทีส่ ำหรับชำร์จ 
แบตเตอรี ่
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ออกไปป่ันจักรยำน 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. หลังจำกก ำหนดคำ่กำรป่ันลว่งหนำ้เสร็
จสมบูรณ ์ให้กด [เริม่/หยุด] 
ทีห่นำ้จอหลัก หรือโหมดใดๆ 
เพื่อเริม่กำรบันทึกกำรป่ันจักรยำน 
 

 
*หมำยเหตุ: หำก X5 
ไม่อยู่ในโหมดปิดเสียงแล้ว 
จะมีเสียงกำรแจ้งเตือนดังขึน้หนึ่งครัง้เ
มื่อคุณเริม่ต้นกำรบันทึก 

2. นับรอบ: 
เมื่อคุณป่ันจักรยำนไปยังจดุในสว่นยอ่
ยทีคุ่ณต้องกำร ให้กดปุ่ ม [เริม่/หยุด] 
อีกครัง้ ระบบจะเริม่ต้นในสว่นยอ่ย 
ใหม ่"รอบ" จะแสดงขึ้นมำทีด่้ำนลำ่ง 
ของหนำ้จอ 

 
* หมำยเหตุ: 
จ ำนวนของกำรนับรอบเป็นจ ำนวนส ำห
รับส่วนย่อยปัจจุบัน (นับรอบ) กดปุ่ ม 
[เริม่ต้น] อีกครัง้ในระหว่ำงกำรบันทึก 
สำมำรถนับรอบต่อส่วนย่อย ท ำให้ 
คุณแยกควำมแตกต่ำงของผลส ำเร็จระ
หว่ำงส่วนย่อยต่ำงๆ ได้ 

*หมำยเหตุ: เมื่อเปิดใช้เสียง จะมี 
สัญญำณเสียงแจ้งเมื่อเพิม่ส่วนย่อยให
ม่ 
 

3. กำรหยุดบันทึกชัว่ครำวอัตโนมัติ: 
หำกคุณหยุดในช่วงระหว่ำงกำรป่ันจักร
ยำนเพื่อรอสัญญำณไฟแดง หรือ 
ลำกจูงจักรยำน X5 จะหยุดกำรบันทึก 
ของคุณชัว่ครำวโดยอัตโนมัติ เมื่อ 
คุณกลับมำสูก่ำรป่ันอีกครัง้ ระบบจะ 
กลับมำท ำงำนกำรบันทึกตอ่โดยอัตโน
มัติ ตรวจสอบว่ำได้ตัง้คำ่ "หยุดชัว่ 
ครำวอัตโนมัติ" ใน [กำรตัง้คำ่] > 
[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ > [กิจกรรม] 
 

 
  
* หมำยเหตุ: โดยค่ำเริม่ต้น 
ฟังก์ชันกำรหยุดชัว่ครำวจะหยุดกำรบั
นทึกชัว่ครำวโดยอัตโนมัตเิมื่อควำมเร็
วน้อยกว่ำ 2 กม. / ชม. อย่ำงไรก็ดี 
คุณยังสำมำรถตัง้ค่ำนีด้้วยตัวเองได้ 

4. หยุดกำรบันทึก: 
หลังจำกหยุดป่ันจักรยำน X5 จะอยูใ่น 
สถำนะหยุดชัว่ครำวอัตโนมัติ กำร 
กดคำ้งทีปุ่่ ม [เริม่/หยุด] ในตอนนีจ้ะ 
เป็นกำรหยดุกำรบันทึก หนำ้ต่ำงป็อป 
อัพจะแสดงขึ้นมำแจ้งคุณว่ำบันทึกกิจก
รรมปัจจุบันถูกจดัเกบ็ไว้ในอุปกรณ ์
X5 แลว้ 

 
*หมำยเหตุ: หำก X5 ไม่อยู่ใน 
โหมดปิดเสียงแล้ว จะมีเสียง 
กำรแจ้งเตือนดังขึน้หนึ่งครัง้เมื่อคุณสิน้
สุดกำรบันทึก 
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5. ชื่อบันทึก: 
คุณสำมำรถเปลีย่นชื่อกำรบันทึกหรือแ
กไ้ขชื่อได้ในภำยหลัง 

 
6. กำรตัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตวั: 

แต่ละกำรบันทึกจะมีกำรตัง้คำ่ควำมเป็
นสว่นตัวทีอิ่สระจำกกัน 
สำมำรถตัง้คำ่เป็น สำธำรณะ / 
เพื่อนของฉัน / เฉพำะตัวฉัน: 

￭ สำธำรณะ: เปิดให้สำธำรณะดูได ้

￭ เพื่อนของฉัน: 
เฉพำะเพื่อนของฉันสำมำรถดูบันทึกนีไ้
ด้ 

￭ เฉพำะตัวฉัน: 
ฉันสำมำรถดบูันทึกนีไ้ดค้นเดียว 

 
 

7. สิน้สุดกำรป่ันจักรยำน: แตะที ่[X] 
ทีด่้ำนบนซ้ำยเพื่อจัดเก็บบนัทึกกำรป่ัน
จักรยำนในอุปกรณ ์X5 
และสิน้สุดกำรป่ันจักรยำน 
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อปัโหลดบนัทกึ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. อัปโหลดบันทึก: หำกคุณเชื่อมต่อกับ 
Wi-Fi ฮอตสปอต หรือกำรใช้ขอ้มูล 
3G คุณอำจเลือกอัปโหลดบันทึกทัน 
ทีหลังจำกกำรป่ันจักรยำนโดยแตะที ่
[อัปโหลด] ทีมุ่มบนขวำ  

 
2. หลังจำกทีบ่ันทึกของคุณถูกอัปโหลดไ

ปยังพื้นทีจ่ัดเก็บระบบคลำวด์แลว้ 
จะมีหนำ้ตำ่งแจ้งแสดงขึ้นมำเพื่อแจ้งใ
ห้คุณทรำบว่ำอัปโหลดส ำเร็จแลว้ 
จำกจุดนีคุ้ณสำมำรถเขำ้ถงึพื้นทีจ่ัดเก็
บระบบคลำวด์ หรือใช้แอพ Xplova 
Moment เพื่อดูบันทึกกิจกรรมได ้

 
3. จะมีหนำ้ตำ่งแสดงขึ้นเพื่อถำมคุณว่ำต้

องกำรสร้ำงวิดีโอแบบสดหรือไม ่
แตะที ่[ใช่] เพื่อสร้ำงวิดโีอ ดูที ่
"สร้ำงวิดีโอ" ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เติม 
เกีย่วกับกำรสร้ำงวิดโีอ นอกจำกนี ้

คุณยังสำมำรถเลือก [ภำยหลัง] 
เพื่อสร้ำงวิดีโอในภำยหลัง 
 

 
 
 

4. คน้หำบันทึกทีอั่ปโหลดแลว้: 
ป้อนขอ้มูลสว่นบุคคลระบบคลำวด์ 
แลว้เลือก [กิจกรรม] ระบบจะแสดง 
บันทึกทีเ่ก็บไว้ใน X5 ทีย่ังไมไ่ด ้
อัปโหลด บันทึกจะถูกลบออกหลัง 
จำกทีคุ่ณได้อัปโหลดไปยงัพื้นทีจ่ัดเก็
บระบบคลำวด์แลว้ ปัดหนำ้ลงแลว้ 
แตะที ่[กิจกรรมเพิม่เติม] เพื่อรับ 
บันทึกกิจกรรมทีไ่ด้อัปโหลดไปยังพื้น
ทีจ่ัดเก็บระบบคลำวด์ของคุณแลว้ 
 

 
5. ดูทีบ่ันทึกกิจกรรมส ำหรับรำยละเอียดเ

พิม่เตมิเกีย่วกับบันทึกบนระบบคลำวด์
ทีอั่ปโหลดแลว้ 
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โหมดอปุกรณ ์
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

โดยคำ่เริม่ต้น X5 จะเขำ้สู ่"โหมดอุปกรณ"์ ทุกครัง้ทีคุ่ณเปิดเครื่อง ในโหมดนี ้
นอกจำกจะดูขอ้มูลกำรป่ันจักรยำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดแลว้ 
คุณยังสำมำรถปัดหนำ้จอเพื่อก ำหนดคำ่ขอ้มูลแสดงผลสว่นบุคคลของคุณได้ 
 

 
 
 
 
1. ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล 
2. ควำมเร็ว 
3. อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
4. ก ำลัง 
5. แถบสถำนะ 

6. ทำงลำด 
7. รอบขำ 
8. ชื่อจักรยำน 
9. ระยะทำงทัง้หมด 
10. เวลำกำรเดินทำง 

 
 
 
 
 
 
 
ในโหมดอุปกรณ ์จะมีสีห่มวดหมูที่แ่สดงในจอแสดงผลกลุม่กำรวัด: ควำมเร็ว / 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ / รอบขำ / ก ำลัง นอกจำกนีใ้นกำรแสดงคำ่ควำมเร็วนัน้ 
ควำมเร็วปัจจุบันยังสำมำรถได้มำจำกต ำแหนง่เสน้โคง้กำรวัดอีกด้วย นอกจำกนี ้
ยังมีห้ำสว่นยอ่ยตำมล ำดบัทีพ่ร้อมใช้งำนส ำหรับกลุม่อัตรำกำรเต้นของหัวใจ / รอบขำ / 
ก ำลัง 
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ค ำอธบิำยรำยกำรโหมดอปุกรณ ์
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

รำยกำร ค ำอธบิำย 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเ

ล 
แสดงควำมสูงจำกระดบัน้ำทะเลปัจจุบัน 
ทีว่ัดโดยใช้มำตรวัดควำมสูงจำกควำมกดอำกำศทีต่ดิตัง้ในตั
ว 

ทำงลำด แสดงทำงลำดปัจจุบัน (เป็นเปอร์เซ็นต์) 
ควำมเร็ว แสดงควำมเร็วปัจจบุัน (หลังจำกควำมเร็ว 

หรือเซนเซอร์แบบคอมโบถูกจับคูแ่ลว้ สีของ "กม. / ชม." 
จะเปลีย่นสี) 

อัตรำกำรเต้นของหัวใจ แสดงอัตรำกำรเต้นของหัวใจปัจจุบัน (bpm) 
(หลังจำกจับคูก่ับสำยคำดวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
ไอคอนกำรเต้นของหัวใจจะเปลีย่นสี) 

ก ำลัง แสดงเอำทพ์ุตก ำลังปัจจุบนั (W) 
(หลังจำกจับคูก่ับเครื่องวัดก ำลัง ไอคอน "W" จะเปลีย่นสี) 

รอบขำ แสดงรอบขำปัจจุบัน (rpm) 
(หลังจำกจับคูก่ับเซนเซอรว์ัดรอบขำ 
หรือเซนเซอร์แบบคอมโบ ไอคอนรอบขำจะเปลีย่นสี) 

เวลำกำรเดินทำง แสดงเวลำทีใ่ช้ไปหลังจำกเริม่ต้นกำรบันทึก 
(หักลบเวลำทีห่ยุดชัว่ครำว) 

ระยะทำงทัง้หมด บันทึกระยะทำงรวม 
ชื่อจักรยำน แสดงชื่อจักรยำนทีต่ัง้ชื่อไว้ 
แถบสถำนะ แสดงสถำนะของอุปกรณใ์นปัจจุบัน โปรดดูที ่[แถบสถำนะ] 

ของกำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม ่
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กำรตัง้คำ่กำรเตอืน 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน เลือก [กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ > [กำรตัง้คำ่กำรเตือน] 
เพื่อตัง้คำ่กำรเตือน / ขอ้ควำมแจ้งเตือน เมื่อมีเง่ือนไขใดๆ 
เกินกว่ำทีต่ัง้คำ่ไว้ในระหวำ่งกำรป่ัน 
จะมีขอ้ควำมแจ้งเตือนปรำกฎขึ้นบนหนำ้จอเพื่อเตือนให้คุณทรำบเง่ือนไขทีจ่ะตอ้งคอยตร
วจสอบ! 
 
1. ในหนำ้กำรตัง้คำ่อุปกรณ ์เลือก 

[กำรเตือน] 
 

 
 

2. ตัง้คำ่เกณฑ์กำรเตือนทีต่่ำงกันตำมเง่ือ
นไขแต่ละแบบ 
 

 

* หมำยเหตุ: ตัวเลือก "เวลำ" 
จะแสดงหน้ำจอแจ้งเตือนขึน้มำพร้อม
กำรค ำนวณสะสม ตัวอย่ำงเช่น 
หำกตัง้ค่ำช่วงเวลำเป็น 10 นำที 
ระบบจะแสดงขึน้มำเมื่อถึงเวลำที ่
10/20/30/40/50 นำที ตัวเลือกอื่นๆ 
จะแสดงหน้ำจอแจ้งเตือนอย่ำงต่อเนื่อ
งเมื่อเกินเง่ือนไขทีก่ ำหนด 
ตัวแจ้งเตือนจะหยุดโดยอัตโนมตัิหลังจ
ำกค่ำทีอ่่ำนได้ปัจจบุันน้อยกว่ำขดีจ ำกั
ดสูงสุด 
 

3. หลังจำกทีก่ำรบันทึกเริม่ขึ้นและตรงตำ
มเง่ือนไขกำรแจ้งเตือน 
ขอ้ควำมแจ้งเตือนจะปรำกฏขึ้นทันทีที่
ด้ำนลำ่งของหนำ้จอเป็นเวลำ 10 
วินำที พร้อมด้วยเสียงบีบ๊ 
ฟังกช์ันแจ้งเตือนนีย้ังสำมำรถปิดใช้งำ
นได้โดยกำรแตะที ่[X] 
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กำรตัง้คำ่บนัทกึ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่  แลว้เลือก 
[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ > [กิจกรรม] 
เพื่อเขำ้สูห่นำ้ กิจกรรม  ในหนำ้นี ้
คุณสำมำรถก ำหนดตัง้คำ่กำรบันทึกได้แก ่
กำรนับรอบอัตโนมัติ หยุดชัว่ครำวอั 
ตโนมตัิ และอัปโหลดอัตโนมัติ โดยกำรใช้ 
ฟังกช์ันวิดีโออัจฉริยะ กำรตัง้คำ่เหลำ่นีย้ัง 
สำมำรถก ำหนดคำ่ในระหว่ำงวิดีโอแบบส
ดเพื่อนับจ ำนวนรอบได้อีกด้วย 

 
 
กำรนบัรอบอตัโนมตัิ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เลือก [รอบอัตโนมัติ] และตัง้คำ่สลับไปที ่
ON (เปิด) เพื่อเปิดใช้งำนตัวเลือกกำรนับ 
รอบอัตโนมัติ และป้อนระยะทำง (หนว่ย 
กิโลเมตร) เมื่อกำรบันทึกเริม่ต้น 
ระบบจะนับรอบโดยอัตโนมัติหลังจำกทีต่ร
งตำมเง่ือนไขระยะทำง และเริม่สว่นยอ่ย 
ใหม ่
 
เปิดใช้กำรนับรอบอัตโนมตัิ 
ป้อนคำ่กิโลเมตร เมื่อบันทึกภำยหลัง 
ระบบจะแบง่สว่นยอ่ยโดยอัตโนมัติหลังจำ
กทีต่รงตำมเง่ือนไขของระยะทำง 
และเริม่ต้นสว่นยอ่ยใหม ่
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หยดุชัว่ครำวอตัโนมตั ิ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ฟังกช์ันนีจ้ะหักลบเวลำทีห่ยุดพักหรือเวลำ
ทีห่ยุดขณะป่ันจักรยำนของคุณ 
โดยคำ่เริม่ต้น 
ฟังกช์ันนีจ้ะเปิดใช้งำนโดยอัตโนมัตเิมื่อคว
ำมเร็วนอ้ยกวำ่ 2 กม./ชม. 
เมื่อควำมเร็วกลับมำสูงกว่ำ 2 กม./ชม. 
กำรบันทึกก็จะด ำเนินต่อเนื่องโดยอัตโนมั
ติ ในกำรใช้งำนฟังกช์ันนี ้
ไมจ่ ำเป็นต้องหยุดชัว่ครำวด้วยตัวเองเพื่อ
ทีจ่ะรักษำกำรบันทึกทีแ่มน่ย ำเอำไว ้
เลือก [หยุดชัว่ครำวอัตโนมัติ] 
เพื่อก ำหนดคำ่ 

 

 
 
* หมำยเหตุ: ป้อนค่ำ "0" 
เพื่อเปิดใช้งำนฟังก์ชัน 

 
อปัโหลดบนัทกึโดยอตัโนมตัิ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ฟังกช์ันนีจ้ะอัปโหลดบันทึกกำรป่ันจักรยำนปัจจบุันโดยอัตโนมตัิไปยังพื้นทีจ่ัดเก็บระบบค
ลำวด์เมื่อกำรบันทึกสิน้สุดหลังจำกทีคุ่ณเสร็จสิน้กำรป่ันจักรยำน 
โดยไมม่ีกำรแทรกสอดของหนำ้ต่ำงสอบถำมกำรอัปโหลดเพื่อให้มัน่ใจในควำมปลอดภัยข
องขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ตัง้คำ่สลับกำรอัปโหลดบันทึกโดยอัตโนมัตไิปที ่ON (เปิด) 
เพื่อเปิดใช้งำนฟังกช์ันนี ้
 

 
 
* หมำยเหตุ: จ ำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ 3G เพื่ออัปโหลดโดยอัตโนมัติ 
หำกกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งำนเมื่อกำรบันทึกเสร็จสิน้ 
บันทึกดังกล่ำวจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ 
 
* หมำยเหตุ: สืบเนื่องจำกกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูล 
เมื่อกำรบันทึกถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ ควำมเป็นส่วนตัวเริม่ต้นจะถูกตัง้ค่ำไปที ่
[เฉพำะตัวคุณ] ในกำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้ค่ำให้เป็นสำมำรถดไูด้โดยสำธำรณะ 
คุณจะต้องเปลีย่นกำรตัง้ค่ำใน กำรตัง้ค่ำควำมเป็นส่วนตัว 
* หมำยเหตุ: เมื่อเปิดใช้งำนฟังก์ชันนีแ้ล้ว 
ไฟล์ทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้ำนีจ้ะไม่ถูกอัปโหลดไปยังพื้นทีจ่ัดเก็บระบบคลำวด์ 
และจะยังเก็บไว้ในอุปกรณ์ 
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กำรตัง้คำ่วดิโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่    แลว้เลือก [กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ > [วิดีโออัจฉริยะ] 
เพื่อก ำหนดคำ่กำรบันทึกวดิีโอ โดยใช้คุณลักษณะวิดโีออัตโนมัตินี ้
จะช่วยให้คุณบันทึกภำพช่วงเวลำทีน่ำ่ตื่นเต้นทีสุ่ดเอำไว้ได ้
 

 
 
ควำมยำววดิโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในหนำ้ วิดีโออัจฉริยะ เลือก [ระยะเวลำกำรบันทึก] เพื่อระบุระยะเวลำกำรบันทึกวิดีโอ 
ตัวเลือกทีใ่ช้ได้: 3/6/9 วินำที 
 

วิดโีออตัโนมตั ิ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

โปรดดูทีหั่วขอ้ [วิดีโออัจฉริยะ] 

 
หน้ำขอ้มลูทีป่รบัให้เป็นส่วนตวั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

นอกเหนือจำกหนำ้แรกของโหมดอุปกรณจ์ะถูกตัง้คำ่เป็นประเภทจอแสดงผลบนแผงควบ
คุมอุปกรณแ์ลว้ คุณยังสำมำรถก ำหนดอีก 2 ถึง 5 
หนำ้เพิม่เติมส ำหรับหนำ้ขอ้มูลทีป่รับให้เป็นสว่นตัวเพื่อทีจ่ะแสดงผลบนหนำ้จอตำมควำม
ต้องกำรฝึกซ้อมรูปแบบต่ำงๆ ของคุณ 
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หน้ำขอ้มลูใหม ่
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. ปัดขึ้นและลงทีแ่ผงควบคมุอุปกรณ ์
หนำ้จอขอ้มูลทีป่รับให้เป็นสว่นตัวจะป
รำกฎขึ้น 
 

 
 

2. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน เลือก 
[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ เพื่อเขำ้สูห่นำ้ 
กำรตัง้ค่ำอุปกรณ์  จำกนัน้แตะ 
[เพิม่หนำ้] 
 

 
 

3. ในหนำ้ เลือกเค้ำโครงของคุณ 
เลือกเคำ้โครงหนำ้ทีคุ่ณตอ้งกำร 
เคำ้โครงแบบต่ำงๆ 
เหลำ่นีม้ีประเภทขอ้มูล 2~11 ประเภท 
โปรดเลือกเคำ้โครงทีเ่หมำะกับควำมต้
องกำรของคุณทีสุ่ด  
 

 
  



 

 

44 

4. ในหนำ้ แก้ไข 
แตะทีช่่องทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อตัง้คำ่ขอ้มูลที่
คุณต้องกำรด ู
 

 
 

 

5. หลังจำกตัง้คำ่ช่องขอ้มูลทัง้หมดทีคุ่ณ
ต้องกำรแลว้ ให้แตะที ่[X] 
ทีส่ว่นบนซ้ำยเพื่อท ำกำรตัง้คำ่ให้เสร็จ
สิน้ 
 

 
 
 
*หมำยเหตุ: 
คุณสำมำรถเพิม่ข้อมลูได้สูงสุดถึง 4 หน้ำ 
หำกถึงจ ำนวนหน้ำสูงสุดแล้ว 
จะมีข้อควำมแจ้งเตือนแสดงขึน้มำ 
และคณุจ ำเป็นต้องลบหน้ำใดหน้ำหน่ึงก่อ
นทีจ่ะเพิม่หน้ำใหม่ได้ 
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ลบหนำ้ขอ้มลู 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

สลับไปยังหนำ้ทีคุ่ณต้องกำรลบ 
เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน เลือก 
[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ เพื่อเขำ้สูห่นำ้ 
กำรตัง้ค่ำอุปกรณ์ จำกนัน้แตะ [ลบหนำ้] 
ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น เลือก [ตกลง] 
เพื่อยืนยันกำรลบ 
 

 

 

เปลีย่นเค้ำโครง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

สลับไปยังหนำ้ทีคุ่ณต้องกำรเปลีย่นแปลงเคำ้โครง เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน เลือก 
[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ เพื่อเขำ้สูห่นำ้ กำรตัง้ค่ำอุปกรณ์ จำกนัน้แตะ [เลือกเคำ้โครงของคุณ] 
เลือกเคำ้โครงทีคุ่ณต้องกำรและก ำหนดขอ้มูลทีคุ่ณต้องกำรดูในแต่ละช่องขอ้มูล 
เมื่อท ำแลว้ ให้แตะ [X] เพื่อออกจำกหนำ้ปัจจุบัน...

 
* หมำยเหตุ: 
โปรดดูทีแ่บบฟอร์มภำคผนวกส ำหรับข้อมูลทีใ่ช้ได้ของช่องข้อมูลแบบก ำหนดเอง 
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โหมดน ำทำง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในโหมดนี ้คุณสำมำรถดูขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับต ำแหนง่ทีต่ัง้ปัจจุบันของคุณ และเสน้ทำง 
ของจักรยำน ฯลฯ โหมดน ำทำงนีย้ังสำมำรถรองรับกำรแสดงผลแผนทีแ่บบออฟไลน ์
อีกด้วย 
 

ดำวนโ์หลดเส้นทำง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

มีเสน้ทำงจักรยำนนับหมื่นแห่งทัว่สถำนทีที่ม่ีอยูบ่นแพลตฟอร์ม Xplova Cloud 
Platform ส ำหรับกำรอ้ำงอิงและกำรแบง่ปันของนักป่ัน เมื่อใช้คุณลักษณะนี ้
คุณสำมำรถเพิม่ควำมสนกุให้กับกำรป่ันได้โดยเพียงแคเ่ชื่อมต่ออุปกรณก์ับอินเตอร์เน็ตโ
ดยตรงเพื่อดำวนโ์หลดเสน้ทำงทีม่ีอยูแ่ละคน้หำเสน้ทำงของนักป่ันคนอ่ืน ๆ 
 
1. ในโหมดน ำทำง เขำ้ไปที ่

[เมนูกำรเขำ้ถึงด่วน] แลว้เลือก 
[กำรตัง้คำ่โหมดน ำทำง] 
 

2. เลือก [โหลดเสน้ทำง] เพื่อเขำ้สูห่นำ้ 
เส้นทำง 
 

 
 

3. เสน้ทำงทีบ่ันทึกไว้ในอุปกรณน์ีจ้ะปรำ
กฎขึ้นมำในสว่นต้นของรำยกำร 
เสน้ทำงทีไ่ด้เลือกไว้กอ่นหนำ้นีจ้ะปรำ
กฎขึ้นมำทีจุ่ดนีก้อ่น 
 

 
 

4. แตะที ่[ดูเสน้ทำงเพิม่เตมิ] เพื่อคน้หำ 
เสน้ทำงบนแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ 

เสน้ทำงทีใ่ช้ได้จะแบง่ออกเป็นสีห่มวด
หมูด่ังต่อไปนี:้ 
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￭ เสน้ทำงก ำหนดเองของฉัน: 

เสน้ทำงจักรยำนถูกสร้ำงขึ้นมำโดยตัว
ฉันเอง (โปรดเขำ้สูร่ะบบเว็บไซต์ 
Xplova: www.xplova.com  
เพื่อวำงแผนเสน้ทำงของคุณ) 
 

 
 

￭ เสน้ทำงโปรดของฉัน: 
อนุญำตให้รวบรวมเสน้ทำงจักรยำนเพื่
อแชร์กับนักป่ันคนอ่ืน ๆ 
ผำ่นทำงฟังกช์ัน [คอลเลกชัน]  
เสน้ทำงทีเ่ก็บรวบรวมไว้จะแสดงขึ้นมำ
ทีน่ี ่
 

 
 

￭ เสน้ทำงทีแ่นะน ำ: 
เสน้ทำงจักรยำนทีแ่นะน ำอยำ่งเป็นทำง
กำรของ Xplova 

 
 

￭ เสน้ทำงใกลเ้คียง: 
คน้หำเสน้ทำงจักรยำนทีม่อียูใ่กลต้ ำแ
หนง่ปัจจุบันของคุณ 
ซ่ึงจะแสดงรำยกำรเริม่ต้นจำกบริเวณใ
กลเ้คียงไปจนถึงบริเวณทีอ่ยูไ่กล 

 
   
 
 

http://www.xplova.com/
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￭ คน้หำเสน้ทำง: แตะที ่  

[ไอคอนคน้หำ] บนมุมบนขวำเพื่อ 
คน้หำเสน้ทำงโดยกำรป้อนค ำส ำคัญ 
 

 
ป้อนชื่อเสน้ทำง 
 
* หมำยเหตุ: 
ปัดรำยกำรเส้นทำงลงไปเรื่อยๆ 
จะพบรำยกำรเส้นทำงทีเ่กีย่วข้องมำกขึ้
นแสดงขึน้มำ 
 
* หมำยเหตุ: ในระหว่ำงออฟไลน์ 
แผนทีย่่อส่วนแบบคงทีจ่ะปรำกฎในด้ำ
นหน้ำของเส้นทำง 
 
* หมำยเหตุ: 
ในกรณีไม่ได้ค้นหำต ำแหน่ง GPS 
กำรแตะ [เส้นทำงใกล้เคียง] 
จะไม่สำมำรถค้นหำเส้นทำงใดๆ ได้ 
หำกเป็นกรณีดังกล่ำว โปรดรอให้ 
GPS ค้นหำต ำแหน่งก่อน 
จำกนัน้ลองใช้ฟังก์ชันนีอี้กครัง้ 
 

5. ขอ้มูลเสน้ทำง: เลือกเสน้ทำงใดๆ 
แลว้หนำ้จอแผนทีด่้ำนบนจะแสดงเสน้
ทำงนัน้ขึ้นมำ จำกนัน้ท ำเครื่องหมำย 
ด้วย SmartSign™ ขอ้มูลเสน้ทำง 
ทีด่้ำนลำ่งจะแสดงขอ้มูลต่อไปนี:้ 

 
 

￭ จดุเริม่ต้น: 
ระบุต ำแหนง่และขอ้มูลของจุดเริม่ต้นเ
สน้ทำง แตะเพื่อแสดงจุดเริม่ต้นใน 
ช่วงตรงกลำงของแผนที่ 
 

￭ ระยะทำงรวม: 
ระยะทำงรวมของเสน้ทำงนี ้
 

￭ ระดับควำมยำก: 
หมำยถึงควำมยำกล ำบำกของเสน้ทำง 
ยิง่ตัวเลขมำกแสดงว่ำเป็นเสน้ทำงทีล่ ำ
บำกมำก 
 

￭ กำรไตข่ึ้นรวม / กำรลำดลงรวม: 
ระยะทำงรวมของกำรไต่ขึ้นและกำรลำ
ดลงของเสน้ทำงนี้ 
 

￭SmartSign™: หมำยเลขของ 
Smart Signs มีอยูใ่นเสน้ทำงนี ้
 

￭ บันทึกกำรออกก ำลังกำย: 
จ ำนวนของบันทึกสำธำรณะทีผู่ค้นก ำลั
งใช้เสน้ทำงนี ้แตะเพื่อดูผลกำร 
บันทึกสำธำรณะของนักป่ัน 
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￭ นักป่ันทีอ่ยูใ่นเสน้ทำงนี้: 

จ ำนวนของผูค้นทีก่ ำลังป่ันจักรยำนในเ
สน้ทำงนี ้แตะเพื่อดูขอ้มูลของนักป่ัน 
 

 
 
* หมำยเหตุ: 
หำกคุณต้องกำรรวบรวมเส้นทำง 
ให้แตะที ่[ไอคอนบุ๊กมำร์ค] ทีมุ่มบน 
ขวำ เมื่อบุ๊กมำร์คเปลีย่นสี แสดง 
ว่ำกำรรวบรวมเส้นทำงส ำเร็จแล้ว 
 
* หมำยเหตุ: 
หำกอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เ
น็ต รำยกำร [บันทึกกำรออกก ำลังกำย] 
และ [นักป่ันทีอ่ยู่ในเส้นทำงนี]้ 
จะถูกซ่อนไว้ 
 

6. ตำรำงแปรผันของควำมสูงจำกระดบั
น้ำทะเล: ในขอ้มูลเสน้ทำง แตะที ่
[กำรไตข่ึ้นรวม/กำรลำดลงรวม] 
เพื่อแสดงกำรผันแปรของควำมสูงจำก
ระดับน้ำทะเลของเสน้ทำงนี ้
ซ่ึงแจ้งต ำแหนง่ทำงลำดขึ้นเขำ/ลงเนิน
เขำ ควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเลสูงสุด 
(ในหนว่ยกิโลเมตร) ในเสน้ทำงนี ้ฯลฯ 
 

* หมำยเหตุ: 
ใช้นิว้ของคุณลำกบนแผงสัมผัสของหน้
ำจอนีเ้พื่อย่อ/ขยำยตำรำงแปรผันของ
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล 
 

 
 

7. รำยกำร SmartSign™: 
ในขอ้มูลเสน้ทำง แตะที ่[Smart Sign] 
เพื่อดูขอ้มูล SmartSign™ 
ในเสน้ทำงนี ้
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8. เลือกเสน้ทำง: แตะที ่[ป่ันในเสน้ทำงนี]้ 
เพื่อเปลีย่นแปลงหนำ้จอเป็นหนำ้จอแ
สดงกำรน ำทำงบนแผนที ่
เสน้ทำงจักรยำนซ่ึงท ำเครื่องหมำยไว้ด้
วย Smart Sign ต่ำง ๆ 
ซ่ึงเสน้ทำงเหลำ่นีจ้ะแทนด้วยสีฟ้ำ 
โดยมีจดุสีเขียวแทนต ำแหนง่ของตนเอ
ง และ SmartSign™ 
ใกลเ้คียงทีสุ่ดจะปรำกฎทีแ่ผงด้ำนบน 
เมื่อหนำ้ต่ำงแจ้งเตือนปรำกฎขึ้นทีด่้ำน
ลำ่ง ให้แตะ [เริม่] 
เพื่อเริม่กำรบันทึกกำรออกก ำลังกำยข
องคุณ 
 

 
 
 
 

9. หลังจำกคุณป่ันจักรยำนไปยังจุดเริม่ต้
นของเสน้ทำงแลว้ 
ระบบจะแสดงรำยกำร Smart Signs 
สำมต ำแหนง่ถัดไปทีคุ่ณจะผำ่น 
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อช่วยในกำรป่ั
นจักรยำนของคุณ  
 

 
 
* หมำยเหตุ: 
ในระหว่ำงเสน้ทำงกำรป่ันของคุณ 
คุณสำมำรถแตะที ่[Smart Sign] 
เพื่อน ำทำงคุณไปยังสถำนทีน่ำ่ทอ่งเที่
ยว 
และให้ขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกับต ำแหนง่
ทีต่ัง้
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กำรป่ันเป็นกลุ่ม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เมื่อคุณป่ันจักรยำนในเสน้ทำงพร้อมกับกลุม่นักป่ัน หรือท ำกำรฝึกซ้อมปกติ 
คุณสำมำรถใช้ฟังกช์ัน [กำรป่ันเป็นกลุม่] เพื่อแสดงและติดตำมต ำแหนง่ของทุกคน 
และเง่ือนไขกำรป่ัน บคุคลทีอ่ยูน่ ำหนำ้หรือตำมหลังคุณ 
 

สร้ำง / ร่วมกำรป่ันเป็นกลุ่ม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. ในโหมดน ำทำง 
ให้ปัดลงจำกแถบสถำนะ 
หรือกดคำ้งทีปุ่่ ม [โหมด] 
เพื่อเขำ้ถึงเมนูกำรเขำ้ถึงดว่น แตะที ่
[กำรตัง้คำ่กำรน ำทำง] 
 

 
 

2. เลือก [กำรป่ันเป็นกลุม่] แลว้แตะ 
[สร้ำง] เพื่อสร้ำงกลุม่ หรือ [เขำ้ร่วม] 
เพื่อเขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่ 

 
 

3. สร้ำงกำรป่ันเป็นกลุม่: หนำ้จอทีม่ีรหัส 
QR 
และรหัสผำ่นกำรป่ันเป็นกลุม่จะปรำกฎ
ขึ้นมำ คุณสำมำรถแสดงรหัส QR 
ให้กับเพื่อนทีอ่ยูใ่กลเ้คียงเพื่อใช้ฟังกช์ั
น [เขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่] 
ในกำรสแกนรหัส QR เพื่อเขำ้ร่วมกลุม่ 
หรือใช้แอปพลิเคชันกำรแบง่ปันอ่ืนๆ 
เพื่อสง่รหัสผำ่นกำรป่ันเป็นกลุม่ให้กับเ
พื่อน ๆ 
ของคุณเพื่อเชิญชวนให้เขำ้ร่วมกำรป่ัน
เป็นกลุม่ 
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* หมำยเหตุ: 
ข้อควำมแจ้งเตือนจะปรำกฎขึน้เพื่อถำ
มผู้น ำทีเ่ป็นผู้สร้ำงกำรป่ันเป็นกลุ่มว่ำจ
ะดำวน์โหลดเส้นทำงของกำรป่ันนีโ้ดย
ตรงหรือไม่ หลังจำกเลือกเส้นทำง 
ตำมทีร่ะบบแจ้งแล้ว จำกนัน้นักป่ันที ่
เข้ำร่วมในภำยหลังจะสำมำรถดำวน์โห
ลดเส้นทำงทีต่ัง้ค่ำไว้ล่วงหน้ำได้อย่ำงง่
ำยดำย นอกจำกนี ้คุณยังสำมำรถ 
เลือก [ยกเลิก] โดยไม่ต้องตัง้ค่ำ 
ล่วงหน้ำของเส้นทำงกำรป่ันเป็นกลุ่ม 
และรอให้ทุกคนเข้ำร่วมกำรป่ันเป็นกลุ่
ม จำกนัน้ดำวน์โหลดเส้นทำงของ 
พวกเขำแต่ละคน 
 

 
 

4. เขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่: 
รหัสผำ่นกำรป่ันเป็นกลุม่ถกูตัง้ไว้เพื่อเ
ป็นวิธีเริม่ต้นในกำรเขำ้ร่วมกำรป่ันเป็น
กลุม่ นอกจำกนี ้คุณยังสำมำรถแตะที ่

[สแกนรหัส QR] เพื่อสแกนรหัส QR 
ส ำหรับเขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่ 
จำกนัน้ กำรแจ้งเตือนเพื่อยืนยัน 
กำรเขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่จะปรำกฎ
ขึ้น ให้เลือก [ยืนยันกำรเขำ้ร่วม] 
เพื่อเขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุม่ 
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5. สมำชิกของกำรป่ันเป็นกลุม่ ใน 
รำยกำรนี ้คุณสำมำรถดูภำพถ่ำย 
และชื่อของนักป่ันทีเ่ขำ้ร่วมแลว้ 
จำกสมำชิกของกำรป่ันเป็นกลุม่ 
 

 
 

6. ทุกคน: แตะที ่[เริม่] เพื่อเริม่กำรบันทึก 
หลังจำกช่วงระยะเวลำหนึ่ง สมำชิก 
ของกำรป่ันเป็นกลุม่คนอ่ืนๆ จะ 
อัปโหลดต ำแหนง่ของตนไปยังเซิร์ฟเว
อร์ระบบคลำวด์ ต ำแหนง่ของสมำชิก 
คนอ่ืนๆ จะแสดงขึ้นมำหลังจำก X5 
ได้รับขอ้มูลเหลำ่นัน้ (คุณอำจจะต้อง 
รอสักครู่เพื่อทีจ่ะดูต ำแหนง่ของสมำชิก
คนอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึ้นอยูก่ับกำรเชื่อมต่อ 
อินเตอร์เน็ต) 
 
 

7. สมำชิกสำมำรถดูขอ้มูลสว่นบุคคลของ
สมำชิก เสน้ทำงทีเ่ผยแพร ่
หรือบันทึกกำรออกก ำลังกำยได้ 
แตะทีภ่ำพถ่ำยแบบยอ่สว่นของสมำชิก
เพื่อดูภำพขนำดขยำยใหญข่องสมำชิก 
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8. กลับไปยังโหมดน ำทำง 

และแตะทีไ่อคอนกำรแสดงผล  
ทีมุ่มบนซ้ำย กำรเขำ้ถึงด่วนนีจ้ะแสดง 
รำยกำรสมำชิกทีคุ่ณก ำลังติดตำมในปั
จจุบัน แตะทีส่มำชิกทีคุ่ณต้องกำรดู 
จำกนัน้แผนทีจ่ะยำ้ยไปยังต ำแหนง่ปัจ
จุบันของสมำชิกนัน้ 

 
 

 

เชญิเพื่อน 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในกำรเชิญเพื่อนให้เขำ้ร่วมกำรป่ันเป็นกลุ่
ม ให้เขำ้สู ่[สมำชกิของกำรป่ันเป็นกลุม่] 
แลว้แตะทีไ่อคอน [รหัส QR] ทีมุ่มบนขวำ 
เพื่อแสดงหนำ้กำรเชิญ และชักชวน 
บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมกลุม่โดยใช้รหัส QR 
หรือรหัสผำ่นกำรป่ันเป็นกลุม่ 
 
 

 
 
 

กำรตดิตำมกำรป่ันเป็นกลุ่ม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

หลังจำกกดปุ่ ม เริม่/หยดุ เพื่อเริม่ กำร 
บันทึก ให้ปัดลงจำกแถบสถำนะ แลว้เลือก 
[กำรตัง้คำ่กำรติดตำม] ระบบจะเพิม่ 
ตัวเลือก [แสดงกำรติดตำม] โดยอัต โนมัต ิ
ซ่ึงจะช่วยให้คุณสำมำรถดตู ำแหนง่ทีสั่มพั
นธ์กันของคูหู่กำรป่ันในระหว่ำงกำรป่ันได้  
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แตะที ่[สมำชิกกลุม่] 
เพื่อเขำ้สูร่ำยกำรสมำชิก 
หำกต้องกำรเปิด/ปิดใช้งำนฟังกช์ันกำรตดิ
ตำม ให้แตะทีไ่อคอนถดัจำกสมำชิก  
-  

ระบุว่ำต ำแหนง่ปัจจุบันของเขำ/เธอจะ
ปรำกฎบนแผนที ่

-  
ระบุว่ำต ำแหนง่ปัจจุบันของเขำ/เธอจะ
ไมป่รำกฎบนแผนที ่

 

 
 

 
 
 
* หมำยเหตุ: 
คุณสำมำรถตดิตำมสมำชกิได้สูงสุดไม่เกิน 
5 คน 
 
 
 
 

ถอนตวัออกจำกกำรป่ันเป็นกลุ่ม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ในกำรถอนตัวออกจำกกำรป่ันเป็นกลุม่ 
ให้ปัดลงจำกแถบสถำนะ แลว้เลือก 
[กำรตัง้คำ่กำรติดตำม] > 
[ถอนตัวออกจำกกำรป่ันเป็นกลุม่] 
ขอ้ควำมกำรยืนยันจะปรำกฎขึ้น แลว้แตะ 
[ตกลง] เพื่อออกจำกกลุม่ 
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ระบบน ำทำง SmartSign™ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในระหว่ำงกำรบันทึกกำรป่ันของคุณ ระบบน ำทำง Smart-Sign™ ทีจ่ดสิทธิบัตรของ 
Xplova จะแสดงรำยกำรสถำนทีน่ำ่ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคัญตลอดเสน้ทำง 
นอกเหนือจำกกำรขึ้น/ลงเขำแลว้ คุณยังสำมำรถเพิม่ร้ำนอำหำร พื้นทีพ่ักผอ่น 
และตัวแจ้งและกรำฟิก SmartSign™ อ่ืนๆ 
เมื่อคุณวำงแผนเสน้ทำงบนแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ของ Xplova Xplova 
มีหมวดหมูแ่ละไอคอนหลำกหลำยเพื่อช่วยให้คุณท ำเครื่องหมำยกำรแจ้งเง่ือนไขของถนน
แต่ละประเภท และยังจะแสดงตำรำงควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลของเสน้ทำง 
เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถด้ำนควำมปลอดภยัในกำรป่ันของคุณด้วย 
ภำพประกอบดำ้นลำ่งเป็นเสน้ทำงทีม่ี Smart Signs และป้ำยก ำกับอธิบำยไว้ดงันี:้ 
 

 
 

￭ สว่นบน: 
สว่นนีม้ีป้ำยก ำกับและขอ้มลูของ 
SmartSign™ สำมจุดถดัไปในเสน้ทำง 
 

￭ สว่นตรงกลำง: 
มีแผนทีแ่ละแผนทีเ่สน้ทำงทีคุ่ณสำมำรถล

ำก หรือปัดแผนที ่หรือแตะที ่  
เพื่อใช้ฟังกช์ันกำรยอ่/ขยำยในมุมลำ่งขวำ  
ไอคอนอ่ืนๆ ได้แก:่ 
 

[จุดบอกต ำแหนง่]: 
แตะเพื่อกลับไปยังต ำแหนง่ทีคุ่ณต้องกำรโ
ดยไมต่้องลำกแผนที ่
 

 [แผนทีเ่สน้ทำง]: 
แตะเพื่อกูค้ืนกำรแสดงเสน้ทำงเป็น 100% 
ทีแ่สดงอยูต่รงกลำงของหนำ้จอ 
 

 [เข็มทิศ]: 
แตะเพื่อเปลีย่นแปลงเป็นกำรตัง้คำ่สองแบ
บในกำรตัง้คำ่ไปขำ้งหนำ้/ไปทำงเหนือ 
 

￭ สว่นลำ่ง: แสดงขอ้มูล 
ช่องขอ้มูลเหลำ่นีย้ังสำมำรถก ำหนดเองได้
อีกด้วย โปรดดูทีก่ำรตัง้คำ่ 
[แกไ้ขช่องขอ้มูล]  
 
หลังจำกดำวนโ์หลดเสน้ทำงและเริม่ต้นกำ
รบันทึกแลว้ ให้กด [ปุ่ มสลับขึ้น] เพื่อเปิด 
[รำยกำรSmart Sign] 
คุณสำมำรถปัดขึ้นและลงเพื่อดูตัวเลือกอ่ืน
ๆ ในรำยกำร รำยกำร SmartSign™ 
แสดงชื่อ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง เนื้อหำของ 
SmartSign™ แต่ละรำยกำร 
และระยะทำงจำกจุดเริม่ตน้เสน้ทำงไปยัง 
SmartSign™ นี ้
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แตะที ่[Smart Sign] เพื่อเขำ้สูห่นำ้จอ 
แผนทีข่อง SmartSign™ ในเสน้ทำง 
ระบบจะแสดงต ำแหนง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขอ้มูลของเสน้ทำง 
 
 
 

** หมำยเหตุ: ในรำยกำร SmartSign™ 
ให้กด [ปุ่ มสลับลง] เพื่อสลับกลับไปยัง 
หน้ำจอโหมดน ำทำงเดมิ 
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มำตรวัดควำมสงู 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

หลังจำกดำวนโ์หลดเสน้ทำงและเริม่ต้นกำ
รบันทึก ให้กด [ปุ่ มสลับลง] เพื่อเปิดใช้ 
[มำตรวัดควำมสูง] มำตรวดันีแ้สดง 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบันของเสน้
ทำงนี ้พร้อมกับ SmartSign™ ที ่
สัมพันธ์กัน ซ่ึงแสดงบนแผงด้ำนบน โดย 
สำมำรถยอ่หรือขยำยเพื่อดูกำรยกระดับที่
สัมพันธ์กันและระยะทำงของเสน้ทำงในแต่
ละต ำแหนง่ของ SmartSign™ 
 
* หมำยเหตุ: ในหน้ำมำตรวัดควำมสูง 
ให้กด [ปุ่ มสลับขึ้น] เพื่อสลับกลับไปยัง 
หน้ำจอโหมดน ำทำงเดมิ 
 
 
 

 

 

แกไ้ขช่องขอ้มลู 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
ในโหมดน ำทำง มีสองช่องขอ้มูลด้ำนลำ่ง 
แผนทีที่ส่ำมำรถก ำหนดเองได้ตำมควำมต้
องกำรของคุณ เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน 
แลว้แตะที ่[กำรตัง้คำ่กำรน ำทำง] จำกนัน้ 
แตะ [แกไ้ข] เพื่อเลือกช่องขอ้มูลที่ 
เกีย่วขอ้งทีคุ่ณต้องกำรเปลีย่นแปลง 
และระบุขอ้มูลแสดงผลทีคุ่ณต้องกำรก ำห
นดเอง 
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กำรน ำทำงเส้นทำง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ดำวนโ์หลดเสน้ทำงโปรดของคุณ 
และคุณลักษณะกำรน ำทำงเสน้ทำงของ X5 
จะน ำคุณไปยังทุกจุดเลีย้วในกำรป่ันของคุ
ณ และแจ้งให้ทรำบด้วย Smart-Signs™ 
บนแผนทีข่องเรำ  เมื่อคุณเขำ้ใกลสี้แ่ยก 
หรือจุดเลีย้ว 
คุณลักษณะกำรน ำทำงเสน้ทำงจะน ำทำงใ
ห้คุณลว่งหนำ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำคุณจะอยูใ่นเ
สน้ทำงทีถู่กต้องในกำรเดินทำงของคุณเส
มอ  กำรน ำทำงเสน้ทำงจะท ำให้มัน่ใจว่ำ 
Smart-Sign™ 
ตัวถัดไปแสดงขึ้นมำบนแผนที ่
ขณะทีคุ่ณป่ันจักรยำนผำ่นจุดสนใจกอ่นห
นำ้อยำ่งถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ: นีเ่ป็นฟังก์ชันใหม่ของ X5 ทีใ่ช้งำนได้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน RC06 เท่ำนัน้ 
ในกำรใช้ฟังก์ชันนี ้โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่ำสุด 
และแก้ไขใหม่แล้วบันทึกเส้นทำงลงไว้ที ่www.xplova.com 
คุณลักษณะกำรน ำทำงเส้นทำงจะขึน้อยู่กับเส้นทำงทีบ่ันทึกใหม่ 
ซ่ึงบ่งบอกทิศทำงได้ทันเวลำส ำหรับคุณ 
*หมำยเหตุ: เวอร์ชันใหม่นีเ้พิม่ภำพกรำฟิกมำกขึน้เพื่อน ำทำงเส้นทำงให้แก่คุณ 
แตะทีส่่วนแก้ไขเส้นทำงบน Xplova.com เพื่อแก้ไขและบันทึกไฟล์เส้นทำง 
คุณลักษณะกำรน ำทำงเส้นทำงใหม่จะใช้งำนตำมนัน้ อย่ำงไรก็ดี 
โปรดค ำนึงว่ำส่วนย่อยของเส้นทำงใดๆ ทีม่ีโหมด "เส้นทำงตรง" 
ไม่สำมำรถรองรับโดยคุณลักษณะกำรน ำทำงเส้นทำง  
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โหมดฝึกซ้อม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ในโหมดฝึกซ้อม คุณสำมำรถดูกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มูลทำงสรีระในแบบเรียลไทมไ์ด้ 
ควำมแตกตำ่งระหว่ำงขอ้มูลทีแ่สดงในโหมดอุปกรณค์ือ 
เง่ือนไขกำรป่ันภำยในระยะเวลำสัน้สำมำรถแสดงผำ่นแผนผังเสน้โคง้ส ำหรับกำรเปลีย่นแ
ปลงขอ้มูลในโหมดฝึกซ้อม ในระหว่ำงเสน้ทำงกำรป่ันได้ นอกจำกนี ้
คุณยังได้รับขอ้มูลอัตรำกำรเต้นของหัวใจ/แคลอรีที่เ่ผำผลำญ/ก ำลัง 
และสถำนะควำมฟิตทำงกำยภำพ  
 

 

เลอืกโหมด 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในโหมดฝึกซ้อม มีห้ำหมวดหมูที่ใ่ช้งำนได ้
บนหนำ้จอหลัก ได้แก ่เวลำ ระยะทำง 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ แคลอรีที่่ 
เผำผลำญ และโหมดก ำลัง ในกำรเลือ 
กโหมดฝึกซ้อมของคุณ ให้ปัดลงจำก 
แถบสถำนะ แลว้เลือก [กำรตัง้คำ่กำรฝึก 
ซ้อม] > [เลือกโหมด] 
 
* หมำยเหตุ: 
ช่องข้อมูลแรกทีด้่ำนบนสุดของแต่ละโหม
ดจะคงที ่และไม่สำมำรถก ำหนดเองหรือ 
เปลีย่นแปลงได้ สำมำรถเลือกได้ 
หนึ่งโหมดจำกทัง้ห้ำโหมดเท่ำนัน้ และ 
ช่องข้อมูลทีเ่หลือสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ 
โปรดดูที ่[แก้ไขช่องข้อมูล] ส ำหรับวิธีกำร 
ปรับค่ำ 

 
.
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แกไ้ขช่องขอ้มลู 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในโหมดฝึกซ้อม 
มีเพียงสองช่องขอ้มูลทีส่ำมำรถก ำหนดให้
แสดงขอ้มูลรำยกำรโปรดของคุณ 
เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้เลือก 
[กำรตัง้คำ่กำรฝึกซ้อม] > [แกไ้ข] 
เลือกช่องขอ้มูลทีคุ่ณต้องกำรเปลีย่นแปลง 
แลว้เลือกขอ้มูลทีต่้องกำรแสดงผลในช่อง
ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

 
 
* หมำยเหตุ: 
โปรดดูทีภ่ำคผนวกส ำหรบัรำยละเอียดขอ
งช่องข้อมูลทีก่ ำหนดเอง
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เพิม่หนำ้ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

หำกคุณต้องกำรเพิม่หนำ้กำรฝึกซ้อมใหม ่
โปรดท ำตำมวธิีด้ำนลำ่งเพื่อเพิม่หนำ้กำรฝึ
กซ้อม: 
 

 
 
 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้แตะที ่

[กำรตัง้คำ่กำรฝึกซ้อม] จำกนัน้เลือก 
[เพิม่หนำ้] 

 
2. เลือกโหมดของหนำ้ทีจ่ะเพิม่เขำ้ 

 
3. แกไ้ขช่องขอ้มูลเพื่อก ำหนดขอ้มูลทีคุ่

ณต้องกำรแสดงผลบนหนำ้จอ 
 

4. หลังจำกปรับคำ่เสร็จสมบรูณ ์แตะที ่[X] 
เพื่อออก 
 

 
 
*หมำยเหตุ: 
จ ำนวนหน้ำรวมสูงสุดของโหมดกำรฝึกซ้อ
มคือ 4 หน้ำ 
หำกจ ำเป็นต้องมีหน้ำใหม่หลังจำกครบจ ำ
นวน 4 หน้ำแล้ว 
โปรดลบหน้ำใดหน้ำหนึ่งก่อนทีจ่ะเพิม่หน้
ำใหม่เข้ำไป 

 

ลบหนำ้ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้แตะที ่
[กำรตัง้คำ่กำรฝึกซ้อม] จำกนัน้เลือก 
[ลบหนำ้] 
 

2. ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น แตะ 
[ตกลง] เพื่อยืนยันกำรลบ 
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บรกิำรระบบคลำวดข์อง Xplova  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เรำมบีริกำรระบบคลำวด์ของ Xplova 
ทีคุ่ณสำมำรถตรวจสอบโปรไฟลแ์ละขอ้มูลบนระบบคลำวด์ได้อยำ่งงำ่ยดำย 
คุณสำมำรถตรวจสอบโปรไฟลข์องคุณใน X5 ตำมขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้แตะ  เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลโปรไฟล ์ได้แก:่ ภำพถ่ำย/ชื่อ 
เหตุกำรณ ์เสน้ทำง วิดีโอ และกิจกรรม 
 
 

 
 
*หมำยเหตุ: แตะทีภ่ำพย่อส่วนเพื่อดูภำพถ่ำยของโปรไฟล์ 
โปรดเข้ำไปทีเ่ว็บไซต์อย่ำงเป็นทำงกำรของ Xplova 
เพื่อเปลีย่นแปลงภำพถ่ำยของคุณหำกต้องกำร 
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บัญชรีะบบคลำวด์สว่นบุคคล 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

อุปกรณ ์Xplova ทัง้หมดสำมำรถใช้บัญชีระบบคลำวด์บัญชีเดยีวร่วมกัน 
ไมว่่ำจะเป็นอุปกรณ ์Xplova รุ่นใดก็ตำมทีคุ่ณมี 
ทุกคนสำมำรถเขำ้สูร่ะบบด้วยบัญชีระบบคลำวด์นี ้ดำวนโ์หลดขอ้มูลระบบคลำวด์ได้ทันที 
และซิงคก์ำรอัปเดตขอ้มูล! 
ลดขอ้บกพร่องของกำรท ำซ้ำบันทึกเมื่อเปลีย่นอุปกรณใ์นแนวทำงแบบเดิม 
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กจิกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

X5 สำมำรถเรียกดู คน้หำ หรือเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรป่ันทุกประเภทบนแพลตฟอร์มระบบ 
คลำวด์ได้โดยตรง หรือคน้หำรำยกำรกิจกรรมสว่นบคุคล นอกจำกนี ้คุณยังสำมำรถเขำ้ถึง 
เว็บไซต์ Xplova เพื่อสร้ำงกิจกรรมของคุณเอง (โปรดเขำ้ไปทีเ่วบ็ไซต์ Xplova: 
http://www.Xplova.com/index.php) 
 
 

 
 
 

ลงทะเบยีนกจิกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

คุณสำมำรถลงทะเบียน หรือสร้ำงกิจกรรมบนเว็บไซต์ Xplova นอกจำกนี ้คุณยังสำมำรถค ้
นหำและลงทะเบียนส ำหรับกิจกรรมแบบเรียลไทมด์ว้ย X5! 
ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนมดีงัต่อไปนี:้ 
 
 
  
1. เขำ้สูห่นำ้โปรไฟล์ แลว้แตะที ่

[กิจกรรม] กิจกรรมทีคุ่ณได้ด 
ำวนโ์หลดไว้กอ่นจะแสดงออกมำกอ่น 
 

 

http://www.xplova.com/index.php
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*หมำยเหตุ: 
กิจกรรมทีเ่ข้ำร่วมสำมำรถลบได้โดยก
ำรแตะที ่[ ] > 
[ลบกิจกรรมทีบ่ันทึกไว้ของฉัน] 

2. แตะที ่[กิจกรรมเพิม่เติม] 
จะเขำ้ดูหมวดหมูต่่อไปนี:้ 

 
 

￭ กิจกรรมทีเ่ขำ้ร่วม: 
กิจกรรมทีฉ่ันได้ลงทะเบียนและเขำ้ร่ว
ม 

￭ กิจกรรมโปรดของฉัน: 
ใช้ฟังกช์ันบุก๊มำร์คเพื่อบันทึกกิจกรรม
ส ำหรับกำรเรียกดูในอนำคต 

￭ กิจกรรมยอดนิยม: 

แสดงกิจกรรมยอดนิยม 

￭ คน้หำกิจกรรม: แตะที ่  
เพื่อคน้หำกิจกรรม 
 
*หมำยเหตุ: 
กิจกรรมทีแ่สดงรำยกำรจำกส่วนค้นหำ
กิจกรรมจะรวมอยู่ในกิจกรรมทีเ่สร็จส
มบูรณ์แล้วจำกทีผ่่ำนมำ 
 

3. แตะที ่[กิจกรรมยอดนยิม] เพื่อเลือก 
กิจกรรมทีคุ่ณต้องกำรเขำ้ร่วม 
 
 
 

 
 

4. ระบบจะแสดงรำยละเอียดทีเ่กีย่วขอ้งข
องกิจกรรมนีพ้ร้อมกับขอ้มูลต่อไปนี:้ 

 
 

￭ ขอ้มูลกิจกรรม: 
แสดงค ำอธิบำยกิจกรรม ขอ้มูลหลัก 
แผนทีแ่บบร่ำงของกิจกรรม หัวขอ้ 
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ต ำแหนง่กำรรวมตัว 
และจ ำนวนกำรลงทะเบียนในปัจจุบัน 

￭ ฉันต้องกำรเขำ้ร่วม: แตะที ่
[ลงทะเบียน] เพื่อเขำ้ร่วม 

￭ หมดเขตกำรลงทะเบียน: 
แสดงวันสิน้สุดของเวลำกำรลงทะเบีย
น 

￭ เวลำ: แสดงก ำหนดกำรของกิจกรรม  

￭ สถำนทีน่ัดพบ: 
แสดงต ำแหนง่กำรรวมตัวของกิจกรรม 

￭ ผูเ้ขำ้ร่วม: 

แสดงจ ำนวนผูค้นทีไ่ด้ลงทะเบียนส ำห
รับกิจกรรมนี ้เลือกผูเ้ขำ้รว่มทีจ่ะด ู
ขอ้มูลของเขำ/เธอ 

￭ ผูจ้ัด: 
แสดงขอ้มูลเกีย่วกับผูจ้ัดกจิกรรม 
แตะเพื่อดเูสน้ทำงทีเ่ผยแพร่ 
หรือกิจกรรมของผูจ้ัด 
หรือส่งกำรเชิญไปให้เพื่อนของคุณ 

￭ เสน้ทำง: 
แสดงเสน้ทำงกำรป่ันของกิจกรรมนี ้
แตะเพื่อดูรำยละเอียดของขอ้มูลเสน้ท
ำง SmartSign™ ฯลฯ 
คุณยังสำมำรถดำวนโ์หลดเสน้ทำงเพื่อ
ทดสอบกำรป่ันได ้โปรดดทีูหั่วขอ้ 
[ดำวนโ์หลดเสน้ทำง] 

￭ รำยละเอียดกิจกรรม: 
แสดงรำยละเอียดของกิจกรรม 
 

5. หลังจำกดูผำ่นขอ้มูลเสน้ทำงแลว้ 

โปรดแตะที ่  
หำกคุณต้องกำรลงทะเบียนส ำหรับกิจ
กรรม ขอ้ควำม "เขำ้ร่วมส ำเร็จ" 
จะปรำกฎขึ้น 
ระบุว่ำกำรลงทะเบียนส ำเรจ็ 
 

 

6. หำกคุณยังไมไ่ดต้ัดสินใจวำ่จะเขำ้ร่วม
กิจกรรมหรือไมไ่ม ้
ขอแนะน ำให้เลือกไอคอนบุ๊กมำร์ค 
เพื่อบันทึกกิจกรรมนีส้ ำหรบักำรตดัสิน
ใจภำยหลัง 
หลังจำกบันทึกเสร็จสมบูรณ ์
ไอคอนบุ๊กมำร์ค จะเปลีย่นเป็นสีสม้ 
เมื่อคุณแนใ่จว่ำคุณต้องกำรเขำ้ร่วมกิจ
กรรมในอนำคต คุณสำมำรถเขำ้ไปที ่
[กิจกรรมโปรดของฉัน] โดยตรง 
และเลือกรำยกำรกิจกรรมเพื่อคน้หำแ
ละเขำ้ร่วมกิจกรรม  
 

 
7. หำกคุณต้องกำรถอนตัวจำกกิจกรรม 

ให้แตะ [กิจกรรม] แลว้เลือกกิจกรรม 
จำกนัน้แตะ [ ] > [ถอนตัว] 
เมื่อขอ้ควำมแจ้งเตือนปรำกฎขึ้น 
ให้แตะ [ใช่] เพื่อออกจำกกิจกรรม 
 

 
8. หลังจำกลงทะเบียนกิจกรรม 

คุณสำมำรถเลือกรำยกำรกิจกรรมทีคุ่
ณได้ลงทะเบียนไว้และเขำ้ร่วมใน 
[กิจกรรมทีเ่ขำ้ร่วม] 
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ลบกิจกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ในหนำ้ กิจกรรมทีเ่ข้ำร่วม 
คุณสำมำรถดูหัวขอ้ขำ้งบนเพื่อถอนตัวจำก
กิจกรรม หรือหลำยกิจกรรมพร้อมกันได้ 
แตะ [ ] > [แกไ้ขกิจกรรม] 
กิจกรรมทัง้หมดทีคุ่ณได้เขำ้ร่วมจะแสดงอ
อกมำ 
ส ำหรับรำยกำรกิจกรรมทีย่ังไมไ่ด้จดั 
คุณสำมำรถเลือกหลำยกิจกรรมเพื่อลบ 
จำกนัน้แตะ [ลบ] 
เพื่อลบกิจกรรมทีเ่ลือกไว้ 
ระบบจะช่วยุคณในกำรถอนตัวจำกกิจกรร
มเหลำ่นัน้ตำมล ำดับกิจกรรม  
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เริม่กจิกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

คุณสำมำรถคน้หำไปยังกิจกรรมทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ใน [กิจกรรม] -> [กิจกรรมเพิม่เตมิ] -> 
[กิจกรรมของฉัน] ชื่อของกิจกรรมปัจจุบันจะแสดงผลออกมำเป็นสีสม้ 
คุณสำมำรถแตะทีข่อ้มูลกิจกรรม เลือก [เริม่] เพื่อเริม่ต้นกิจกรรมโดยตรง 
 
สีของหัวขอ้กิจกรรมมีสำมควำมหมำยดังต่
อไปนี:้ 

￭ สีด ำ: กิจกรรมทีย่ังไมเ่ริม่ 

￭ สีสม้: กิจกรรรมก ำลังด ำเนินกำร 
โปรดแตะทีก่ิจกรรมเพื่อเริม่กำรป้ัน 

￭ สีเทำ: กิจกรรมสิน้สุดแลว้ 

 

กำรตดิตำมกจิกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เมื่อเขำ้ร่วมในกิจกรรมและเริม่ต้นกำรป่ัน คุณสำมำรถใช้ X5 
เพื่อติดตำมนักป่ันคนอ่ืนในกิจกรรมเดียวกันได้โดยตรง ไมจ่ ำเป็นต้องเปิดใช้งำน 
[กำรป่ันเป็นกลุม่] เพื่อเขำ้ร่วมกิจกรรมและตดิตำมแบบสด! 
 
คุณสำมำรถดูและติดตำมต ำแหนง่ของแต่
ละบุคคลในโหมดน ำทำงตรำบใดทีพ่วกเข
ำยังเขำ้ร่วมในกิจกรรมเดยีวกันและเริม่ต้น
กำรป่ันแลว้! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ: นีเ่ป็นคุณลักษณะใหม่ของ X5 
ทีใ่ช้งำนได้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน RC06 
เท่ำนัน้ ในกำรใช้คุณลักษณะใหม่นี ้
โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ไปเป็น
เวอร์ชันล่ำสุด 
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เส้นทำง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
X5 
สำมำรถรับขอ้มูลเสน้ทำงกว่ำหนึ่งหมื่นเสน้ทำงทุกที่จำกแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ด้วยฟังก์
ชันนี ้โดยผำ่นกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G กลำงแจ้ง คุณสำมำรถคน้หำ ดำวนโ์หลด 
และป่ันจักรยำนแบบเรียลไทม ์โดยไมจ่ ำเป็นต้องโหลดไฟลล์ว่งหนำ้ 
คุณสำมำรถดำวนโ์หลดเสน้ทำงได้โดยตรงเมื่อคุณอยูก่ลำงเจ้ง 
คุณสำมำรถวำงแผนเสน้ทำงสว่นตัวของคุณเองกอ่นดำวนโ์หลด 
หรือเรียกดูเสน้ทำงสว่นตัวลำ่สุดทีแ่บง่ปันโดยนักป่ันคนอ่ืนๆ 
 

 
เส้นทำงของฉนั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
โปรดดูทีหั่วขอ้ [ดำวนโ์หลดเสน้ทำง] 

 
วิดโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

คุณสำมำรถดูวดิีโอแพรภ่ำพแบบสด 
หรือจัดกำรวิดีโอ 
ดูจ ำนวนกำรบันทึกทีใ่ช้งำนได้ 
และอีกมำกมำย 
หนำ้นีป้ระกอบไปด้วยสำมหมวดหมูต่่อไป
นี ้เนื้อหำแหลง่ก ำเนิดวิดีโอ 
รำยกำรวดิีโอแพรภ่ำพสด 
และจ ำนวนวิดีโอกำรบันทึกทีใ่ช้งำนได้  
ในกำรดูวิดโีอทีบ่ันทึกไว้ 

ให้เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้เลือก 
> [วิดีโอ] > [คลิปวิดีโอ] 
เลือกวิดีโอทีต่้องกำรแลว้แตะ  
เพื่อเริม่ต้นกำรเลน่วิดีโอ 
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รำยกำรวดิโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในรำยกำรวดิีโอ 
คุณสำมำรถดูหรือลบวิดีโอ  
ในกำรลบวิดีโอ ให้ท ำตำมขัน้ตอนดังนี:้ 
1. แตะที ่[ ] แลว้เลือก [แกไ้ข] 

เพื่อเขำ้สูห่นำ้กำรเลือก  
2. เลือกวิดีโอทีต่้องกำรลบ แลว้แตะ [ลบ]  
3. ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้นบนหนำ้จอ 

แตะ [ใช่] เพื่อยืนยันกำรลบ 
 

 
 

 

 

รำยกำรวดิโีอทีแ่พร่ภำพแบบสด 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในรำยกำรวดิีโอ 
ระบบจะแสดงรำยกำรวิดโีอแพร่ภำพแบบ
สดทีส่ร้ำงไว้ คุณสำมำรถแตะที ่  
เพื่อเลน่วิดีโอ หรือแตะที ่  
เพื่อลบวิดีโอทีแ่พร่ภำพแบบสด 
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จ ำนวนกำรบนัทกึทีใ่ช้งำนได้ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ขอ้มูลกำรแสดงผลทีแ่ผงด้ำนลำ่งแสดงจ ำ
นวนกำรบันทึกทีเ่หลืออยูต่ำมเวลำกำรบัน
ทึกปัจจุบัน (เป็นวินำที) 
ในกรณีเนื้อทีว่่ำงไมเ่พียงพอ 
โปรดอัปโหลดวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มระบ
บคลำวด์ แลว้ลบไฟลเ์พื่อจัดสรรเนื้อทีว่่ำง 
เพิม่มำกขึ้น 
  

 
กำรบนัทกึวิดโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ในระหว่ำงกำรป่ัน 
หำกคุณเห็นฉำกทีส่วยงำม 
หรือผำ่นพบสิง่ทีน่ำ่สนใจพิเศษทีคุ่ณต้องก
ำรเก็บควำมทรงจ ำเอำไว้ 
คุณสำมำรถกดปุ่ ม [REC] แลว้ X5 
จะช่วยคุณบันทึกช่วงเวลำทีน่ำ่ตื่นเต้นนัน้ 
หลังจำกเริม่กำรบันทึก กดปุ่ ม [REC] 
ในโหมดใดๆ 
เพื่อสลับไปยังหนำ้จอกลอ้งมุมมองกว้ำงข
อง X5 และเริม่ต้นกำรบันทึก 
ควำมยำวของเวลำกำรบันทึกสำมำรถตัง้ค่
ำตำมควำมต้องกำรของคณุได้ 
โปรดดูทีหั่วขอ้ [กำรตัง้คำ่กำรบันทึก] 
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Smart Video 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
หำกทัศนียภำพของเสน้ทำงกำรป่ันวำงแผนไวม้ีควำมสวยงำม แต่เสน้ทำงเป็นแบบต่อเนื่อง 
มีควำมยำกมำกขึ้น และไหลเ่ขำลำดชันสูง ก็จะยุง่ยำกในกำรเสียสมำธิโดยกำรบันทึกแบบ 
ก ำหนดเองในขณะให้ควำมสนใจในกำรป่ันด้วยควำมเร็วไปขำ้งหนำ้พร้อมกับกำรไตข่ึ้นเข
ำ ดังนัน้จึงขอแนะน ำให้ใช้ฟังกช์ัน Smart Video ทีใ่ช้อัตรำกำรเต้นของหัวใจ /ควำมเร็ว 
ของกำรไต่เนินเขำ ขณะทีคุ่ณเพลินเพลิดไปกับกำรป่ันและปลอ่ยให้ X5 ช่วยให้คุณ 
สำมำรถบันทึกวดิีโอของคุณโดยอัตโนมตัิ! ในกำรก ำหนดตัง้คำ่ โปรดด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี:้ 
 

 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่ 

แลว้เลือก [กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ 
 

 
2. แตะที ่[Smart Video] 

 

 
3. แตะที ่[บันทึกอัตโนมตัิ] แลว้ตัง้คำ่ 

สลับไปที ่เปิด เพื่อเปิดใช้งำนฟังกช์ัน 
กำรบันทึกวิดโีออัตโนมัติ (Auto REC) 

4. ก ำหนดตัง้คำ่ทีจ่ ำเป็นทีจ่ะใช้เพื่อเป็นตั
วกระตุ้นฟังกช์ันบันทึกอัตโนมัติ  
ตัวอยำ่งเช่น ตัวเลือก [ควำมเร็ว] 
จะถูกใช้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นกำรบันทึก 

เลือก [ควำมเร็ว] แลว้ตัง้คำ่สลับไปที ่
“ON” (เปิด) เพื่อเปิดใช้งำนฟังกช์ัน 
จำกนัน้ป้อนควำมเร็วเป้ำหมำย (หนว่ย 
กม./ชม.)  
 

5. หำกคำ่ทีคุ่ณป้อนต่ำเกินไป ระบบจะ 
กระตุ้นกำรบันทึกวิดโีออยำ่งต่อเนื่อง 
และเนื้อทีว่่ำงของหนว่ยควำมจ ำจะลด
ลงอยำ่งรวดเร็ว เมื่อระบบตรวจพบ 
คำ่ตำ่เกินไปทีอ่ำจเป็นสำเหตุให้เกิดก
ำรบันทึกวิดีโออยำ่งต่อเนื่อง 
ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น สอบถำม 
ให้คุณท ำกำรยืนยัน โปรดตรวจสอบ 
ว่ำคำ่ถูกต้อง จำกนัน้กด [บันทึก] เพื่อ 
บันทึกกำรตัง้คำ่ หรือแตะที[่แกไ้ข] เพื่อ 
ป้อนคำ่อีกครัง้  
 

 
6. ตัวเลือกทีใ่ช้ได้: 

￭HR (อัตรำกำรเต้นของหัวใจ) - 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่ออัตรำกำรเ



 

 

74 

ต้นของหัวใจสูงกว่ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (190 
ครัง้ / นำที) 

￭ ทำงลำดขำขึ้น – 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่อทำงลำดขำ
ขึ้นสูงกว่ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (8%) 

￭ ทำงลำดขำลง - 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่อทำงลำดขำ
ลงสูงกว่ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (11%) 

￭ ควำมเร็ว - 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่อควำมเร็วสูง
กว่ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (35 กม./ชม.) 

￭ รอบขำ - 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่อรอบขำสูงก
ว่ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (100 รอบต่อนำที) 

￭ ก ำลัง - 
เริม่ต้นกำรบันทึกวิดโีอเมื่อก ำลังสูงกว่
ำคำ่ทีต่ัง้ไว้ (300W) 

￭ เมื่อกิจกรรมใหมเ่ริม่ต้น -  
เปิดใช้งำนตัวเลือกนีเ้พื่ออนุญำตให้ระ
บบเริม่ต้นสว่นยอ่ยหนึ่งของกำรบันทึก
วิดีโอพร้อมกันขณะทีเ่ริม่ตน้ออกก ำลัง
กำย 

￭ เมื่อรอบใหมเ่ริม่ต้น - 
เปิดใช้งำนตัวเลือกนีเ้พื่ออนุญำตให้ระ
บบเริม่ต้นกำรบันทึกวิดีโอพร้อมกับข
ณะทีเ่ริม่ต้นรอบใหม ่
*หมำยเหตุ: 
ค่ำในพำรำมเิตอร์เป็นค่ำเริม่ต้นส ำหรั
บเกณฑ์ต่ำสุดทีแ่นะน ำ 
มิฉะนัน้จะท ำให้ง่ำยทีจ่ะกระตุ้นให้เกิด

กำรบันทึกวิดโีอและใช้เนื้อทีห่น่วยควำ
มจ ำทีใ่ช้งำนได้หมดไปอย่ำงรวดเร็ว 

 
 

*หมำยเหตุ: ก่อนจะออกจำกกำรตัง้ค่ำ 
ขอแนะน ำให้ค ำนึงถึงเส้นทำงและเง่ือนไขท
ำงกำยภำพของในกำรก ำหนดค่ำ 
หรือปรับแต่งค่ำเง่ือนไขกำร Smart Video 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทีด่ีทีสุ่ด 
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กำรสร้ำงวิดโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
หลังจำกสิน้สุดกำรป่ันจักรยำน บันทึกกำรออกก ำลังกำยจะจดัเกบ็ไว้ในหนว่ยควำมจ ำของ 
X5 กอ่น เมื่อกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งำน 
บันทึกกำรออกก ำลังกำยจะถูกอัปโหลดไปปยังแพลตฟอร์มระบบคลำวดโ์ดยอัตโนมัต ิ
 
 

 
 
1. สร้ำงวิดีโอแพร่ภำพแบบสด: 

หลังจำกเชื่่อมต่ออินเตอร์เน็ตแลว้ 
ให้เลือกบันทึกทีจ่ะอัปโหลด 
แลว้แตะที ่[อัปโหลด] 
หลังจำกอัปโหลดไฟลส์ ำเร็จ 
จะมีขอ้ควำมปรำกฎขึ้นแลว้แตะที ่[ใช่] 
เพื่อด ำเนินกำรต่อ 
เมื่อขอ้ควำม “สร้ำงวิดีโอแบบสด” 
ปรำกฎขึ้น ให้แตะ [ใช่] 
เพื่อสร้ำงวิดีโอแบบสด 
  

 

*หมำยเหตุ: เมื่อเลือก [ภำยหลัง] 
ไว้ในขัน้นี ้
แล้วจำกนัน้คุณต้องกำรอัปโหลดวิดีโอ 
คุณจะเป็นต้องเข้ำสู่แพลตฟอร์มระบบ
คลำวด์เพื่อเปิดกิจกรรมทีอั่ปโหลดแล้
ว และไปทีแ่ผงด้ำนล่ำงเพื่อเลือก 
[สร้ำงวิดีโอ] 
 

 
 

2. เลือกสว่นยอ่ย: 
เลือกสว่นยอ่ยของวิดีโอแบบสดทีคุ่ณ
ต้องกำรสร้ำง 
คุณสำมำรถเลือกได้แปดสว่นยอ่ย 
แลว้แตะ [ถัดไป] เพื่อด ำเนนิกำรต่อ 
 

 
 

3. หัวขอ้วิดีโอ: 
ป้อนหัวขอ้วิดีโอและค ำอธิบำย 
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4. กำรสร้ำงวิดีโอ: แตะที ่[เสร็จสิน้] 
ขอ้ควำม "ก ำลังสร้ำง" จะปรำกฎขึ้น 
ระบุว่ำวิดโีอก ำลังถูกสร้ำงอยูใ่นกระบว
นกำรงำนพื้นหลัง 
 
 

 
 
*หมำยเหตุ: 
เนื่องจำกกำรสร้ำงวิดีโอเป็นงำนพื้นหลั
ง และใช้ทรัพยำกรระบบมำก 
ขอแนะน ำว่ำอย่ำเริม่ต้นกำรสร้ำงวิดีโอ
แบบสดในขณะบันทึกเส้นทำงกำรป่ันจั
กรยำนของคุณ  
 

5. รับชมวิดโีอแบบสด: 
หลังจำกสร้ำงวิดีโอเสร็จสมบูรณ ์
ขอ้ควำมแจ้งจะปรำกฏขึ้น แตะที ่
[รับชม] เพื่อเริม่กำรเลน่วดิีโอ 
 

 

 

 
6. อัปโหลดวิดีโอ: 

หลังจำกสร้ำงวิดีโอเสร็จสมบูรณ ์
ให้กดปุ่ ม [อัปโหลด] 
เพื่ออัปโหลดวิดีโอ  ขอ้ควำม 
"ก ำลังอัปโหลดวิดีโอ..." 
จะปรำกฎขึ้นบนหนำ้จอ 
ระบุว่ำกำรอัปโหลดวิดโีอก ำลังคืบหนำ้  

 
 

7. หลังจำกอัปโหลดวิดีโอส ำเร็จ 
ขอ้ควำมแจ้งเตือนจะปรำกฏเพื่อแจ้งก
ำรเสร็จสมบูรณ ์แตะที ่[ใช่] 
เพื่อปิดขอ้ควำม 

 
ไอคอน  
วิดีโอจะปรำกฎด้ำนหลังบันทึกเพื่อระบุ
ว่ำบันทึกนีม้ีวิดโีอแพร่ภำพแบบสด 
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8. ด้ำนลำ่งของบันทึก 
วิดีโอแบบสดทีส่ร้ำงขึ้นลำ่สุดจะแสดง
ขึ้นมำ และคุณสำมำรถแตะที ่  
เพื่อเลน่วิดีโอโดยตรง 

 
 
* หมำยเหตุ: 
หลังจำกกำรสร้ำงวิดีโอเสร็จสมบูรณ์ 
ไอคอนวิดีโอจะปรำกฎในแผนทีก่ำรติ
ดตำมบันทึกเดมิ 

เป็นกำรเตือนให้คุณรับชมวิดีโอทีเ่ลือ
กในบันทึก 

   
 
 
*หมำยเหตุ: 
หำกคุณต้องกำรสร้ำงวิดีโอแบบสดอ่ืน
ๆ ในบันทึกเดียวกัน 
ให้เปิดกิจกรรมทีคุ่ณต้องกำรเพิม่วิดโี
ออ่ืน 
แล้วไปทีด้่ำนล่ำงของกิจกรรมดังกล่ำว 
แตะที ่[สร้ำงวิดีโอ] 
เพื่อเริม่ต้นกำรสร้ำงวิดโีอแบบสดไฟล์
อ่ืน 
ส่วนทีเ่หลือของขัน้ตอนกำรสร้ำงวิดีโอ
จะเหมือนกับขัน้ตอนทีอ่ธิบำยไว้ข้ำงต้
น 
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กำรแชร์วดิโีอ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
หลังจำกป่ันจักรยำนเสร็จสิน้ และสร้ำงวิดีโอแบบสดแลว้ คุณสำมำรถใช้ฟังกช์นั 
กำรแชร์วิดโีอ เพื่ออัปโหลดวิดีโอไปยัง Facebook และเพื่อให้เพื่อนคนอ่ืนๆ 
ได้รับชมวิดีโอแพรภ่ำพแบบสดของคุณ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร: 
 
1. เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงแบบดว่น แลว้เลือก 

> [กิจกรรม] > เลือกบันทึกใดๆ 
ทีคุ่ณต้องกำรแชร์ 

วิดีโอแบบสดจะมีไอคอน  
อยูต่ิดกัน 
 

 
 

2. ปัดไปยังหนำ้จอดำ้นลำ่งเพื่อดูวิดีโอแ
บบสดทีไ่ด้สร้ำงไว้กอ่นหนำ้นี ้

 
 

3. แตะทีช่ื่อวิดีโอ 
คุณสำมำรถดูจ ำนวนคนทีค่ลิก "ชอบ" 

หรือ "ดูแลว้" และให้ขอ้คิดเห็นไว้ได ้
นอกจำกนีคุ้ณยังสำมำรถให้ขอ้คิดเห็น
ได้ด้วยเช่นกัน 

 
4. แตะที ่[ ] > [แชร์] 

เพื่อแชร์วิดีโอแบบสดของคุณผำ่น 
Facebook 

 
 
 

 
 
*หมำยเหตุ: 
หำกมีควำมจ ำเป็นทีจ่ะเปลีย่นชื่อและเ
นื้อหำของวิดีโอแบบสด แตะที ่[แก้ไข] 
เพื่อท ำกำรแก้ไขทีจ่ ำเป็น 
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นอกจำกนีคุ้ณยังสำมำรถลบวิดีโอนีไ้ด้
อีกด้วย 

 
5. หลังจำกลงชื่อเขำ้ใช้ด้วยบญัชี 

Facebook ของคุณแลว้ 
ระบบจะขอให้คุณให้สิทธิอนุญำตแก ่
Xplova และแตะ [ตกลง] 
หลังจำกยืนยันแลว้ 
ระบบจะอนุญำตให้คุณแชร์วิดีโอแบบ
สดผำ่น Facebook 
 

 
 
6. หลังจำกท ำกำรแชร์ส ำเร็จ X5 

จะแสดงขอ้ควำม "แชร์ส ำเร็จ" จำกนัน้ 
คุณสำมำรถใช้โทรศัพทม์อืถือของคุณเ
พื่อดูวิดีโอแบบสดทีเ่พิง่อัปโหลดไปยัง 
Facebook 
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7. เลือกโพสต์บน Facebook 
ทีม่ีวิดีโอแบบสด 
แลว้คลิกหนำ้จอวิดีโอเพื่อเริม่เลน่วิดโี
อ 
 

 
 
 

 
*หมำยเหตุ: 
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเพิม่หรือเปลีย่นแปลงเนื้อหำของโพสต์ของวิดีโอแบบสด 
(ตัวอย่ำงเช่น: เพิม่ไอคอนแสดงอำรมณ์ ตัง้ค่ำจุดสนใจ/เช็คอิน 
เปลีย่นแปลงเนื้อหำของโพสต์ กำรตัง้ค่ำควำมเป็นส่วนตัว แท็กเพื่อน ฯลฯ) โปรดไปที ่
Facebook แล้วแตะที ่[แก้ไขโพสต์] เพื่อท ำกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ ำเป็น   
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กจิกรรม 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

คุณสำมำรถดกูำรติดตำมกำรป่ันทีผ่ำ่นมำ
และแผนผังกำรบันทึก 
อัปโหลด/แกไ้ขบันทึก 
ดูบันทึกบนแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ 
กำรแชร์ไฟล ์Facebook ฯลฯ 
ในหนำ้กิจกรรม 

เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แลว้เลือก > 
[กิจกรรม] เพื่อเขำ้สูห่นำ้กจิกรรม 
 

 
 

ด ูบนัทกึ  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

เขำ้สูห่นำ้กิจกรรม บันทึกทีเ่ก็บไว้ (ยังไม ่
ได้อัปโหลด) ใน X5 จะแสดงออกมำกอ่น 
แตะที ่[กิจกรรมเพิม่เติม] เพื่อคน้หำบันทึก 
ทีไ่ด้อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มระบบคลำว
ด์แลว้ จำกนัน้ แตะทีบ่ันทึกใดบันทึกหนึ่ง 
เพื่อดูขอ้มูลรำยละเอียดของบันทึกดังกลำ่ว  

 
 
รำยละเอียดกิจกรรมจะแบ่งเป็นส่วนดังส่วนต่อไปนี้: 
ช่ือ, เวลำ, เส้นทำง, เวลำกำรเดินทำง, ระยะทำงรวม, 
ควำมเร็วเฉลีย่, อัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลีย่, 
รอบขำเฉลี่ย, ก ำลังเฉลี่ย, กำรแปรผันของควำมสูง 
จำกระดับน้ำทะเล, กำรแปรผันของอุณหภูมิ, 
ควำมเร็วของรอบโดยเฉลีย่, 
กำรตัง้คำ่ควำมเป็นส่วนตัว และวิดีโอแบบสด 
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ในบรรดำคำ่เหลำ่นัน้ 
คุณสำมำรถแ ตะทีค่วำมเรว็เฉลีย่ 
/ อัตรำกำรเต้น ของหัวใจ 
/รอบขำ/ สว่นก ำลัง/ เพื่อ 
เขำ้ถึงและดูแผนผังเสน้โคง้กำรวิเ
ครำะห์ 
หำกมีวิดีโอแบบสดพร้อมใช้งำน 
ไอคอนวิดีโอจะปรำกฎขึ้นในแผนผังกำ
รวิเครำะห์ คุณสำมำรถแตะทีไ่อคอน 
เพื่อดูวิดโีอแบบสดได ้ 

 

 
 

*หมำยเหตุ: แตะที ่[สร้ำงวิดีโอ] เพื่อท ำกำรสร้ำงวิดีโอแบบสดต่อ 
ส ำหรับรำยละเอียดเพิม่เตมิ โปรดดูทีหั่วข้อ [กำรสร้ำงวิดีโอ] 

 
ลบบนัทกึ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

￭ ลบบันทึกเดียว: 
แตะบันทึกหนึ่งทีคุ่ณต้องกำรลบ แตะ 
[ ] > [ลบ] ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น 
แลว้แตะ [ใช่] เพื่อลบบันทึก  

 
 
 

￭ ลบหลำยบันทึก: 

ในรำยกำรกิจกรรมบนระบบคลำวด์ 
แตะที ่[ ] > [แกไ้ข] 
เลือกบันทึกทีอั่ปโหลดแล้วทีคุ่ณต้องก
ำรลบ แลว้แตะ [ลบ] 
ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น แลว้แตะ 
[ใช่] เพื่อยืนยันกำรลบ 
บันทึกทีเ่ลือกจะถูกลบ 
 
 
 

 
￭ ลบทัง้หมด: ในรำยกำรกิจกรรม 

แตะที ่[ ] > [ลบทัง้หมด] 
ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น แลว้แตะ 
[ลบ] เพื่อลบบันทึกทีเ่ก็บไว้ทัง้หมดใน 
X5 
 



 

 

83 

 

แกไ้ขบนัทกึ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ชื่อและกำรตัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตัวของบัน
ทึกทีอั่ปโหลดสำมำรถแกไ้ขได้ 
ในรำยกำรกิจกรรมบนระบบคลำวด์ 
เลือกบันทึกทีคุ่ณต้องกำรแกไ้ข 
จำกนัน้แตะ [ ] > [แกไ้ข] 
จำกนัน้คุณก็สำมำรถแกไ้ขชื่อและกำรตัง้ค่
ำควำมเป็นสว่นตัวของบันทึกดังกลำ่ว 
เมื่อเสร็จสิน้ แตะ [เสร็จสิน้] 
เพื่อบันทึกกำรเปลีย่นแปลง 
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รปูแบบควำมท้ำทำย 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

รักษำผลส ำเร็จสูงสุดของคุณโดยใช้รูปแบบควำมทำ้ทำย 
คุณสำมำรถทำ้ทำยบันทึกกำรป่ันทุกประเภท 
ไมว่่ำจะเป็นบันทึกสำธำรณะของเพื่อนหรือสมำชิกคนอ่ืน 
หรือบันทึกสว่นตัวของคุณทีอั่ปโหลดไปยังระบบคลำวด์กอ่นหนำ้  

แตะที ่[ ] เพื่อเปิดใช้งำนรูปแบบควำมทำ้ทำยในขณะทีเ่ลือกบันทึกกิจกรรม 
รำยกำรขอ้มูลรูปแบบควำมทำ้ทำยจะแสดงขึ้นทีด่้ำนบนของแผนที ่รวมถึงภำพโปรไฟล ์
และชื่อของเจ้ำของบันทึก เมื่อคุณอยูใ่กลจุ้ดเริม่ต้นของบันทึกนี ้
ภำพเจ้ำของบันทึกจะแสดงขึ้นมำบนแผนที ่และคุณสำมำรถเริม่ต้นกำรทำ้ทำยได้      

 

 
 
หลังจำกเริม่ต้นกำรทำ้ทำย 

ผลต่ำงของเวลำโดยประมำณและระยะทำงปัจจุบันจะถูกค ำนวณ 
และแสดงผลทีส่ว่นหลังของรำยกำรขอ้มูลรูปแบบควำมทำ้ทำย 

 

￭  ：
ลูกศรสีแดงชีข้ึ้นบนหมำยถึงคุณก ำลังน ำห
นำ้ในปัจจุบัน 

￭  ： 
ลูกศรสีแดงชีล้งหมำยถึงคณุก ำลังตำมหลัง
ในปัจจุบัน 

￭ ：

ภำพถ่ำยของบุคคลทีก่ ำลังถูกทำ้ทย 

￭ ： 
ผลต่ำงของเวลำและระยะทำงปัจจุบันของแ
ต่ละฝ่ำย 

￭ แตะทีก่ลอ่งสีฟ้ำในรูปแบบควำมทำ้ทำย 
แผนทีจ่ะซูมเขำ้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงต ำ
แหนง่ของเจ้ำของบันทึกและคุณในระดับที่
เหมำะสม 
เพื่อให้คุณสำมำรถอยูด่ำ้นบนสุดของต ำแ
หนง่ที่สัมพันธ์กันอยำ่งชัดเจน 
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กดปุ่ มเริม่/หยุดหลังจำกกำรป่ัน 
ระบบจะสิน้สุดรูปแแบบควำมทำ้ทำยและแสดงผลลัพธ์ของควำมทำ้ทำยโดยอิงตำมอัตรำค
วำมส ำเร็จ และเวลำของบันทึกดังกลำ่ว 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ: นีเ่ป็นคุณลักษณะใหม่ของ X5 ทีใ่ช้งำนได้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน RC06 เท่ำนัน้ 
ในกำรใช้คุณลักษณะใหม่นี ้โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ไปเป็นเวอร์ชนัล่ำสุด 
 
*หมำยเหตุ: ควำมท้ำทำยจะถือว่ำล้มเหลวหำกอัตรำควำมส ำเร็จของควำมท้ำทำยตำ่กว่ำ 
80% 
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อปัโหลดบนัทกึ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

￭ อัปโหลดบันทึกเดียว: 
ในรำยกำรกิจกรรมบนระบบคลำวด์ 
เลือกบันทึกทีคุ่ณต้องกำรอัปโหลด 
จำกนัน้แตะ [ ] > [อัปโหลดบันทึก] 
หลังจำกป้อนชื่อและกำรก ำหนดตัง้คำ่
ควำมเป็นสว่นตัวแลว้ แตะที ่
[อัปโหลด] เพื่ออัปโหลดไฟลที์เ่ลือก 
 

 
￭ อัปโหลดบันทึกทัง้หมด: 
ในรำยกำรกิจกรรม แตะที ่[ ] > 
[อัปโหลดกิจกรรมทัง้หมด]  

 

ขอ้ควำมยืนยันจะปรำกฎขึ้น แลว้แตะ 
[อัปโหลด] เพื่อท ำต่อ 
ระบบจะอัปโหลดบันทึกทัง้หมดไปยังแ
พลตฟอร์มระบบคลำวด์  

 
 

 
หลังจำกเสร็จสิน้ 
ขอ้ควำมแจ้งกำรอัปโหลดส ำเร็จจะปรำ
กฎขึ้น 
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บนัทกึระบบคลำวด์ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

บันทึกระบบคลำวด์แบง่ออกเป็นสีห่มว
ดหมูด่ังต่อไปนี:้ สว่นสถิติช่วงบน 
กิจกรรมนีไ้มไ่ด้อัปโหลด 
กิจกรรมประจ ำสัปดำห์นี ้
และกิจกรรมกอ่นหนำ้ 
 

 
 

￭ สว่นสถิติช่วงบน: 
ระบบจะแสดงเวลำกำรออกก ำลังกำยร
วม ระยะทำงกำรออกก ำลังกำยรวม 
จ ำนวนกำรออกก ำลังกำย 
และแคลอรีที่เ่ผำผลำญในช่วงสีสั่ปดำ
ห์ทีผ่ำ่นมำ 
ขอ้มูลบันทึกประวัติกอ่นสีสั่ปดำห์จะแ
สดงผลแบบรำยเดือน 
  

 
￭ กิจกรรมนีไ้มไ่ด้อัปโหลด: 
บันทึกเหลำ่นัน้ทีบ่ันทึกไว้ใน X5 
และยังไมไ่ด้อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์
มระบบคลำวด์จะปรำกฎในรำยกำรกอ่
น 

￭ กิจกรรมประจ ำสัปดำห์นี:้ 
บันทึกของสัปดำห์นีจ้ะแสดงผลและเรี
ยงตำมเวลำกำรบันทึก 

￭ กิจกรรมกอ่นหนำ้: 
บันทึกกอ่นหนำ้สัปดำห์นีจ้ะแสดงผลแ
ละเรียงตำมเวลำกำรบันทึก 
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กำรแชร์บนัทกึ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

คุณสำมำรถจัดกำรบันทึกทีอั่ปโหลดไปยัง
แพลตฟอร์มระบบคลำวดแ์ลว้ เพียงแตะที ่
[ ] 
เพื่อแกไ้ข/ลบบันทึกหรือแชร์บันทึกผำ่น 
Facebook 
 

 
￭ แกไ้ข: 
คุณสำมำรถเปลีย่นแปลงชื่อและกำรตั้
งคำ่ควำมเป็นสว่นตัวของบันทึกระบบ
คลำวด ์
 

 
￭ แชร์ไปยัง Facebook: 
หลังจำกเขำ้สูร่ะบบบัญชี Facebook 
ของคุณและตกลงให้สิทธิอนุญำต 
Xplova 
คุณก็สำมำรถแชรบ์ันทึกกำรออกก ำลัง
กำยของคุณผำ่น Facebook  

 
￭ ค ำแนะน ำกำรแชรบ์ันทึกผำ่น 
Facebook: 
  

 
หลังจำกแตะทีเ่นื้อหำกำรโพสต์บน 
Facebook บันทึกกำรออกก ำลังกำยที ่
แชร์จะปรำกฎขึ้นบนหนำ้จอ และคุณ 
สำมำรถดูรำยละเอียดกำรออกก ำลังกำ
ยเพิม่เติมได ้
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กำรตัง้คำ่ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

กำรตัง้คำ่พื้นฐำน 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

กำรตัง้คำ่พื้นฐำนของ X5 ประกอบด้วย บัญชี โปรไฟล ์กำรตัง้คำ่จกัรยำน 
กำรตัง้คำ่อุปกรณ ์แผนทีข่องฉัน เซนเซอร์ไร้สำย กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
กำรปรับเทียบควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล และกำรตัง้คำ่ระบบ  
เขำ้สูเ่มนูกำรเขำ้ถึงด่วน แตะที ่    เพื่อเขำ้สูห่นำ้ กำรตัง้ค่ำ 
 

 
 
บญัช ี
คุณสำมำรถแกไ้ขชื่อผูใ้ช้ ชื่อ วันเกิด 
หรือรหัสผำ่นของคุณ แตะ [ ] > 
[ออกจำกระบบ] เพื่อออกจำกระบบ 
บัญชีของคุณ  
 
*หมำยเหตุ: 
กำรเปลีย่นแปลงภำพโปรไฟล์ไม่รองรับบน
อุปกรณ์ หำกมีควำมจ ำเป็นต้อง 
เปลีย่นแปลงภำพโปรไฟล์ โปรดเข้ำไปที ่
เว็บไซต์อย่ำงเป็นทำงกำร หรือใช้แอพ 

โทรศัพท์มือถือเพื่อเปลีย่นแปลงภำพโปรไ
ฟล์ของคุณ 
 
โปรไฟล ์
คุณสำมำรถเปลีย่นแปลงขอ้มูลโปรไฟลด์ัง
ต่อไปนี ้ได้แก ่ควำมสูง น้ำหนัก เพศ อำยุ 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจขณะหยุดพัก 
รอบขำ และก ำลัง 
 
นอกจำกนี ้
ปุ่ มอัปเดตทีมุ่มบนขวำยังใช้เพื่อ: 
  

 
 
￭ ดำวนโ์หลดขอ้มูลทำงกำยภำพ 
(ไอคอนลูกศรลง): 
แตะเพื่อดำวนโ์หลดขอ้มูลโปรไฟลจ์ำกแพ
ลตฟอร์มระบบคลำวด์ไปยงั X5 
￭ อัปโหลดขอ้มูลทำงกำยภำพ 
(ไอคอนลูกศรขึ้น): 
แตะเพื่ออัปโหลดขอ้มูลโปรไฟลจ์ำก X5 
ไปยังแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ 
  
*หมำยเหตุ: 
หลังจำกเข้ำสู่อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด 
ช่วงอัตรำกำรเต้นของหัวใจจะปรำกฎขึน้ที่
แผงด้ำนล่ำงหลังจำกกำรค ำนวณอัตโนมตัิ
ของระบบ 
 
*หมำยเหตุ: 
ในกำรวัดค่ำอัตรำกำรเต้นของหัวใจขณะห
ยุดพัก โปรดสวมสำยคำดวัดอัตรำกำรเต้น 
ของหัวใจ และท ำตำมค ำแนะน ำบนหน้ำ 
จอทีแ่สดงบน X5 ตรวจสอบว่ำคุณได้น 
อนลงและผ่อนคลำยอย่ำงน้อย 15 นำที 
ก่อนท ำกำรวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจขณะ
หยุดพัก  
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*หมำยเหตุ: ส ำหรับกำรทดสอบก ำลัง 
โปรดเชื่อมต่อเครื่องวัดก ำลัง 
และท ำตำมค ำแนะน ำบนหน้ำจอบน X5 
เพื่อเริม่กำรวัดค่ำ FTP 
 
กำรตัง้คำ่จกัรยำน 
โปรดดูที ่[กำรตัง้คำ่จักรยำน] ใน 
"กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 
 
กำรตัง้คำ่อปุกรณ ์
โปรดดูที ่[กำรตัง้คำ่อุปกรณ]์ 
ในโหมดอุปกรณ ์
 
แผนทีข่องฉนั 
โปรดดูที ่[ดำวนโ์หลดแผนที]่ ใน 
"กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 
 

เซนเซอร์ไร้สำย 
คุณสำมำรถก ำหนดคำ่สำยคำดวดัอัตรำกำ
รเต้นของหัวใจ และกำรตัง้คำ่เซนเซอร์ 
อ่ืนๆ โปรดดูที ่[เพิม่อุปกรณไ์ร้สำยต่อ 
พว่ง] ใน "กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 
 
กำรเชื่อมตอ่อนิเตอร์เนต็ 
คุณสำมำรถก ำหนดคำ่กำรเชื่อมต่ออินเตอ
ร์เน็ต รวมทัง้กำรตัง้คำ่ Wi-Fi และกำรตัง้ 
คำ่ 3G โปรดดูที ่[กำรตัง้คำ่เครือขำ่ย] ใน 
"กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 
 
กำรปรบัเทยีบควำมสงูจำกระดบันำ้
ทะเล 
โปรดดูที ่
[กำรปรับเทียบควำมสูงจำกระดับนำ้ทะเล] 
ใน "กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 

 
 
กำรตัง้คำ่ระบบ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
GPS 
โปรดดูที ่[กำรตัง้คำ่ GPS] ใน 
"กำรป่ันครัง้แรกส ำหรับผูใ้ช้ใหม"่ 
 
กำรแสดงผล 
คณุสำมำรถก ำหนดคำ่รูปแบบ 
เวลำของแบ็คไลท ์
และควำมสว่ำงของแบ็คไลท ์
 

 
ธมี 
ปรับสีธีมของกำรแสดงผล 

￭ อัตโนมัติ: 
สลับโทนสีของกำรแสดงผลโดยอัตโนมตัิโ
ดยอิงตำมเวลำพระอำทิตยข์ึ้นและพระอำทิ
ตยต์กหลังจำก GPS ระบตุ ำแหนง่แลว้ 

￭ สีด ำ: 
ใช้สีด ำเป็นสีพื้นหลังส ำหรับอินเทอร์เฟสก
ำรท ำงำน 
ขอแนะน ำให้ใช้กำรตัง้คำ่นีใ้นเวลำกลำงคื
น โปรดดูทีแ่ผนผังรูปแบบ   
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￭ สีขำว: 

ใช้สีขำวเป็นสีพื้นหลังส ำหรับอินเทอร์เฟส
กำรท ำงำน 
ขอแนะน ำให้ใช้กำรตัง้คำ่นีใ้นเวลำกลำงวัน 
โปรดดูทีแ่ผนผังรูปแบบ 

 
*หมำยเหตุ: เมื่อตัง้ค่ำเป็น [อัตโนมัติ] 
และกำรค้นหำต ำแหน่ง GPS 
ไม่เสร็จสมบูรณ์ 
โทนสีจะก ำหนดตำมเวลำท้องถิน่ (ตัง้แต่ 
06:00 น.ถึง 18:00 น. 
สีแสดงผลจะเป็นสีขำว 
นอกเหนือจำกนีสี้แสดงผลจะเป็นสีด ำ) 
 
เปิดแบค็ไลท ์ 
ปิดแบ็คไลทเ์มื่อถึงเวลำเพื่อลดกำรใช้พลัง
งำน 
คุณสำมำรถปรบัเวลำแบค็ไลทที์ต่้องกำรต
ำมกำรใช้งำนของคุณ ตัวเลือกทีใ่ช้ได้: 15 
วินำที, 30 วินำที, 1 นำที, 2 นำที 
และตลอดเวลำ 
 
ควำมสว่ำง 
ลำกแถบเล่ือนเพื่อตัง้คำ่ควำมสว่ำงตำมทีคุ่
ณต้องกำร  
 
 

￭ ปรับควำมสว่ำงอัตโนมตัิ: 

เปิดใช้งำนฟังกช์ันนีเ้พื่อปรับควำมสวำ่งขอ
งแบ็คไลทโ์ดยอัตโนมัติตำมควำมสว่ำงแว
ดลอ้ม 
 

 
*หมำยเหตุ: 
เมื่อฟังก์ชันปรับควำมสว่ำงอัตโนมัติเปิด
ท ำงำน 
ระบบจะปรับควำมสว่ำงของแบ็คไลท์โดยอั
ตโนมตัิ 
หำกคุณปรับระดับควำมสว่ำงด้วยตัวเองใ
นเมนู กำรเขำ้ถึงด่วน 
ระบบจะรักษำระดับควำมสว่ำงทีต่ัง้ไว้ล่วง
หน้ำเป็นเวลำประมำณ 60 วินำที 
จำกนัน้กลับไปสู่กำรปรับควำมสว่ำงอัตโน
มัติ 
หำกจ  ำเป็นต้องคงระดับควำมสว่ำงไว้ด้วย
ตัวเอง โปรดปิดใช้งำนฟังก์ชัน 
[ปรับควำมสว่ำงอัตโนมตัิ] 
 
พกัเครื่อง (ปิดหนำ้จอ) 
หำก X5 ไมไ่ด้ท ำงำน 
และคุณลืมปิดอุปกรณ ์
ระบบจะยังใช้พลังงำนอยำ่งต่อเนื่อง  

￭10 นำที / 30 นำที / 1 ชัว่โมง: 
ปิดหนำ้จออัตโนมัติหลังจำกระยะเวลำทีก่ ำ
หนด 

￭ ไมเ่สมอ: ไมปิ่ดหนำ้จอเสมอ 

*หมำยเหตุ: 
ในขณะทีก่ ำลังด ำเนินกำรบันทึก 
ฟังก์ชันนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบ ตัวอย่ำงเช่น 
หำกคุณปิดแบ็คไลท์ 
หรือก ำหนดค่ำไฮเบอร์เนตที ่10 นำที 
อุปกรณ์จะไม่เข้ำสูโหมดไฮเบอร์เนตหรือไ
ม่ปิดหน้ำจอหลังจำก 10 นำทีแล้ว 
เวลำของกำรนับเข้ำสู่ไฮเบอร์เนตเริม่ต้นเฉ
พำะหลังจำกกำรบันทึกสิน้สุดแล้ว 
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เสยีง 
เสียงเกิดขึ้นขณะท ำกำรควบคุมและมีกำร
ท ำงำนของอุปกรณ ์

￭ เสียงคลิกทีแ่ป้นพิมพ:์ 
ก ำหนดว่ำจะให้เกิดเสียงคลิกเมื่อกดแป้นพิ
มพห์รือไม ่คุณสำมำรถก ำหนดคำ่เป็น 
ON/OFF (เปิด/ปิด) 

￭ เสียงสัมผัส: 
ก ำหนดว่ำจะให้เกิดเสียงคลิกเมื่อท ำงำนกั
บแผงสัมผัสหรือไม ่
คุณสำมำรถก ำหนดคำ่เป็น ON/OFF 
(เปิด/ปิด) 

￭ ระดับเสียง: 
คุณสำมำรถลำกแถบเล่ือนเพื่อก ำหนดคำ่ร
ะดับเสียง  
 
*หมำยเหตุ: 
ระดับเสียงสำมำรถใช้เพื่อปรับเสียงกำรแจ้
งเตือน 
และควำมดังของเสียงของกำรเริม่/รอบ/สิ้
นสุดกำรบันทึก 
 

 
 
เวลำ 
แสดงเวลำปัจจุบันและก ำหนดคำ่เขตเวลำ 

￭ เขตเวลำ: 
ตัง้คำ่กำรสลับโดยอัตโนมตัิไปที ่ON 
(เปิด) 
เพื่อให้ระบบตรวจจบัเขตเวลำโดยอัตโนมั
ติ หรือเลือกระบุเขตเวลำดว้ยตัวเอง (เวลำ 
GMT) 

￭ เวลำปัจจุบัน: 
หลังจำกเปิดใช้กำรคน้หำต ำแหนง่ GPS 

ระบบจะเรียกดูวันทีแ่ละเวลำทีถู่กต้องจำก 
GPS 
 
หนว่ย 
ตัง้คำ่หนว่ยกำรวดัระบบเมตริกหรือหนว่ย
ตำมกฎหมำยส ำหรับระยะทำง 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล อุณหภูมิ 
และอื่นๆ 
 
 
ภำษำ 
คุณสำมำรถตัง้ภำษำกำรแสดงผลของอินเ
ทอร์เฟสกำรท ำงำน 
 
ลำ้งขอ้มลูผูใ้ช้ 
คุณสำมำรถลบขอ้มูลทีบ่ันทึกไว้ในอุปกร
ณน์ี ้

￭ ลำ้งกิจกรรมผูใ้ช้: 
ลบบันทึกและวิดีโอทีเ่ก็บไว้ในอุปกรณ ์

￭ กูค้ืนกำรตัง้คำ่เริม่ต้น: 
กูค้ืนกำรตัง้คำ่ทัง้หมดเป็นคำ่เริม่ต้น 

￭ รีเซ็ตคำ่จำกโรงงำน: 

กูค้ืนกำรตัง้คำ่ทัง้หมดเป็นคำ่เริม่ต้นจำกโร
งงำน 
 

 
*หมำยเหตุ: หำกคุณจ ำเป็นต้องลบบันทึก 
โปรดส ำรองข้อมูลหรืออัปโหลดบันทึกไป
ยังแพลตฟอร์มระบบคลำวด์ 
โปรดทรำบว่ำบันทึกทีล่บไปแล้วจะไม่สำม
ำรถกู้คืนได้ 
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เกีย่วกบั 
แสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ชื่อรุ่น 
หมำยเลขผลิตภัณฑ์ ฯลฯ... นอกจำกนี ้
คุณยังสำมำรถคน้หำเวอร์ชันทีอั่ปเดต 
และท ำกำรอัปเตตโดยอัตโนมัต ิ
 

 
￭ ตรวจหำอัปเดตลำ่สุด: 
แตะปุ่ มนีเ้พื่อตรวจหำอัปเดตลำ่สุดทีใ่ช้งำ
นได้ส ำหรับอุปกรณข์องคุณ 
 
*หมำยเหตุ: 
โปรดตรวจหำเมื่อกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็
ตพร้อมใช้งำน 
ขอแนะน ำให้อัปเดตพร้อมกำรเชื่อมต่อ 
Wi-Fi 
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่
ำยจะสูงหำกใช้กำรเชื่อมต่อ 3G 
เพื่อท ำกำรอัปเดต 
โปรดให้ควำมสนใจเป็นพเิศษกับเรื่องนี ้
 

 
 
*หมำยเหตุ: 
เมื่อมีเวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งำนส ำหรับระบ
บ ในเมนูกำรเขำ้ถึงด่วน ไอคอน "N" 
ทีแ่สดงทีแ่ผงด้ำนล่ำงขวำระบุว่ำมเีวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์พร้อมใช้ส ำหรับกำรอัปเดต 
 
*หมำยเหตุ: กำรตัง้ค่ำปิดเครื่องอัตโนมัติ: 
เมื่อระดับพลังงำนเหลือน้อย (<5%) 
หน้ำต่ำงแจ้งจะแสดงขึน้มำเพื่อแจ้งว่ำระดั
บพลังงำนเหลือน้อย 
โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ำยไฟ 
(ทีช่ำร์จ) 
เพื่อชำร์จแบตเตอรีใ่หม่โดยเร็วทีสุ่ด 
เมื่อระดับพลังงำนเหลือน้อยกว่ำ 1% 
อุปกรณ์จะเก็บบันทึกกำรออกก ำลังกำยปัจ
จุบันทัง้หมด และปิดเครื่องโดยอัตโนมตัิ 
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ภำคผนวก 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ตำรำงขอ้มลูจ ำเพำะ 

ตำรำงขอ้มลูจ ำเพำะ 

ขนำด/ประเภทจอแสดงผล จอแสดงผล LCD สีแบบสะทอ้น/ขนำด 3 นิว้  

ควำมละเอยีดจอแสดงผล 240 x 400 พิกเซล 

พิกดักำรกันนำ้ IPX 7 (ภำยใต้น้ำลึก 1 เมตร และภำยในเวลำ 30 นำที) 

ฟังกช์ันกล้องวดิีโอ / 

ขอ้มลูจ ำเพำะ 
กล้องมุมมองกว้ำง 120 องศำ + HD 720p@30fps 

กำรเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ 3G ; Wi-Fi 

ระบบน ำทำง GPS  ชิปตัวรับสัญญำณดำวเทียม GPS ควำมไวสูง 

ควำมถีก่ำรบันทกึ / 

ควำมจรุวม 

บันทึกต่อวินำที/โหลดขอ้มูลแผนที่ของไต้หวันไว้ล่วงหน้ำ 

สำมำรถบันทึกวิดีโอได้ 500 ส่วน ขนำดควำมยำว 3 วินำที หรือแทร็ค 10,000 

ชัว่โมง 

 

ช่องเสยีบSIM กำร์ด / 

แถบควำมถี ่
3G Micro SIM / แถบ 1 (2100 MHz) และแถบ 2 (1900MHz) 

ระบบแผนที ่/ เส้นทำง 
แผนที ่OSM ฟรี / แพลตฟอร์มระบบคลำวด์ของ Xplova 

มีบริกำรดำวนโ์หลดเส้นทำงทุกทีก่ว่ำหน่ึงหม่ืนเส้นทำง 

ขนำด / นำ้หนัก 110 x 62 x 23 มม. ( ย. x ก. x ส.) / 120 กรัม 

ประเภทแบตเตอรี ่/ ควำมจ ุ

/ ฟังก์ชัน 

แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชำร์จได้ / 1500 mAh / ควำมจุประมำณ 12 ชัว่โมง 

*(3G/Wi-Fi/ปิดแบ็คไลทปิ์ด พร้อมค้นหำต ำแหนง่ GPS แล้ว) 

อินพตุแรงดนัไฟฟ้ำ อินพุต 5V พอร์ต Micro USB 

แผงควบคมุกำรท ำงำน กำรท ำงำนและกำรแสดงผล (จีนดัง้เดิม / อังกฤษ) 

เซนเซอร์ในตวั วัดอุณหภูมิ ระดับควำมดันบรรยำกำศ กำรตรวจวัดแสงสว่ำง 

เซนเซอร์ไร้สำยทีร่องรบั 

รองรับสำยคำดวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจมำตรฐำน ANT+, 

เซนเซอร์วัดควำมเร็ว, เซนเซอร์วัดรอบขำ, เซนเซอร์แบบคอมโบ 

(ควำมเร็วและรอบขำ), เครื่องวัดก ำลัง 

อุปกรณ์เสริมในชดุ 
ชุดอุปกรณห์ลัก X5, ตัวรองยึดแบบขยำยของ X5, สำย Micro-USB, 

คูมื่อกำรบริกำรด่วน, บัตรรับประกัน 

ฟังกช์ันพเิศษ 

ดำวน์โหลดเส้นทำง,ระบบน ำทำง Smart-Sign™, กำรป่ันเป็นกลุ่ม, 

คอมพิวเตอร์ส ำหรับจักรยำนแบบไดนำมิก, วิดีโออัจฉริยะ, กำรเช่ือมต่อเครือขำ่ย 

3G/Wi-Fi Dual , กำรแสดงผลบันทึกกำรป่ันจักรยำนแบบเรียลไทม์, 

กำรจัดกำรบันทึกกำรป่ัน, กำรติดตำมแบบสด, กำรติดตำมกลุ่ม, 

กำรตัดต่อแบบอัจฉริยะ, แพลตฟอร์มระบบคลำวด์, เขำ้ร่วมกิจกรรม, 

กำรแชร์ผ่ำนส่ือสังคม, กำรแชร์วิดีโอแพร่ภำพแบบสด ฯลฯ 
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*หมำยเหตุ: ติดตัง้มำพร้อมกับระบบกำรท ำงำนทีก่ันน้ำระดับ IPX7, X5 
สำมำรถท ำงำนได้ปกติในน้ำทีลึ่กน้อยกว่ำ 1 เมตรเป็นเวลำนำนถึง 30 นำที 
โปรดปิดช่องเสียบSIM กำร์ด ระบบ 3G และบรเิวณยำงปิดพอร์ตกำรเชื่อมต่อ 
Micro-USB ให้แน่นสนิท แม้ว่ำพอร์ต Micro-USB 
จะมีฟังก์ชันกันน้ำเบื้องต้นโดยไม่ต้องปิดให้แน่นสนิทก็ตำม แต่SIM 
กำร์ดไม่สำมำรถใช้งำนแบบกันน้ำได้ 
ดังนัน้ฝำปิดทัง้สองจะต้องปิดสนิทเพื่อประสิทธิภำพกำรกันน้ำทีด่ีทีสุ่ด    
*หมำยเหตุ: ข้อมูลนีอ้ยู่ภำยใต้เง่ือนไขกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 
กำรปิดแบ็คไลท์ ฟังก์ชันกำรท ำงำนของ Wi-Fi และ 3G 
และภำยใต้เง่ือนไขทีค้่นหำต ำแหน่ง GPS 
ไว้แล้วจะต้องไม่ถือเป็นกำรรับประกันในสถำนกำรณ์จริง  
ข้อมูลนีม้ีไว้ส ำหรับกำรอ้ำงอิงฟังก์ชันกำรท ำงำนของอุปกรณ์เท่ำนัน้...  
 
*หมำยเหตุ: ข้อมูลมีไว้ส ำหรับกำรอ้ำงอิงเท่ำนัน้ 
และสำมำรถเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ ส ำหรับข้อมูลจ ำเพำะล่ำสุด 
โปรดเข้ำไปทีเ่ว็บไซต์อย่ำงเป็นทำงกำร 
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ค ำอธบิำยของช่องขอ้มลูแบบก ำหนดเอง 
 

ช่องมลูคำ่ ค ำอธบิำย 
หมวดหมู่: เวลำ 

เวลำของนำฬิกำ เวลำปัจจุบัน 

เวลำกำรเดินทำง เวลำทีใ่ช้ไปหักลบด้วยเวลำที่หยุดชัว่ครำว 

Paused Time เวลำสะสมในเง่ือนไขทีห่ยุดชัว่ครำว 

เวลำทีผ่่ำนไป เวลำสะสมรวมจนถึงปัจจุบัน 

เวลำถึงจุดหมำย 
หลังจำกดำวน์โหลดเส้นทำง 
เวลำทีเ่หลืออยูจ่ะเป็นเวลำโดยประมำณของระยะทำงคงเหลือ / 
ควำมเร็วเฉลีย่ 

เวลำถึงจุดถัดไป ระยะทำงไปถึงจุด Smart-Sign™ ถัดไป / ควำมเร็วเฉลี่ย 

เวลำถึงโดยประมำณ 
เวลำโดยประมำณทีจ่ะถึงจุดสิน้สุดของเส้นทำง (เวลำปัจจุบัน + 
เวลำคงเหลือ) 

เวลำ รอบ เวลำกำรเดินทำงในส่วนยอ่ยปัจจุบัน 

เวลำรอบล่ำสุด เวลำกำรเดินทำง ในส่วนยอ่ยก่อนหนำ้ 

เฉลีย่ เวลำรอบ เวลำเฉลีย่ของแต่ละส่วนยอ่ย (เวลำกำรเดินทำง / ส่วนยอ่ยทัง้หมด) 

หมวดหมู่: ควำมเรว็ 

ควำมเร็ว ควำมเร็วกำรป่ันปัจจุบัน 

ควำมเร็วโดย เฉลีย่ ควำมเร็วเฉลีย่ในบันทึกนี ้(ระยะทำง / เวลำกำรเดินทำง) 

ควำมเร็วสูงสุด ควำมเร็วสูงสุดในบันทึกนี้ 

ควำมเร็วรอบ 
ควำมเร็วเฉลีย่ของส่วนย่อยปัจจุบัน (ระยะทำงของส่วนย่อย / 
เวลำของส่วนย่อย) 

ควำมเร็วสูงสุดของรอบ ควำมเร็วเฉลีย่ของส่วนย่อยปัจจุบัน 

ควำมเร็วรอบล่ำสุด 
ควำมเร็วเฉลีย่ของส่วนย่อยก่อนหน้ำ (ระยะทำงของส่วนย่อยก่อนหนำ้ / 
เวลำของส่วนย่อยก่อนหน้ำ) 

ควำมเร็วสูงสุดของรอบล่ำสุด ควำมเร็วสูงสุดของส่วนย่อยก่อนหน้ำ 

หมวดหมู่: ระยะทำง 

ระยะทำง ระยะทำงกำรป่ันสะสมรวมของบันทึกนี้ 

Remaining Distance 
หลังจำกดำวน์โหลดเส้นทำง และเริม่ต้นกำรป่ันตำมเส้นทำง 
ระยะทำงระหว่ำงต ำแหนง่ปัจจุบันและจุดสิน้สุดของเส้นทำง 

Distance to next Smart-Sign™ 
หลังจำกดำวน์โหลดเส้นทำง และเริม่ต้นกำรป่ันตำมเส้นทำง 
ระยะทำงระหว่ำงต ำแหนง่ปัจจุบันและต ำแหนง่ Smart-Sign™  

Segment Distance ระยะทำงสะสมรวมของส่วนยอ่ยปัจจุบันในบันทึกนี ้ 

Distance of Prior Segment ระยะทำงสะสมรวมของส่วนยอ่ยกอ่นหนำ้ในบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: แคลอรี ่

แคลอรี ่ แคลอรี่สะสม (Kcal) ของบันทึกนี้ 

แคลอรีเป็น % อัตรำกำรเผำผลำญแคลอรี ่(Kcal/Hr) ต่อชัว่โมงของบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: รอบขำ 

รอบขำ จ ำนวนรอบขำปัจจุบัน (จ ำนวนกำรหมุนต่อนำที, rpm) 

โดยเฉลีย่  รอบขำ 
จ ำนวนรอบขำเฉลีย่ของบันทึกนี้ 
(จ ำนวนรอบขำสะสมภำยใต้เง่ือนไขของรอบขำ>0 / 
เวลำรวมของรอบขำ>0)  

รอบขำสูงสุด จ ำนวนรอบขำสูงสุดของบันทึกนี้ 
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รอบขำของรอบ จ ำนวนรอบขำเฉลีย่ของส่วนย่อยปัจจุบันในบันทึกนี้ 

รอบขำสูงสุด จ ำนวนรอบขำสูงสุดของส่วนย่อยปัจจุบันในบันทึกนี้ 

รอบขำของรอบล่ำสุด จ ำนวนรอบขำเฉลีย่ของส่วนย่อยกอ่นหน้ำในบันทึกนี้ 

รอบขำสูงสุดของรอบล่ำสุด จ ำนวนรอบขำสูงสุดของส่วนย่อยกอ่นหน้ำในบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: ควำมสงูจำกระดบัน้ำทะเล 

ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบัน 

รอบข้ึนเขำทัง้หมด 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลในทำงลำดขำข้ึนรวมสะสมของขอ้มูลในบันทึก
นี้ 

รอบลงเขำทัง้หมด 
ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลในทำงลำดขำลงรวมสะสมของขอ้มูลในบันทึก
นี ้(แสดงในจ ำนวนลบ) 

ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลสูงสุด ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลสูงสุดในบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: อัตรำกำรเต้นของหวัใจ 

อัตรำกำรเต้นของหัวใจ อัตรำกำรเต้นของหัวใจปัจจุบัน, หนว่ยเป็นครัง้ต่อนำที (bpm) 

HR (%) 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจปัจจุบัน / 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดที่ตัง้คำ่ล่วงหน้ำ 
(อินพุตจำกขอ้มูลทำงกำยภำพ) 

โซน HR 
ช่วงอัตรำกำรเต้นของหัวใจปัจจุบัน (1~5), 
โปรดยืนยันกับค่ำทีแ่สดงในช่วง 1~5 จำก 
"อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด" ของ "ขอ้มูลทำงกำยภำพ" 

HR โดยเฉลีย่ 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลี่ยของบันทึกนี ้
(จ ำนวนอัตรำกำรเต้นของหัวใจสะสมภำยใต้เง่ือนไขของอัตรำกำรเต้นขอ
งหัวใจ>0 / เวลำรวมของอัตรำกำรเต้นของหัวใจ>0) 

HR สูงสุด อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดของบันทึกนี้ 

HR ของรอบ อัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลี่ยของส่วนยอ่ยปัจจุบันในบันทึกนี้ 

HR ของรอบเป็น % 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลี่ยของส่วนยอ่ยปัจจุบัน / 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดที่ตัง้คำ่ล่วงหน้ำ 
(อินพุตจำกขอ้มูลทำงกำยภำพ) 

HR สูงสุดของรอบ อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดของส่วนย่อยปัจจุบันในบันทึกนี้ 

HR ของรอบล่ำสุด อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดของส่วนย่อยกอ่นหน้ำในบันทึกนี้ 

HR ของรอบล่ำสุดเป็น % 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลี่ยของส่วนยอ่ยก่อนหนำ้ / 
อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดที่ตัง้คำ่ล่วงหน้ำ 
(อินพุตจำกขอ้มูลทำงกำยภำพ) 

HR สูงสุดของรอบล่ำสุด อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดของส่วนย่อยกอ่นหน้ำในบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: รอบ 

รอบ 
จ ำนวนของส่วนย่อย (นับรอบ) กดปุ่ ม "เริม่" 
อีกครัง้ในระหว่ำงกำรบันทึกสำมำรถนับรอบต่อส่วนย่อยเพ่ือแยกควำมแต
กต่ำงของผลส ำเร็จของแต่ละส่วนย่อยต่ำงๆ  

หมวดหมู่: ก ำลงั 

ก ำลัง ก ำลังเอำทพุ์ตปัจจุบัน 

ก ำลังจำกเท้ำด้ำนซ้ำย ก ำลังเอำทพุ์ตจำกเทำ้ด้ำนซ้ำย 

ก ำลังจำกเท้ำด้ำนขวำ ก ำลังเอำทพุ์ตจำกเทำ้ด้ำนขวำ 

ก ำลังด้ำนซ้ำย % ร้อยละของก ำลังเอำท์พุตจำกเท้ำด้ำนซ้ำยในก ำลังเอำทพุ์ตรวม 

ก ำลังด้ำนขวำ % ร้อยละของก ำลังเอำท์พุตจำกเท้ำด้ำนขวำในก ำลังเอำทพุ์ตรวม 

เขตก ำลัง แบ่งยอ่ยเป็นห้ำช่วง (0/75/150/225/300W) 
FTP 
(Functional Threshold Power) 

FTP คำ่ก ำลังเกณฑ์กำรท ำงำน 
(จำกคำ่ทีว่ัดได้ของกำรวัดค่ำก ำลังในขอ้มูลทำงกำยภำพ)  
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TSS 
(Training Pressure Score) 

คะแนนของควำมแข็งแรงในกำรฝึกซ้อมของคุณและเวลำโดยประมำณส ำ
หรับกำรฟ้ืนฟูเพ่ือเตรียมตัวส ำหรับกำรฝึกซ้อมครัง้ถัดไป 
ค ำแนะน ำส ำหรับคะแนนกำรฟ้ืนฟู: 
<150: กลับมำท ำกำรฝึกซ้อมได้ปกติในวันถัดไป 
150-300: กลับมำท ำกำรฝึกซ้อมได้ปกติในวันทีส่ำม 
300-450: ยังคงรู้สึกเหน่ือยล้ำเม่ือกลับมำฝึกซ้อมในวันที่สำม 
>450: ยังคงเหน่ือยล้ำมำกกว่ำสำมวันหลังจำกฝึกซ้อม 
*สูตร: [(วินำที * ก ำลังมำตรฐำน * สัมประสิทธิควำมแข็งแรง) / 
((FTP*3600)]*100 

W ต่อ กก. ก ำลังเอำทพุ์ตปัจจุบัน / น้ำหนัก 

ก ำลังเฉลี่ย 3  วินำที เอำทพุ์ตก ำลังเฉลีย่ใน 3 วินำทีล่ำสุด 

ก ำลังเฉลี่ย 30  วินำที เอำทพุ์ตก ำลังเฉลีย่ใน 30 วินำทีล่ำสุด 

ก ำลังเฉลี่ย 3  นำที เอำทพุ์ตก ำลังเฉลีย่ใน 3 นำทีล่ำสุด 

ก ำลังเฉลี่ย 20  นำที เอำทพุ์ตก ำลังเฉลีย่ใน 20 นำทีล่ำสุด 

ก ำลัง โดยเฉลี่ย ก ำลังเฉลี่ยของบันทึกนี้ 

ก ำลังสูงสุด ก ำลังสูงสุดของบันทึกนี้ 

ก ำลังของรอบ ก ำลังเฉลี่ยของส่วนย่อยปัจจุบันของบันทึกนี้ 

ก ำลังสูงสุดของรอบ ก ำลังสูงสุดของส่วนย่อยปัจจุบันของบันทึกนี้ 

ก ำลังของรอบล่ำสุด ก ำลังเฉลี่ยของส่วนย่อยกอ่นหน้ำของบันทึกนี้ 

ก ำลังสูงสุดของรอบล่ำสุด ก ำลังสูงสุดของส่วนย่อยกอ่นหนำ้ของบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: ทำงลำด 

ทำงลำด ทำงลำดปัจจุบัน 

ควำมลำดสูงสุด ทำงลำดสูงสุดของบันทึกนี้ 

หมวดหมู่: อื่นๆ 

อุณหภูมิ อุณหภูมิสภำพแวดล้อมปัจจุบัน 

วันที ่ วันทีปั่จจุบัน 

ทิศทำง ทิศทำงกำรป่ันปัจจุบัน 

ละติจูด ละติจูดต ำแหนง่ GPS ปัจจุบัน 

ลองจิจูด ลองจิจูดต ำแหน่ง GPS ปัจจุบัน 

พระอำทิตยข้ึ์น เวลำทีพ่ระอำทิตย์ข้ึนเหนือแนวเส้นขอบฟ้ำในต ำแหนง่ GPS ปัจจุบัน 

พระอำทิตยต์ก เวลำทีพ่ระอำทิตย์ต่ำลงกว่ำแนวเส้นขอบฟ้ำในต ำแหนง่ GPS ปัจจุบัน 

หมวดหมู่: โหมดฝึกซ้อม 

แผนผัง: ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลเทียบกับเวลำ 
แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบัน / 
เวลำ 

แผนผัง: HR เทียบกับเวลำ 
แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม ์/ 
เวลำ 

แผนผัง: แคลอรีเทียบกับเวลำ แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของแคลอรี ่/ เวลำ 

แผนผัง: ก ำลังเทียบกับเวลำ แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของก ำลังเอำทพุ์ต / เวลำ 

แผนผัง: ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลเทียบกับระยะทำง 
แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปัจจุบัน / 
ระยะทำงของบันทึก 

แผนผัง: HR เทียบกับระยะทำง 
แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม ์/ 
ระยะทำงของบันทึก 

แผนผัง: แคลอรีเทียบกับระยะทำง 
แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของแคลอรี่ทีเ่ผำผลำญ / 
ระยะทำงของบันทึก 

แผนผัง: ก ำลังเทียบกับระยะทำง แผนผังเส้นโคง้แบบเรียลไทม์ของก ำลังเอำทพุ์ต / ระยะทำงของบันทึก 
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ค ำถำมทีพ่บบอ่ยและกำรแกไ้ขปัญหำ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. เมื่อใช้ X5 ท ำกำรบันทึกวดิีโอเป็นเวลำ 3 วินำทีในแต่ละครัง้ 
ฉันจะสำมำรถบันทึกวิดีโอได้มำกเทำ่ไหร่ 
ค ำตอบ: ลงชื่อเขำ้ใช้บัญชสีว่นบุคคลของคุณ 
แลว้คุณสำมำรถคน้หำเวลำทีเ่หลือในห้วขอวิดีโอ 

2. กำรสัน่สะเทือนจำกกำรป่ันจักรยำนในขณะใช้ X5 
มีผลกระทบต่อคุณภำพกำรบันทึกวิดีโอหรือไม ่ 
ค ำตอบ: กำรสัน่สะเทือนเล็กนอ้ยบำงอยำ่งถือเป็นเรื่องปกติ 
เนื่องจำกเป้ำหมำยคือเพื่อสะทอ้นสถำนกำรณจ์ริง รวมถึงกำรใช้กลอ้งมุมมองกว้ำง 
ระดับกำรสัน่สะเทือนโดยรวมจะไมส่ำมำรถสังเกตเห็นได้ 
แต่จะสะทอ้นให้เห็นมำกขึ้นในสถำนกำรณแ์บบสด 

3. X5 สำมำรถใช้บันทึกวิดีโอระยะเวลำยำวนำนได้หรือไม ่
ค ำตอบ: X5 มีฟังกช์ันกำรบันทึกวิดีโอหลำยระดับในตัวด้วยระยะเวลำ 3, 6, 9 
วินำทีทีม่ีตัวเลือกหลำยแบบส ำหรับผูใ้ช้ 

4. X5 มีฟังกช์ันตัวบันทึกขอ้มูลกิจกรรมกำรขับรถหรือไม ่
ค ำตอบ: เนื่องจำก X5 
ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อบันทึกวิดีโอของทุกช่วงเวลำทีย่อดเยีย่มในระหว่ำงกำรป่ันจั
กรยำน เรำไมแ่นะน ำใช้ใช้ X5 เพื่อท ำกำรบันทึกขอ้มูลกิจกรรมกำรขับรถ 

5. ฐำนรอง X5 เขำ้กับตัวรองยึดแบบขยำยของ Garmin หรือไม ่
ค ำตอบ: โปรดใช้ตัวรองยดึแบบขยำยของ Xplova X5 
อำจเกิดกำรตกหลน่ลงมำโดยไมต่ัง้ใจได้งำ่ยหำกใช้ตัวรองยึดของแบรนด์อ่ืน 

6. มีรำยกำรใดให้มำรวมกับอุปกรณเ์สริมมำตรฐำนของ X5 (รุ่นแบบติดตัง้เดีย่ว) 
ค ำตอบ: ชุดบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณห์ลักหนึ่งตัว 
และอุปกรณเ์สริมมำตรฐำนได้แก:่ 1 ตัวรองยึดแบบขยำย, 1 สำยชำร์จ, 
คูม่ือกำรบริกำรด่วน และบัตรรับประกัน 

7. ฉันจะต้องใช้SIM กำร์ด เมื่อใช้งำน X5 กับกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G หรือไม ่
ค ำตอบ: ใช่ หำกใช้เครือขำ่ย 3G คุณจะต้องใช้SIM กำร์ด X5 มีช่องเสียบSIM กำร์ด 
ในตัว โปรดอยำ่เสียบนำโนSIM กำร์ด  

8. จะเกิดอะไรขึ้นหำกกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G ถูกตัดกำรเชื่อมต่อ 
กำรบันทึกยังท ำงำนต่อหรือไม ่
ค ำตอบ: แมว้่ำ X5 ถูกตัดกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
แต่ระบบจะสง่กำรร้องขอกำรเชื่อมต่ออยำ่งสม่ำเสมอ ดังนัน้เมื่อสัญญำณ 3G 
พร้อมใช้งำน ระบบจะอัปโหลดบันทึกกำรป่ันของวันนีที้ไ่มไ่ด้รับผลกระทบ 

9. สำยชำร์จของ X5 เหมือนกับสำยชำร์จของโทรศัพทม์ือถือหรือไม ่
ค ำตอบ: สำมำรถใช้ร่วมกนัได้ตรำบทีย่ังชำร์จในรูปแบบ Micro USB 

10. สำยคำดวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจของ Xplova 
และเซนเซอร์แบบคอมโบสำมำรถเชื่อมต่อกับผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่เพื่อใช้งำนได้หรือไม ่
ค ำตอบ: ใช่ คุณสำมำรถจบัคูก่ับอุปกรณที์ร่องรับโหมดกำรสง่ขอ้มูล ANT +  

11. ฉันสำมำรถรับขอ้มูลจ ำเพำะทีล่ะเอียดของ X5 ได้จำกทีไ่หน 
ค ำตอบ: 
โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต์อยำ่งเป็นทำงกำรของเรำเพื่อดคููม่ือกำรใช้งำนเวอร์ชันลำ่สุด 

12. มีควำมแตกตำ่งอยำ่งไรระหว่ำงแผนที ่OSM ของ X5 และแผนที ่GOOGLE  
ค ำตอบ: ทัง้สองระบบมีระบบจัดหมวดหมูแ่ผนทีที่ต่่ำงกัน 
เนื่องจำกมีควำมแตกต่ำงชดัเจนมำกในระบบน ำทำงเสน้ทำงกำรป่ันจักรยำน OSM 
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สำมำรถแสดงผลเสน้ทำงจักรยำนทัว่ไปและทำงภเูขำทีแ่ผนที ่Google 
ไมส่ำมำรถรองรับได ้

13. X5 สำมำรถเขำ้กับ STRAVA ได้หรือไม ่
ค ำตอบ: คุณสำมำรถอัปโหลดบันทึกไปยัง STRAVA โดยผำ่นเว็บไซต์ Xplova 

14. ภำษำในระบบของ X5 มีภำษำใดบำ้ง 
ค ำตอบ: ภำษำในระบบปัจจุบันรองรับภำษำจีนดัง้เดมิและภำษำอังกฤษ 
(ในอนำคตจะเพิม่ภำษำและเวอร์ชันใหมเ่พื่อรองรับภูมิภำคตำ่งๆ) 

15. ฉันสำมำรถแชร์วดิีโอบน X5 ผำ่น Facebook ได้หรือไม ่
ค ำตอบ: ตอนนีคุ้ณสำมำรถแชร์วิดีโอผำ่น Facebook ได้โดยตรง 

16. มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรดำวนโ์หลดแผนที ่X5 หรือไม ่
ค ำตอบ: ปัจจุบัน แผนที ่OSM ของ X5 ให้บริกำรฟรี 
ผูใ้ช้สำมำรถดำวนโ์หลดได้ตลอดเวลำ 

17. ฉันสำมำรถโหลดซอฟต์แวร์อ่ืนลงบน X5 ได้หรือไม ่
ค ำตอบ: ไมไ่ด้ เป็นกำรป้องกันไมใ่ห้ระบบหยุดท ำงำนเนื่องจำกซอฟต์แวร์อ่ืน 

18. ฉันสำมำรถปรบัคำ่พื้นหลังของ X5 เป็นสีด ำหรือสีขำวได้หรือไม ่
ค ำตอบ: คุณสำมำรถปรับคำ่โหมดพื้นหลังทีคุ่ณชอบด้วยตัวเอง 
(แต่กำรตัง้คำ่อัตโนมตัิของระบบถูกตัง้คำ่เป็นพื้นหลังสีขำว/สีด ำตำมเขตเวลำพระอำทิ
ตยข์ึ้นและพระอำทิตยต์กของระบบ GPS 
ระบบจะเปลีย่นเป็นพื้นหลังสีด ำโดยอัตโนมัติหลังจำกเขตเวลำพระอำทิตยต์ก) 

19. X5 มีแผนทีแ่บบออฟไลนห์รือไม ่
ค ำตอบ: ใช่ มีแผนที ่OSM 
แบบออฟไลนที์ส่ำมำรถดำวนโ์หลดลว่งหนำ้เพื่อใช้งำนแบบออฟไลน ์

20. สำมำรถเลือกสว่นยอ่ยของวิดีโอ X5 ได้มำกเทำ่ไหร ่
ค ำตอบ: คุณสำมำรถเลือกได้สูงสุดถึง 8 สว่นยอ่ย เพื่อท ำกำรSmart Editing 
ส ำหรับแปลงเป็นวิดีโอแพร่ภำพแบบสดได ้

21. หำกผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Xplova ไมอ่ยูภ่ำยใตก้ำรรับประกัน 
จะมีคำ่ใช้จ่ำยเพิม่เตมิในกำรบ ำรุงรักษำหรือไม ่
ค ำตอบ: ในกรณีกำรรับประกันหมดอำยุ 
หรือไมอ่ยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองของกำรรับประกัน 
จะมีกำรเรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยวัสดุเพื่อซ่อมแซมและคำ่แรงส ำหรับกำรซ่อมแซมและบ ำรุง
รักษำ ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้จะน ำเสนอรำคำให้ลูกคำ้ 

22. ฉันสำมำรถซ้ือสำยผูกยึดจกัรยำน Xplova ได้จำกทีไ่หน 
ค ำตอบ: คุณสำมำรถเขำ้ไปที ่Facebook ของ Xplova 
และเว็บไซต์อยำ่งเป็นทำงกำรของเรำเพื่อสอบถำมและจัดซ้ือ 

23. ฉันสำมำรถคน้หำขำ่วสำรและขอ้มูลลำ่สุดทีเ่กีย่วกับ Xplova ได้จำกทีไ่หน 
ค ำตอบ: ขอแนะน ำให้เยีย่มชมเวบ็ไซต์อยำ่งเป็นทำงกำรของ Xplova ,Facebook 
และคน้หำขำ่วทำงอิเล็กทรอนิกสที์เ่กีย่วขอ้ง 

24. ฉันสำมำรถลงทะเบียน X5 ของฉันได้อยำ่งไร 
ค ำตอบ: คุณสำมำรถลงทะเบียนสมำชิกได้ที ่www.Xplova.com 
และให้เรำมอบบริกำรทีด่ทีีสุ่ดส ำหรับคุณ 
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กฎหมำยและกฎระเบยีบด้ำนควำมปลอดภยั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ตำมขอ้ก ำหนด NCC "กฎระเบยีบกำรบรหิำรจดักำรอปุกรณค์ลื่นวทิยกุ ำลงัตำ่" 
 
หมวดที ่12 
ห้ำมบริษัท องคก์ร หรือผูใ้ช้ท ำกำรเปลีย่นแปลงควำมถี ่เพิม่ก ำลังสง่สัญญำณ 
หรือดัดแปลงคุณลักษณะเดิม รวมถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอุปกรณค์วำมถีค่ล่ืนวิทยุ 
ก ำลังต่ำทีไ่ด้รับกำรรับรอง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก DGT  
 
หมวดที ่14 
อุปกรณค์วำมถีค่ล่ืนวิทยุก ำลังต่ำจะต้องไมส่ง่ผลกระทบต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน 

และรบกวนกำรส่ือสำรทีต่ำมกฎหมำย หำกตรวจพบ 

ผูใ้ช้จะต้องหยุดกำรใช้งำนทันทีจนกว่ำจะไมม่ีกำรรบกวนสัญญำณ 

กำรส่ือสำรตำมกฎหมำยดงักลำ่วหมำยถึงกำรส่ือสำรด้วยวิทยุทีด่ ำเนินกำรตำมพระรำชบั

ญญัติกำรส่ือสำรโทรคมนำคม อุปกรณค์วำมถีว่ิทยุก ำลังต่ำต้องไวตอ่กำรรบกวนจำก 

กำรส่ือสำรทำงกฎหมำยหรืออุปกรณค์ล่ืนวิทยุของ ISM 

* เพื่อลดผลกระทบของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำ โปรดใช้งำนอยำ่งระมัดระวัง 

ขอ้มลูทำงกฎหมำยและกฎระเบยีบทีก่ ำกบัดแูลกำรด์อินเตอร์เนต็ไร้สำย  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
กำรใช้งำนอุปกรณบ์นอำกำศยำน 
 
 

ค ำเตือน: กฎระเบยีบของ FCC และ FAA ห้ำมใช้งำนอุปกรณไ์ร้สำยควำมถีค่ล่ืนวิทยุ 
(รวมถึงกำร์ดเครือขำ่ยไร้สำย) ในอำกำศเนื่องจำกสัญญำณไร้สำยเหลำ่นัน้สำมำรถ 
กอ่ให้เกิดกำรรบกวนสัญญำณอุปกรณก์ำรบิน 
 
กำร์ดเครือขำ่ยไร้สำยทีม่ีอยูใ่นชุดอุปกรณน์ี ้เช่นเดียวกับอุปกรณค์ล่ืนวิทยุอ่ืนๆ 
จะแพร่กระจำยคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำควำมถีค่ล่ืนวิทยุออกมำ อยำ่งไรก็ดี กำร์ดเครือขำ่ย 
ไร้สำยจะสง่ระดับพลังงำนออกมำนอ้ยกว่ำมำกเทียบกับทีค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำสง่ออกมำจำ
กอุปกรณไ์ร้สำยอ่ืนๆ (เช่น โทรศัพทม์ือถือ) กำรด์เครือขำ่ยไร้สำยท ำงำนภำยใต้มำตรฐำน 
ควำมปลอดภยัของควำมถีค่ล่ืนวิทยุ และแนวทำงปฏิบัติทีแ่นะน ำ มำตรฐำนและค ำแนะน ำ 
เหลำ่นีส้ะทอ้นให้เห็นถึงขอ้ตกลงร่วมกันของชุมชนวิทยำศำสตร์ ตลอดจนผลกำรหำรือ 
ของคณะกรรมกำรทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ และกำรทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และกำรต ี
ควำมหมำยผลงำนกำรวิจยัทีห่ลำกหลำย ในบำงสถำนกำรณห์รือสภำพแวดลอ้ม 
กำรใช้งำนเครือขำ่ยไร้สำยอำจถูกจ ำกดัโดยเจำ้ของอำคำร 
หรือตัวแทนผูร้ับผิดชอบขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ตัวอยำ่งของสถำนกำรณด์งักลำ่วได้แก:่  
─ ใช้เครือขำ่ยไร้สำยในขณะทีอ่ยูบ่นเครื่องบิน หรือ 
─ ใช้เครือขำ่ยไร้สำยในสภำพแวดลอ้มอ่ืนใดทีม่ีควำมเสีย่งต่อกำรรบกวนสัญญำณของ 
อุปกรณอ่ื์นๆ หรือบริกำรอ่ืนทีท่รำบดีหรือทีก่ ำหนดไว้ 
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- หำกคุณไมแ่นใ่จเกีย่วกบันโยบำยทีใ่ช้กับองคก์รหรือสภำพแวดลอ้มเฉพำะ (เช่น 

สนำมบิน) โปรดสอบถำมเจ้ำหนำ้ทีก่อ่นทีคุ่ณจะเปิดเครือขำ่ยไร้สำย 

 

กำรรบัประกนัแบบจ ำกดั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

กำรรบัประกนั: ระยะเวลำกำรรบัประกนัแปรผนัไดต้ำมภมูภิำค 
1. ชุดผลิตภัณฑ์นีไ้มร่วมแบตเตอรีม่ีกำรรบัประกันแบบจ ำกัดเป็นเวลำหนึ่งปีนับจำกวันที่

ซ้ือ จะมีบริกำรซ่อมแซมหลังกำรขำยฟรีในกรณีทีเ่กดิควำมลม้เหลวภำยใต้สภำพ 
กำรใช้งำนตำมปกติ กำรรบัประกันส ำหรับอุปกรณเ์สริมทีน่อกเหนือจำกชุด 
ผลิตภัณฑ์นีม้ีระยะเวลำหกเดือน ในกรณีทีร่ะยะเวลำรับประกันดังกลำ่วแตกตำ่งจำก 
ทีอ่ยูใ่นบัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ ให้ยึดระยะเวลำรับประกันทีบ่ันทึกไว้ในบัตร 
รับประกันผลิตภัณฑ์เป็นหลัก บริกำรจะไมม่ผีลใช้กับ: 
ก. ควำมเสียหำยทีป่รำกฏ (เช่น รอยขีดขว่นรอยบุบ และรอยต ำหนิอ่ืน ๆ 
ทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น) 
ข. อุปกรณเ์สริมนอกเหนือจำกชุดผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุสิน้เปลือง 

แต่ถ้ำเกิดจำกวัสดุหรือขอ้บกพร่องในกำรผลิตไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตข้อ้จ ำกัดนี ้ 
ค. ควำมเสียหำยต่อชุดผลิตภณัฑ์เนื่องจำกกำรใช้งำนผดิประเภทโดยไมต่ัง้ใจ 

กำรใช้งำนไมต่รงตำมวัตถปุระสงค ์น้ำทว่ม ไฟไหม ้หรือภัยธรรมชำต ิหรืออุบัติเหต ุ
และสำเหตุภำยนอกอ่ืนๆ  

ง. ควำมเสียหำยทีเ่กิดจำกกำรดัดแปลงแกไ้ขซอฟต์แวรห์รือฮำร์ดแวร์ 
ของอุปกรณโ์ดยไมไ่ด้รับอนุญำต 

จ. ไมส่ำมำรถระบุหมำยเลขผลิตภัณฑ์ได้  
ฉ. กำรเส่ือมสภำพของผลิตภณัฑ์เนื่องจำกกำรสึกหรอหรือฉีกขำดปกต ิ
 

2. เมื่อขอรับบริกำรกำรซ่อมแซมภำยในระยะเวลำกำรรบัประกัน 
คุณจ ำเป็นจะต้องแสดงเอกสำรต้นฉบับใบแจ้งหนีจ้ำกกำรซ้ือ 
หรือใบเสร็จรับเงิน/หลักฐำนกำรซ้ือ โปรดตดิต่อกับตัวแทนจ ำหนำ่ยทีคุ่ณได้จดัซ้ือมำ 
ฝ่ำยซ่อมและบ ำรุงรักษำของ Xplova 
จะให้บริกำรตำมกำรรับประกันตำมหลักฐำนกำรซ้ือและสภำพของอุปกรณห์รือจะมีใบเ
สนอรำคำส ำหรับกำรซ่อมแซม 

 
* หมำยเหตุ: 
หำกคุณไม่ได้น ำหรือแสดงหลักฐำนกำรซ้ือทีถู่กต้องและระยะเวลำกำรรับประกนัจะนับตัง้แ
ต่วันทีผ่ลิตจำกข้อมูลหมำยเลขผลิตภัณฑ์เท่ำนัน้ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้เกิดสถำนกำรณ์นัน้อยู่นอกะยะเวลำกำรรับประกันและต้องเสียค่ำซ่อม 
ดังนัน้โปรดเก็บหลักฐำนกำรซ้ือไว้อย่ำงปลอดภัย 
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ค ำประกำศแจ้ง 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

โปรดอ่ำนคูม่ือกำรใช้งำนอยำ่งละเอียดและเก็บรักษำคูม่ือกำรใช้งำนไว้ให้ปลอดภัยเพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต โปรดปฏบิัติตำมค ำเตือนและค ำแนะน ำทัง้หมดทีร่ะบุไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ 
 

ค ำแนะน ำด้ำนควำมปลอดภยัทีส่ ำคญั 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

◆โปรดอยำ่พยำยำมซ่อมแซม X5 ด้วยตัวเอง 
กำรเปิดกลอ่งหรือกำรถอดฝำครอบด้ำนหลังออกอำจมีผลให้เกิดไฟฟ้ำดูด 
หรืออันตรำยอ่ืนๆ ได้ โปรดติดต่อกับ Xplova กอ่นทีคุ่ณจะสง่ X5 เพื่อซ่อมแซม 

◆X5 สำมำรถซ่อมแซมไดโ้ดยช่ำงผูช้ ำนำญกำรเทำ่นัน้ 

◆หำก X5 มีควำมเสียหำยทำงกำยภำพหรือท ำงำนผิดปกติ โปรดหยดุใช้งำน 
ควำมเสียหำยทำงกำยภำพไมจ่ ำกัดเฉพำะตัวอยำ่งทีร่ะบุไว้ด้ำนลำ่ง: 
 
- กลอ่งตัวเรือนภำยนอกแตกหัก ลหรือแตกร้ำว 
- ปุ่ มหลุดออก 
- หนำ้จอแตกหรือแตกร้ำว 
- ซีลยำงหลุดออก 
- ควำมเสียหำยต่อชิน้สว่นของชุดอุปกรณ ์และควำมเสียหำยอ่ืนๆ 
ทีเ่กิดจำกกำรท ำลำยซีลของอุปกรณ ์

 

◆กำรใช้งำนมำกเกินไปอำจสง่ผลเสียหำยต่อดวงตำของคุณได้ 

 

ค ำเตอืนแบตเตอรี ่
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

โปรดปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำด้ำนลำ่ง หำกไมป่ฏิบตัิตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว้ 
อำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรีลิ่เธียมไอออนอำจสัน้ลงอยำ่งผิดปกติ 
หรือเป็นสำเหตุให้เกิดไฟไหมที้ส่ง่ผลให้มีควำมเสีย่งในกำรไหม ้
กำรรัว่ไหลของอิเล็กโทรไลทใ์นแบตเตอรี ่ควำมเสียหำยต่ออุปกรณ ์
หรือเป็นสำเหตุให้ได้รับบำดเจบ็ได ้
 

◆โปรดอยำ่ให้อุปกรณน์ีสั้มผัสกับควำมร้อนโดยตรง หรือวำงในสถำนทีที่ม่ีอุณหภูมิสูง เช่น 

วำงไว้ในสถำนทีภ่ำยใต้แสงอำทิตยโ์ดยตรงโดยไมม่กีำรเอำใจใส ่

เพื่อ่ป้องกันกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่ออุปกรณ ์โปรดถอดอุปกรณอ์อกจำกจักรยำน 

หรือจัดเก็บไว้ในกระเป๋ำหิว้ทีม่ีกำรป้องกันทีด่ีเพื่อหลีกเลีย่งกำรสัมผัสกับแสงอำทิตยโ์ดยต

รง 

◆อยำ่เจำะหรือท ำให้อุปกรณห์รือแบตเตอรีเ่กิดเพลิงไหม ้

◆อยำ่ถอดแบตเตอรีโ่ดยใช้เครื่องมือพิเศษอ่ืนใด 

◆อุปกรณป์ระเภทอ่ืนๆ อำจใช้แบตเตอรีแ่บบเปลีย่นแทนได้ 
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ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำได้ปฏิบัตติำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตดัง้เดิมในกำรเปลีย่นแบตเตอรีเ่พื่
อให้มัน่ใจในควำมปลอดภยั 

◆ส ำหรับกำรจัดเก็บระยะยำว โปรดจัดเก็บอุปกรณไ์วใ้นช่วงอุณหภูมิทีก่ ำหนดไว้  (-10 ° 
C ถึง 50 ° C)  

◆เก ำจัดอุปกรณข์องคุณตำมขอ้บังคับทอ้งถิน่หรือติดต่อหนว่ยงำนก ำจัดขยะในพื้นที ่
ของคุณ 
 

ลขิสทิธิ ์
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ลิขสิทธิข์องคูม่ือกำรใช้งำนฉบับนีเ้ป็นของ บริษัท Xplova Inc. 
คูม่ือกำรใช้งำนนีร้วมทัง้รปูถ่ำย กรำฟิก 
และซอฟต์แวร์ทัง้หมดได้รับกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิร์ะหว่ำงประเทศและสงวนสิ
ทธิทั์ง้หมด คูม่ือกำรใช้งำนนีห้รือเนื้อหำใด ๆ 
ทัง้หมดหรือบำงสว่นทีม่ีอยูใ่นเอกสำรฉบับนีจ้ะต้องไมท่ ำซ้ำในรูปแบบใด ๆ 
โดยไมไ่ด้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณอั์กษรลว่งหนำ้จำกผูผ้ลิต / Xplova 
 

ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ขอ้มูลในคูม่ือกำรใช้งำนนีอ้ำจเปลีย่นแปลงได้โดยไมต่้องแจ้งให้ทรำบลว่งหนำ้ 
บริษัทไมเ่รียกร้องหรือรับประกันเนื้อหำและปฏเิสธทีจ่ะรับรองกำรใช้งำนเพื่อจุดประสงคใ์
ด ๆ โดยเฉพำะ 
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรแกไ้ขเอกสำรฉบบันีแ้ละเปลีย่นแปลงเนื้อหำเป็นครัง้ครำว 
และบริษัทไมม่ีขอ้ผูกพันทีจ่ะต้องแจ้งให้บุคคลใดทรำบลว่งหนำ้เกีย่วกับกำรแกไ้ขเอกสำร
หรือขอ้มูลทีม่ีกำรเปลีย่นแปลงในเนื้อหำ 
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ขอ้มลูกำรซื้อ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

โปรดกรอกขอ้มูลในช่องว่ำงด้ำนลำ่งเกีย่วกบัชื่อรุ่น หมำยเลขผลิตภัณฑ์ วันทีจ่ัดซ้ือ 
และสถำนทีซ้ื่อของผลิตภัณฑ์ทีคุ่ณซ้ือมำ 
คุณสำมำรถดูหมำยเลขผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นได้ทีด่้ำนหลังของกลอ่งบรรจุภัณฑ์ 
 

 

 
ชื่อรุ่น:___________________ 
หมำยเลขผลิตภัณฑ์:__________________ 
วันทีซ้ื่อ:__________________ 

สถำนทีซ้ื่อ:：______________ 
 
 
 
 
 

ผูผ้ลิต: Xplova Inc. 
แหลง่ทีม่ำ: ประเทศไต้หวนั 
เว็บไซต์: www.Xplova.com 
ทีอ่ยู:่ 8th Fl, No. 88, Sec. 1, Xintaiwu 
Road, Xizhi District, New Taipei City, 
221 Taiwan 
โทรศัพท:์ +886-2-66169221 
โทรสำร: +886-2-66169225 
อีเมลฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้: 
service@Xplova.com

กำรระบเุครื่องหมำยกำรคำ้ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Xplova และโลโก ้Xplova เป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ Xplova 
Inc. 
Smart-Sign, Smart-Sign™ Guidance เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ Xplova 
ชื่อผลิตภัณฑ์ทัง้หมดหรือเครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทอ่ืนทีใ่ช้ในคูม่ือค ำแนะน ำกำรใช้งำ

นนีใ้ช้ส ำหรับอ้ำงอิงเทำ่นัน้และเป็นกรรมสิทธิข์องเจ้ำของทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กำรรบัรองควำมสอดคล้องของสหภำพยโุรป 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Xplova ขอประกำศแจ้งในทีน่ีว้่ำผลิตภัณฑ์นีส้อดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดพิเศษและ 
ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งอ่ืนๆ หรือขอ้ก ำหนด 1999/5/EC 
 

WEEE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
เมื่อทิง้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสช์ิน้นี ้จะต้องไมทิ่ง้รวมกับขยะจำกครัวเรือนในถงัขยะทัว่ไป 
เพื่อลดมลพิษและบรรลุวัตถุประสงคข์องกำรปกป้องสิง่แวดลอ้มทัว่โลก โปรดใช้ระบบ 
กำรรีไซเคิล ส ำหรับขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดขยะอุปกรณไ์ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์
(WEEE) โปรดเขำ้ไปทีเ่วบ็ไซต์: 
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm 

 

http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

