เชิญพบ X5-EVO
มีอะไรอยูในกลอง
• สมารทวิดโี อคอมพิวเตอรสาํ หรับการ •
ขี่จักรยาน X5-Evo
• สายเคเบิล Micro-USB
•
• ใบรับประกันสินคา
•
• เซ็นเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ •
(อุปกรณเสริมซื้อเพิ่ม)
หมายเหตุ:

ชุดขายึดดานหนาจักรยาน
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
สายรัด
เซ็นเซอรคอมโบวัดความเร็ว??/
รอบขา (อุปกรณเสริมซื้อเพิ่ม)

TH

- ใหใชอุปกรณเสริมที่ผานการรับรองเทานั้น
- อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศหรือภูมิภาค
- สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชและดูแลรักษาเซ็นเซอรวัดอัตราการ
เตนของหัวใจและเซ็นเซอรคอมโบ โปรดดูคูมือ ผูใช

ชื่อชิ้นสวนและหนาที่
8

1. เปดปด

1

7. REC

• กดสั้นๆ: เริ่ม/หยุดการบัน
ทึกวิดีโอ
• กดคาง: เปด/ปดเครื่อง

2. กลับ/รอบ

• BACK: กดเพื่อกลับ
ไปยังหนากอนหนา
เมือ
่ ไมอยูใ นโหมดขี่
• LAP: กดเพื่อเริ่มรอบ
ใหมในโหมดขี่

3. เริ่ม/หยุด

• กดสั้นๆ: เริ่มตน/หยุดขี่
• กดคาง: สลับเปนโหมด
จักรยาน

4. หนาจอสัมผัส

• กดสั้น: เริ่ม/หยุดการบัน
ทึกวิดีโอ
• กดคาง: เปลีย
่ นเปนโหมด
บันทึก

5

4
2

9

6

7
3

5. ขึ้น/ลง

9. สลักยึดจักรยาน
11

• ซูมเขา/ออกในโหมดแผนที่
• เปลี่ยนชุดขอมูลในโหมดขอมูล

6. ชองเสียบ (ไมรองรับ)

8. กลอง

10

10. รูสายคลอง

ใชยึดสายคลองไวทแ
ี่ ฮนด
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระ
หวางการขี่

11. พอรต Micro USB
ขันฝาปดกันน้ําของพอรต
USB ใหแนนเพื่อปองกัน
น้ําเขา

เริ่มตนใชงาน
ชารจ X5-Evo ใหเต็ม 100%

- สามารถใชงาน X5-Evo ไดในขณะที่ชารจ โปรดทราบวาพอรต Micro USB
ไมสามารถกันน้ําได หามชารจ X5-Evo กลางฝนหรือในขณะมีความชื้นสูง
- ชวงอุณหภูมิในการทํางานของ X5-Evo อยูในชวง -10°C ถึง 50°C
- อยาปลอยให X5-Evo อยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง (เกิน 60°C)
และสภาพแวดลอมที่ชื้น

การติดตัง้ X5-Evo บนจักรยาน
1.

ติดขายึดดานหนาจักรยานบนแฮนดของจักร
ยาน จัดตําแหนงใหตรง
กับสเต็มของจักรยานและขันสกรูใหแน
น ตรวจสอบใหแนใจวาได
ล็อคขายึดนี้อยางแนนหนาและขนานกับ
ระดับพื้นดินไปทางดานหนา

2.

จับ X5-Evo ใหแนนและหมุนไปทาง
ขวา วางไวในแนวนอนบนรอยบาก
และกดลงเบา ๆ

3.

หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90
องศาเพื่อล็อคกับขายึดจักรยาน

4.

ปรับให X5-Evo ขนานกับสเต็ม
คุณจะสามารถใชงานไดอยางงายดาย

TH

สําหรับการใชงานครั้งแรก คุณตองชารจแบตเตอรีในตัว (โดยใชสาย USB
ที่ใหมา) เปนเวลาอยางนอย 5 ชั่วโมง เพื่อปองกันการเกิดสนิม ใหเช็ดพอรต
Micro USB, ฝาปดกันน้ํา และสวนที่อยูรอบใหแหงกอนที่จะชารจหรือเชื่อม
ตอกับคอมพิวเตอร
โปรดดึงฝาปดกันน้ําออกจากพอรต Micro USB ดวยความระมัดระวังเพื่อ
ไมใหเกิดความเสียหาย เมื่อกระบวนการชารจ เสร็จสิ้น
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใสฝาปดกันน้ํากลับเขาที่อยางแนนหนา
หมายเหตุ

การตัง้ คาเริ่มตน
กดปุม [เปดปด] คางไวเพื่อเปดใชงาน X5-Evo และทําตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อกําหนดคาโปรไฟลสวนตัวของคุณ และตั้งคาระบบ

การตัง้ คากอนขี่

TH

โปรดตั้งคาพื้นฐานลวงหนาเพื่อใหไดขอมูลในการขี่ที่แมนยํายิ่งขึ้นจาก
X5-Evo
• เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi: การตั้งคา > เครือขาย > Wi-Fi
• คนหาตําแหนง GPS ของคุณ: การตั้งคา > ระบบ > GPS > เปดใช GPS
(ขอแนะนําใหเริม
่ คนหาตําแหนง GPS ของคุณในพื้นทีเปดโลง)
• จับคู X5-Evo กับเซ็นเซอร ANT + ที่เปนอุปกรณเสริม (ถามี):
การตั้งคา > ANT +
• การปรับเทียบระดับความสูง: การตั้งคา > อุปกรณ >
การปรับเทียบระดับความสูง

ไดเวลาออกไปขี่จักรยานกันแลว
ภาพรวมหนาจอหลัก
หนาจอหลักใหการเขาถึงคุณลักษณะและการตั้ง คาตาง ๆ อยางรวดเร็ว
แถบสถานะ
เสนทาง

กิจกรรม

การซอม

วีดีโอ

การตั้งคา
เมนูโหมดจักรยาน

โหมดขี่ (เริ่ม)

เริ่ม/หยุดการขี่
จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอนจักรยานโดย
บนปุม [ขี่]
เพื่อเปดเมนูโหมดจักรยาน (หรือกดปุม [เริ่ม/หยุด] คาง)
มีโหมดจักรยานที่แตกตางกันสี่โหมดใหเลือก: ถนน (คาเริ่มตน)

2.
3.

4.
5.
6.

,

ดาวนฮิลลออฟโรด
, ขี่เลน
และในรม
เลือกโหมดที่เหมาะ
สมกับความตองการของคุณมากที่สุด
แตะปุม [ขี่] เพื่อเริ่มขี่ (หรือกดปุม [เริ่ม/หยุด] สั้น ๆ)
ในระหวางการขี่ คุณสามารถ:
- แตะหนาจอเพื่อหยุดจับเวลาหรือหยุดรอบ หรือ
- กดปุม [รอบ] สั้น ๆ เพื่อหยุดรอบ หรือ
- กดปุม [เริ่ม/หยุด] สั้นๆ เพื่อดําเนินการตอ/บันทึก/ยกเลิกการขี่
เมื่อหยุดการจับเวลา ใหแตะหนาจออีกครั้งเพื่อดําเนินการตอ/บันทึก/
ยกเลิกการขี่ (หรือกดปุม [เริ่ม/หยุด] สั้นๆ เพื่อจับเวลาตอ)
กวาดนิ้วจากดานบนของหนาจอเพื่อเขาถึงเมนู ดวนและแตะ
เพื่อปด
กวาดไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหนาขอมูลอื่น ๆ

ตั้งคาการกลองบันทึก
X5-Evo รองรับกลองบันทึกได 4 แบบ กดปุม [บันทึก]
คางไวเพื่อเปดเมนูโหมดบันทึก: [อัตโนมัติ]

, [รีไซเคิล]

,

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

ดูกิจกรรม
1.
2.

จากหนาจอหลักแตะ
เพื่อดูกิจกรรมที่บันทึกไว
เลือกกิจกรรม จากหนากิจกรรมที่เลือก คุณจะเห็นภาพรวมของขอมูลขี่

TH

1.

เตรียมเสนทางใหพรอมและเริม
่ ฝกฝนตัวเอง
คุณตองการสราง/วางแผนเสนทางจักรยานของคุณเองหรือหาเสนทาง
ใหมหรือไม? ดวยแอปพลิเคชัน Xplova CONNECT คุณสามารถวาดเสน
ทางของคุณเองหรือดาวนโหลดเสนทางตางๆ สําหรับ X5-Evo ของคุณได
นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Xplova CONNECT ยังชวยใหคุณสามารถปรับ
แตงตารางการฝกและแผนการออกกําลังกายของคุณ ชวยใหคุณบรรลุ
เปาหมายในขี่จักรยานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณลักษณะนาสนใจอื่น ๆ

TH

เพื่อเพิ่มความพรอมใชงาน/ฟงกชันการทํางานของ X5-Evo
ขอแนะนําใหคุณติดตั้งแอปสองตัวในสมารทโฟนของคุณ:
1. คุณสามารถใช Xplova CONNECT เพื่อ:
- ดู/จัดเก็บกิจกรรมจาก X5-Evo
- ดาวนโหลดเสนทางจากเว็บไซตตาง ๆ
- สราง/สงเสนทาง/แผนการฝกซอมไปยัง X5-Evo
- อัปโหลดกิจกรรม/เสนทางของคุณไปบนแพลตฟอรมที่แตกตางกัน
(เชน Xplova, Strava และอื่น ๆ)
2. คุณสามารถใช Xplova VIDEO เพื่อ:
- ดู/เก็บวิดีโอจาก X5-Evo
- ตัดตอวิดีโอและสรางวิดีโอ
- นําสถิติกิจกรรมการขี่ซอนลงในวิดีโอ
- โพสตวิดีโอลงบนโซเชียลเน็ตเวิรค
เปดรานคาแอปพลิเคชันของสมารทโฟนของคุณ (Google Play หรือ
App Store) และคนหา "Xplova VIDEO" หรือ "Xplova CONNECT"
ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งสองนี้

คนหาขอมูลเพิ่มเติม
โปรดสแกนรหัส QR ดานลางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ X5-Evo

เว็บไซต Xplova

คูม
 ือการใช

ขอมูลดานบริการ

