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เริ่มต้นใช้งาน

1

ทำ�คว�มรู้จักกับ Apple Watch อย่�งคร่�วๆ
Digital Crown/ ปุ่ มโ ม

กดเพื่อดูหน้�ปั ดน�ฬิก�
หรือหน้�โฮม
กดสองครั้งเพื่อกลับสูแ
่ อป
ล่�สุด กดค้�งไว้เพื่อใช้ง�น
Siri หมุนเพื่อซูม เลื่อน
หรือปรับเปลี่ยน

หน้าจอ
กดลงน้ หนัก
เพื่อเปลี่ยน
หน�
้ ปั ดน�ฬิก�
หรือดูตัวเลือกต่�งๆ

ปุ่ มด้านข้าง
กดเพื่อแสดงหรือซอ
่ น
เพื่อนๆ กดสองครั้งเพื่อเปิด
Apple Pay
กดค�้ งไวเ้ พื่อเปิ ดหรือปิด

ในแอป

ล โพง
ตัวตรวจจับ
ก�รเต้นหัวใจ
ไมโครโฟน

ปุ่ มปลดสาย

กดเพื่อเลื่อนส�ยออก

นี่คือท่�ท�งที่จำ�เป็นในก�รใช้ Apple Watch และแอปต่�งๆ หน้�จอของ Apple Watch ไม่เพียง
แต่ตอบสนองต่อท่�ท�งแบบสัมผัส เช่น ก�รแตะและก�รปัด แต่ยังใช้เทคโนโลยี Force Touch
เพื่อตอบสนองต่อแรงกดของนิ้วของคุณด้วย

5

ปั ดขึ้น ปั ดลง ปั ดไปท�งซ้�ย
หรือท�งขว�

ล�ก

แตะ

กดลงน้ หนักบนหน้�จอ
อย�เพี
่ ยงแคแตะ
่

ก�รตั้งค่�และจับคู่กับ iPhone

ผู้ช่วยก�รตั้งค่�จะแนะนำ�คุณไปตลอดขั้นตอนง่�ยๆ ไม่กี่ขั้นตอนในก�รจับคู่ Apple Watch กับ
iPhone และทำ�ให้น�ฬิก�ทำ�ง�นในแบบที่คุณต้องก�ร
ห�กคุณพบกับปัญห�ในก�รดูหน้�จอ Apple Watch หรือ iPhone เพื่อตั้งค่� คุณส�ม�รถใช้
VoiceOver หรือก�รซูมช่วยได้ โปรดดู ก�รตั้งค่� Apple Watch ด้วย VoiceOver ที่หน้� 78
หรือ ก�รซูม ที่หน้� 80
การตั้งค่าและจับคู่ อัปเดต iPhone เป็นซอฟต์แวร์ iOS เวอร์ชั่น 8.2 ขึ้นไป (ไปที่ ก�รตั้งค่�
> ทั่วไป > ร�ยก�รอัปเดตซอฟต์แวร์) ซึ่งมีแอป Apple Watch ที่ใช้คู่กัน จ�กนั้นให้เปิดแอป
Apple Watch บน iPhone

Apple Watch

·

คำ�เตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงก�รบ�ดเจ็บ โปรดอ่�น ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
ก่อนใช้ Apple Watch
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สวม Apple Watch ที่ข้อมือของคุณ จ�กนั้นกดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้จนกระทั่งคุณเห็นโลโก้ Apple
เมื่อได้รับแจ้ง ให้ถือ iPhone ของคุณให้ Apple Watch ปร�กฏในช่องมองภ�พของกล้องบน
หน้�จอของ iPhone ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�บน iPhone และ Apple Watch เพื่อตั้งค่�ให้เสร็จ ใน
ระหว่�งตั้งค่� คุณจะได้เลือกภ�ษ� ทิศท�งของน�ฬิก� และรหัสผ่�น สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�ร
เปลี่ยนแปลงค่�เหล่�นี้ในภ�ยหลัง โปรดดู ก�รเปลี่ยนภ�ษ�และทิศท�ง ที่หน้� 12 และ ก�รเปิด
ปลุก และปลดล็อกเครื่อง ที่หน้� 9

คุณอ�จต้องช�ร์จ Apple Watch ก่อนที่จะจับคู่กับ iPhone สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รช�ร์จ โปรดดู
ก�รช�ร์จ Apple Watch ที่หน้� 13
การเปลี่ยนหรือทำาความสะอาดสายนาฬิกา ควรสวม Apple Watch ที่ข้อมือของคุณให้แน่นแต่รู้สึก
สบ�ยเพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุด โปรดปรับส�ยน�ฬิก�ให้เหม�ะสม สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�ร
ปลดและก�รเปลี่ยนส�ยของ Apple Watch หรือวิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ด โปรดดู ก�รถอด เปลี่ยน
และรัดส�ยน�ฬิก� ที่หน้� 88 และ ข้อมูลก�รดูแลรักษ�ส�ยน�ฬิก� ที่หน้� 87

ไอคอนสถ�นะ

ไอคอนสถ�นะที่ด�
้ นบนสุดของหน้�จอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch
ก�รแจ้งเตือน คุณมีก�รแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ�
่ น
กำ�ลังช�ร์จ Apple Watch กำ�ลังช�ร์จอยู่
ล็อก Apple Watch ถูกล็อกด้วยรหัสผ่�น
ห้�มรบกวน ส�ยโทรและก�รเตือนจะไม่ส่งเสียงหรือทำ�ให้หน้�จอสว่�งขึ้น แต่ก�รตั้งปลุกจะยัง
คงทำ�ง�นอยู่
โหมดเครื่องบิน คุณสมบัติไร้ส�ยจะถูกปิด แต่จะยังส�ม�รถใช้ง�นคุณสมบัติที่ไม่ใช่แบบไร้ส�ย
ได้อยู่
ข�ดก�รเชื่อมต่อกับ iPhone Apple Watch สูญเสียก�รเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่อยู่
กำ�ลังโหลด กำ�ลังทำ�กิจกรรมแบบไร้ส�ยหรือมีกระบวนก�รที่ทำ�ง�นอยู่
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แอป Apple Watch บน iPhone

แอป Apple Watch บน iPhone ทำ�ให้คุณส�ม�รถปรับแต่งก�รตั้งค่�และตัวเลือกของน�ฬิก�ด้วย
ตัวเองและตั้งค่� Apple Pay สำ�หรับ Apple Watch ได้ แอปนี้ยังทำ�ให้คุณเข้�ถึง App Store
เพื่อด�วน์โหลดและติดตั้งแอปสำ�หรับ Apple Watch ได้ด้วย สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Store
โปรดดู ก�รใช้ง�นและจัดระเบียบแอปต่�งๆ ที่หน้� 16
การเปิดแอป Apple Watch แตะไอคอน Apple Watch บน iPhone จ�กนั้นแตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” เพื่อเปิดก�รตั้งค่�ของ Apple Watch
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ก�รเปิด ปลุก และปลดล็อกเครื่อง
การเปิด Apple Watch ห�ก Apple Watch ปิดอยู่ ให้กดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้จนกว่�โลโก้ Apple
จะปร�กฏขึ้น (คุณอ�จเห็นหน้�จอสีดำ�เป็นเวล�สั้นๆ ก่อน) จ�กนั้นให้รอจนกว่�หน้�ปัดน�ฬิก�จะ
ปร�กฏขึ้น
การปิด Apple Watch คุณส�ม�รถปิด Apple Watch ได้โดยก�รกดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้จนแถบ
เลื่อนปร�กฏขึ้น จ�กนั้นให้ล�กแถบเลื่อนไปท�งขว�
การปลุก Apple Watch แค่ยกข้อมือของคุณขึ้นหรือแตะหน้�จอ Apple Watch จะพักเมื่อคุณลด
ข้อมือลง คุณยังส�ม�รถปลุก Apple Watch โดยก�รกด Digital Crown ได้อีกด้วย ซึ่งจะสะดวก
เมื่อคุณไม่ได้สวมน�ฬิก�อยู่
ห�ก Apple Watch ไม่ตื่นเมื่อคุณยกข้อมือขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณได้เลือกข้อมือและ
ทิศท�ง Digital Crown ที่ถูกต้องอยู่ เปิดแอปก�รตั้งค่� (ห�กคุณกำ�ลังดูหน้�ปัดน�ฬิก�อยู่ ให้กด
Digital Crown เพื่อไปที่หน้�จอโฮม จ�กนั้นแตะ ) ไปที่ ทั่วไป > ทิศท�ง จ�กนั้นตรวจสอบให้
แน่ใจว่�ได้ตั้งทิศท�งให้ตรงกับข้อมือข้�งที่คุณสวม Apple Watch แต่ก็อ�จเป็นไปได้ว�
่ จำ�เป็นต้อง
ช�ร์จแบตเตอรี่ โปรดดู ก�รช�ร์จ Apple Watch ที่หน้� 13

เมื่ออยูท
่ ี่หน�
้ ปั ดน�ฬิก�
ใหก
อดูหน้�โฮม
้ ดปุ่ มนี้เพอดู
แตะเพื่อเปิ ดแอป

การทำาให้นาฬิกาแสดงหน้าปัดหรือแสดงกิจกรรมล่าสุดของคุณเมื่อปลุก คุณส�ม�รถตั้งค่�
Apple Watch ให้แสดงหน้�ปัดน�ฬิก�เมื่อตื่น หรือให้กลับสู่หน้�จอที่เคยอยู่ก่อนที่จะพักได้ ค่�เริ่ม
ต้นคือให้แสดงหน้�ปัดน�ฬิก�เมื่อตื่น ห�กต้องก�รให้กลับสู่แอปล่�สุดที่คุณใช้ ให้เปิด ก�รตั้งค่�
แตะ ทั่วไป > เปิดใช้ง�นเมื่อยกข้อมือขึ้น แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่�เปิดใช้ยกข้อมืออยู่ จ�กนั้นให้
เลื่อนลงเพื่อเลือกเปิดแอปที่ใช้ล่�สุด คุณยังส�ม�รถตั้งค่�นี้โดยใช้แอป Apple Watch บน iPhone
ได้ด้วย โดยให้แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” ไปที่ ทั่วไป > เปิดใช้ง�นเมื่อยกข้อมือขึ้น จ�กนั้นให้
เลือกกลับไปทำ�กิจกรรมก่อนหน้�นี้ต่อ

เปิ ดใช้เมื่อยก
ขอ
้ มือขึ้นและ
ตั้งค่�ปลุก
ก�รท ง�นเริ่มต้น

การปลดล็อกด้วย iPhone ห�กต้องก�รปลดล็อก Apple Watch โดยก�รป้อนรหัสผ่�นของ
iPhone บน iPhone ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
แตะรหัสผ่�น จ�กนั้นแตะปลดล็อกด้วย iPhone หรือเปิดก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้ว
เลื่อนลง แตะรหัสผ่�น จ�กนั้นแตะปลดล็อกด้วย iPhone
หม�ยเหตุ: คุณส�ม�รถใช้รหัสผ่�นของ Apple Watch ต่�งจ�กรหัสผ่�นของ iPhone คุณได้ และ
จะดียิ่งขึ้นห�กคุณตั้งรหัสผ่�นต่�งๆ ให้แตกต่�งกัน เพื่อช่วยรักษ�คว�มปลอดภัย
การป้อนรหัสผ่านของคุณ ห�กคุณถอด Apple Watch ออกจ�กข้อมือหรือสวมไว้แบบหลวมม�ก
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่�นเมื่อคุณพย�ย�มใช้ง�นน�ฬิก�ในครั้งถัดไป เมื่อแป้นตัวเลขปร�กฏขึ้น
ให้แตะรหัสผ่�นของคุณ
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เปลี่ยนรหัสผ่าน เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch ของคุณ เลื่อนลง แตะรหัสผ่�น จ�กนั้น
แตะเปลี่ยนรหัสผ่�นแล้วปฏิบัติต�มก�รแจ้งบนหน้�จอ ป้อนรหัสผ่�นใหม่ 4 หลัก จ�กนั้นให้ยืนยัน
รหัสผ่�น หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่�น จ�ก
นั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่�นแล้วปฏิบัติต�มก�รแจ้งบนหน้�จอ

ปิ ดใชง้ �นรหัสผ�
่ น
เปลี่ยนรหัสผ่�น

การป้อนรหัสผ่านที่ยาวขึ้น ห�กต้องก�รใช้รหัสผ่�นที่ย�วกว่�สี่หลัก ให้เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่�น จ�กนั้นปิดใช้รหัสผ่�นง่�ย รหัสผ่�นง่�ยคือ
ตัวเลข 4 หลัก เมื่อปิดตัวเลือกนี้ คุณจะส�ม�รถตั้งรหัสผ่�นของ Apple Watch ให้ย�วขึ้นได้
การปิดใช้งานรหัสผ่าน เปิดก�รตั้งค่�
แตะรหัสผ่�น จ�กนั้นแตะปิดใช้ง�นรหัสผ่�น เปิดแอป
Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่�น จ�กนั้นแตะปิดใช้รหัสผ่�น
หม�ยเหตุ: ห�กคุณปิดใช้ง�นรหัสผ่�น คุณจะใช้ Apple Pay บน Apple Watch ไม่ได้
การล็อกนาฬิกาโดยอัตโนมัติ เปิดใช้ก�รตรวจจับข้อมือเพื่อล็อกน�ฬิก�ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ไม่ได้สวมน�ฬิก� เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะทั่วไป
จ�กนั้นแตะก�รตรวจจับข้อมือ ถึงแม้ว�
่ คุณจะเปิดใช้ก�รตรวจจับข้อมือ คุณก็ยังส�ม�รถดูเวล�เมื่อ
คุณยกข้อมือขึ้นได้ ห�กคุณปิดก�รตรวจจับข้อมือ คุณจะใช้ Apple Pay ไม่ได้
การล็อกนาฬิกาด้วยตนเอง กดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้จนกระทั่งแถบเลื่อนปร�กฏขึ้น จ�กนั้นให้ล�ก
แถบเลื่อนล็อกอุปกรณ์ไปท�งขว� คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่�นของคุณในครั้งต่อไปที่ใช้ง�น
Apple Watch
คุณยังส�ม�รถทำ�ให้น�ฬิก�เข้�สู่โหมดประหยัดพลังง�นได้จ�กหน้�จอนี้ด้วย โปรดดู ก�รช�ร์จ
Apple Watch ที่หน้� 13

การลบข้อมูลใน Apple Watch คุณส�ม�รถตั้งค่� Apple Watch ให้ลบข้อมูลในเครื่องห�กมีก�ร
ป้อนรหัสผ่�นที่ไม่ถูกต้อง 10 ครั้งได้ ซึ่งจะช่วยปกป้องข้อมูลในน�ฬิก�ของคุณได้ห�กสูญห�ยหรือ
ถูกขโมย เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่�น จ�ก
นั้นแตะลบข้อมูล
หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ เลิกจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ที่จับคู่กันอยู่เพื่อลบก�รตั้ง
ค่�และรหัสผ่�นของ Apple Watch ของคุณ คุณยังส�ม�รถรีเซ็ต Apple Watch แล้วจับคู่กับ
iPhone ของคุณอีกครั้งได้ด้วยเช่นกัน โปรดดู ก�รรีเซ็ตก�รตั้งค่�ของ Apple Watch ที่หน้� 90
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ก�รปรับคว�มสว่�ง ขน�ดข้อคว�ม เสียง และก�รสั่น
การปรับความสว่าง เปิดแอปก�รตั้งค่�
จ�กนั้นให้เลื่อนลงแล้วแตะคว�มสว่�งและขน�ดข้อคว�ม
แตะสัญลักษณ์คว�มสว่�ง จ�กนั้นให้หมุน Digital Crown หรือแตะสัญลักษณ์คว�มสว่�งเพื่อปรับ
เปลี่ยน เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะคว�มสว่�งและ
ขน�ดตัวอักษร จ�กนั้นล�กแถบเลื่อนคว�มสว่�ง

แตะสัญลักษณ์คว�มสว่�ง
ปรับขน�ดข้อคว�ม
ท ให้ข้อคว�มเป็ นตัวหน�

การทำาให้ข้อความใหญ่ขึ้น เปิดก�รตั้งค่�
จ�กนั้นให้เลื่อนลงแล้วแตะคว�มสว่�งและขน�ด
ข้อคว�ม แตะขน�ดข้อคว�ม จ�กนั้นแตะตัวอักษรหรือหมุน Ditigal Crown เพื่อเพิ่มหรือลดขน�ด
ข้อคว�ม เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะคว�มสว่�ง
และขน�ดข้อคว�ม จ�กนั้นล�กแถบเลื่อนขน�ดข้อคว�ม
การทำาให้ข้อความเป็นตัวหนา เปิดก�รตั้งค่�
จ�กนั้นให้เลื่อนลงแล้วแตะคว�มสว่�งและขน�ด
ข้อคว�ม เปิดใช้ข้อคว�มตัวหน� เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของ
ฉัน” แตะคว�มสว่�งและขน�ดข้อคว�ม จ�กนั้นเปิดใช้ข้อคว�มตัวหน�
เมื่อคุณเปิดใช้ข้อคว�มตัวหน�จ�ก Apple Watch หรือ iPhone ที่จับคู่กันอยู่ Apple Watch จะ
ต้องรีเซ็ตเพื่อปรับใช้ก�รเปลี่ยนแปลงนั้น แตะดำ�เนินก�รต่อ
การปรับเสียง เปิดก�รตั้งค่�
จ�กนั้นให้เลื่อนลงแล้วแตะเสียงและก�รสั่น แตะปุ่มคว�มดังเสียง
ใต้เสียงกริ่งและเสียงเตือน หรือแตะแถบเลื่อนหนึ่งครั้งเพื่อเลือกแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับ
คว�มดังเสียง หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะเสียงและ
ก�รสั่น จ�กนั้นล�กแถบเลื่อนเสียงกริ่งและเสียงเตือน

แตะสัญลักษณ์
คว�มดังเสียง
แตะเพื่อปิ ดเสียง

การปิดเสียง Apple Watch เปิดก�รตั้งค่�
เลื่อนลงแล้วแตะเสียงและก�รสั่น จ�กนั้นเปิดใช้
ง�นปิดเสียง หรือปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัดก�รตั้งค่� จ�กนั้นแตะปุ่มปิดเสียง คุณยัง
ส�ม�รถเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะเสียงและก�ร
สั่น จ�กนั้นเปิดใช้ง�นปิดเสียงได้ด้วยเช่นกัน
Apple Watch
เชื่อมต่ออยู่กับ iPhone
ที่ใช้ง�นร่วมกัน
ปิ ดเสียง
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คุณยังส�ม�รถปิดเสียงก�รเตือนใหม่อย่�งรวดเร็วได้โดยก�รกดฝ่�มือของคุณลงบนหน้�จอของ
น�ฬิก�ค้�งไว้ส�มวิน�ที คุณจะรู้สึกถึงก�รสะกิดเพื่อยืนยันว่�ได้เปิดใช้ง�นปิดเสียงแล้ว แต่คุณต้อง
เปิดตัวเลือกนี้ในแอป Apple Watch บน iPhone ก่อน ไปที่ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แล้วแตะเสียง
และก�รสั่น จ�กนั้นเปิดใช้ท�บปิดเพื่อปิดเสียง
การปรับความแรงของการสั่น Apple Watch จะสะกิดข้อมือของคุณเมื่อก�รก�รแจ้งเตือนและก�ร
เตือนบ�งอย่�ง และคุณส�ม�รถปรับคว�มแรงของก�รสั่นเหล่�นี้ได้ เปิดก�รตั้งค่�
จ�กนั้นให้
เลื่อนลงแล้วแตะเสียงและก�รสั่น แตะปุ่มก�รสั่นใต้เสียงกริ่งและก�รสั่นเตือน หรือแตะแถบเลื่อนหนึ่ง
ครั้งเพื่อเลือกแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับคว�มแรงก�รสั่น หรือเปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะเสียงและก�รสั่น จ�กนั้นล�กแถบเลื่อนเสียงกริ่งและ
ก�รสั่นเตือน

แตะสัญลักษณ์
ก�รสั่น

ห้�มรบกวนเป็นวิธีก�รง่�ยๆ ในก�รทำ�ให้ Apple Watch เงียบเสียง โดยจะทำ�ให้ส�ยโทรและก�ร
เตือน (ยกเว้นก�รปลุก) ไม่ส่งเสียงหรือทำ�ให้หน้�จอสว่�งขึ้น
การเปิดห้ามรบกวน ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อไปที่หน้�ปัดก�รตั้งค่� จ�ก
นั้นแตะปุ่มห้�มรบกวน
หรือเปิดก�รตั้งค่�
แตะห้�มรบกวน จ�กนั้นเปิดใช้ห้�มรบกวน เมื่อ
เปิดห้�มรบกวนอยู่ คุณจะเห็น
ที่ด�
้ นบนสุดของหน้�จอ

แตะเพื่อเปิ ดโหมดห้�มรบกวน

ห�กต้องก�รทำ�ให้ทั้ง Apple Watch และ iPhone เงียบเสียง ให้เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นเปิด ห้�มรบกวน > สะท้อนข้อมูล iPhone หลัง
จ�กนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนห้�มรบกวนบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง อุปกรณ์อีกเครื่องจะเปลี่ยนให้ตรงกันเสมอ

ก�รเปลี่ยนภ�ษ�และทิศท�ง
การเปลี่ยนภาษาหรือรูปแบบภูมิภาค เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อ
มือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ภ�ษ�และภูมิภ�ค

แตะเพื่อเปลี่ยนภ�ษ�
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การสลับข้อมือที่สวมหรือเปลี่ยนทิศทางของ Digital Crown ห�กคุณต้องก�รสลับข้อมือที่สวมหรือ
ต้องก�รให้ Digital Crown อยู่ในทิศท�งอื่น ให้ปรับก�รตั้งค่�ทิศท�งของคุณเพื่อให้ก�รยกข้อ
มือเป็นก�รปลุก Apple Watch และก�รหมุน Digital Crown ทำ�ให้สิ่งต่�งๆ ขยับไปในทิศท�งที่
คุณต้องก�ร เปิดแอปก�รตั้งค่�
จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ทิศท�ง ห�กต้องก�รเปลี่ยนก�รตั้งค่�ใน
แอป Apple Watch บน iPhone ให้แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ทิศท�งของ
น�ฬิก�
ตั้งค่�ตัวเลือกก�รด เนินง�นได้ใน Apple Watch
หรือบนแอป Apple Watch

ก�รช�ร์จ Apple Watch
การชาร์จ Apple Watch ว�งส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องช�ร์จ
Apple Watch ที่ให้ม�ด้วยบนพื้นผิวร�บในที่ที่อ�ก�ศถ่�ยเทได้ดี เสียบส�ยช�ร์จหรือกล่อง
ช�ร์จเข้�กับอะแดปเตอร์จ�
่ ยไฟที่ให้ม�ด้วย หรืออะแดปเตอร์จ่�ยไฟที่คุณใช้กับ iPhone หรือ
iPad จ�กนั้นให้เสียบอะแดปเตอร์เข้�กับเต้�จ่�ยไฟ เมื่อใช้กล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่
เหล็ก โปรดเปิดฝ�ไว้ นำ�ด้�นหลังของ Apple Watch ไปว�งบนที่ช�ร์จ แม่เหล็กในที่ช�ร์จจะดึง
Apple Watch ให้เข้�ที่ และคุณจะได้ยินเสียงกระดิ่งลม (ห�กไม่ได้ปิดเสียง Apple Watch ไว้)
และจะเห็นสัญลักษณ์ช�ร์จบนหน้�ปัดน�ฬิก� สัญลักษณ์จะเป็นสีแดงเมื่อไฟไม่เข้� Apple Watch
และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อ Apple Watch กำ�ลังช�ร์จอยู่

คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่และก�รช�ร์จ Apple
Watch โปรดดู ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
การตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� Apple Watch จ�กนั้นปัดไปที่หน้�ปัด
แบตเตอรี่
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คุณยังส�ม�รถเพิ่มตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�หล�ยแบบได้ด้วย รวมทั้ง โมดูล�ร์ สีสัน
ยูทิลิตี้ เรียบง่�ย โครโนกร�ฟ และมิคกี้เม�ส์ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอเมื่อแสดงหน้�ปัดน�ฬิก�อยู่ แตะ
ปรับแต่งด้วยตัวเอง จ�กนั้นปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกตำ�แหน่งของแต่ละคุณสมบัติ
ได้ แตะตำ�แหน่ง หมุน Digital Crown เพื่อเลือกแบตเตอรี่ จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อออก
ดูแบตเตอรี่ที่
เหลือ เป็ น
เปอร์เซ็นต์

การใช้โหมดประหยัดพลังงานเพื่อยืดระยะเวลาใช้งาน คุณส�ม�รถทำ�ให้ Apple Watch เข้�สู่โหมด
ประหยัดพลังง�นเพื่อสงวนพลังง�นในขณะที่แบตเตอรี่เหลือน้อยได้ Apple Watch จะยังคงทำ�ง�น
และแสดงเวล�ต่อไป แต่จะใช้ง�นแอปอื่นๆ ไม่ได้ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัดพลังง�น
แตะประหยัดพลังง�น จ�กนั้นแตะดำ�เนินก�ร คุณส�ม�รถกดปุ่มด้�นข้�งจนกระทั่งเห็นแถบเลื่อน
ปร�กฏขึ้นแล้วล�กแถบเลื่อนไปท�งขว�ได้ด้วยเช่นกัน

หม�ยเหตุ: Apple Watch จะเข้�สู่โหมดประหยัดพลังง�นโดยอัตโนมัติเมื่อเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ลด
ลงต่ำ�กว่� 10 เปอร์เซนต์โดยประม�ณ
การกลับสู่โหมดพลังงานปกติ กดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้เพื่อให้ Apple Watch เริ่มก�รทำ�ง�นใหม่ ต้อง
มีกระแสไฟในแบตเตอรี่เหลือพอจึงจะส�ม�รถทำ�เช่นนี้ได้
การตรวจสอบระยะเวลาหลังจากการชาร์จครั้งล่าสุด เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รใช้ง�น คุณส�ม�รถดูค่�ก�รใช้ง�นและเครื่องเปิด
รอใช้ง�นได้ที่นั่น เมื่อนำ�ค่�เหล่�นี้ม�รวมกันจะได้ระยะเวล�ที่ผ่�นไปนับตั้งแต่ช�ร์จจนเต็มครั้งล่�สุด
คุณจะเห็นค่�ประหยัดพลังง�นที่ด�
้ นล่�ง

ดูค�
่ พลังง�น
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ก�รดูคู่มือผู้ใช้นี้

คุณส�ม�รถดูคู่มือผู้ใช้ Apple Watch บน iPhone ได้ในแอป Apple Watch ใน Safari หรือใน
iBooks คุณยังส�ม�รถเปิดและพิมพ์คู่มือผู้ใช้แบบ PDF ได้อีกด้วย
การดูคู่มือผู้ใช้จากแอป Apple Watch เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อ
มือของฉัน” ไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ จ�กนั้นเลื่อนลงแล้วแตะ ดูคู่มือผู้ใช้ Apple Watch
ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari ไปที่ help.apple.com/watch
•

ก�รเพิ่มไอคอนคู่มือผู้ใช้ลงบนหน้�จอโฮมของ iPhone แตะ

จ�กนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้�จอโฮม

•

ก�รดูคู่มือผู้ใช้เป็นภ�ษ�อื่น: แตะ เปลี่ยนภ�ษ� ที่ด้�นล่�งของหน้�เริ่มต้น

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks เปิด iBooks จ�กนั้นค้นห� "คู่มือผู้ใช้ Apple Watch" ใน iBooks Store
การดูคู่มือผู้ใช้แบบ PDF ไปที่ support.apple.com/manuals/watch ค้นห�คู่มือผู้ใช้
Apple Watch แล้วคลิก PDF (คุณยังส�ม�รถค้นห�คู่มือผู้ใช้เวอร์ชั่น iBooks และเวอร์ชั่นเว็บได้ที่
นี่ด้วย)

บท 1
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2

ข้อมูลพื้นฐาน

ก�รใช้ง�นและจัดระเบียบแอปต่�งๆ

Apple Watch มีแอปม�กม�ยหล�ยประเภทสำ�หรับใช้ง�นด้�นก�รสื่อส�ร ข้อมูล และรักษ�เวล�
โดยทั้งหมดจะอยู่บนหน้�จอโฮมเดียว ซึ่งเป็นที่ที่คุณส�ม�รถจัดระเบียบได้ต�มต้องก�ร
การเปิดแอปพลิเคชั่น กด Digital Crown เมื่ออยู่บนหน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อไปที่หน้�จอโฮม จ�กนั้นให้
แตะไอคอนแอป หรือหมุน Digital Crown เพื่อเปิดแอปที่อยู่กึ่งกล�งหน้�จอโฮม
การกลับสู่แอปล่าสุด กด Digital Crown สองครั้ง
การกลับสู่หน้าปัดนาฬิกา แตะไอคอนน�ฬิก�
หรือกด Digital Crown

บนหน้�จอโฮมเพื่อกลับสู่หน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ

การจัดเรียงแอปพลิเคชั่นของคุณใหม่ กด Digital Crown ของ Apple Watch เพื่อไปที่หน้�จอโฮม
แตะแอปหนึ่งค้�งไว้จนกระทั่งแอปต่�งๆ กระดุกกระดิกและไอคอนแอปต่�งๆ มีขน�ดเท่�กัน จ�กนั้น
ให้ล�กแอปที่คุณต้องก�รย้�ยไปที่ตำ�แหน่งใหม่ กด Digital Crown เมื่อทำ�เสร็จ

แตะแอปค้�งไว้
จ�กนั้นล�กไปที่
ต แหนง่ ใหม่

หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะเค้�โครง
แอป แตะไอคอนแอปค้�งไว้ จ�กนั้นล�กไปที่ตำ�แหน่งใหม่ แตะรีเซ็ตเพื่อกู้คืนเค้�โครงเดิม

แตะแล้วล�ก
เพื่อย�
้ ยแอป
ไปรอบๆ
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การค้นหาและติดตั้งแอปจาก App Store เปิดแอป Apple Watch บน iPhone จ�กนั้นแตะ
App Store เพื่อค้นห�แอปสำ�หรับ Apple Watch ซื้อ ด�วน์โหลด และติดตั้งแอปต่�งๆ บน
iPhone ของคุณ คุณจะเห็นข้อคว�มแจ้งให้คุณติดตั้งแอปบน Apple Watch ให้แตะ ใช่
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Apple Watch

เปิ ดก�รตั้งค�
่ ของ
Apple Watch

ดูแอปที่แนะน ของ
Apple Watch ใน
App Store

การปรับการตั้งค่าของแอปที่ติดตั้ง เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” จ�กนั้นเลื่อนลงเพื่อดูแอปต่�งๆ ของคุณ แตะชื่อแอปเพื่อเปลี่ยนก�รตั้งค่�ของแอปนั้น
การตรวจสอบเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แอปต่างๆ ใช้ หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รใช้ง�น ก�รดูเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แต่ละแอปใช้และ
เนื้อที่เก็บข้อมูลที่เหลือใน Apple Watch
การซ่อนแอปที่ติดตั้งแล้วออกจาก Apple Watch แตะไอคอนแอปบนหน้�จอโฮมค้�งไว้จนกระทั่ง
คุณเห็นเครื่องหม�ยก�กบ�ท (X) ที่ขอบ แตะเครื่องหม�ยก�กบ�ท (X) เพื่อเอ�แอปนั้นออกจ�ก
Apple Watch แอปนั้นจะยังคงติดตั้งอยู่บน iPhone ที่จับคู่กัน นอกจ�กคุณจะลบออกจ�ก iPhone
ด้วย ห�กต้องก�รแสดงหรือซ่อนแอปที่ติดตั้งบน Apple Watch ให้เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” เลื่อนลงเพื่อดูแอปต่�งๆ ที่คุณติดตั้ง แตะชื่อแอป จ�กนั้น
แตะแสดงแอปบน Apple Watch คุณไม่ส�ม�รถซ่อนแอปที่ม�พร้อมกับ Apple Watch สำ�หรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รแสดงหรือซ่อนหน้�ปัดต่�งๆ โปรดดู ก�รดูหน้�ปัดรวมของคุณ ที่หน้� 31

ไอคอนแอป

ไอคอนเหล่�นี้คือไอคอนของแอปที่ม�พร้อมกับ Apple Watch โดยมีลิงก์ไปที่ก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับแอปเหล่�นั้น
แอปและไอคอน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม

โปรดดู ก�รติดต�มกิจกรรมประจำ�วัน ที่หน้� 54

นาฬิกาปลุก

โปรดดู ก�รตั้งปลุก ที่หน้� 35

ปฏิทิน

โปรดดู ก�รตรวจสอบและอัปเดตปฏิทินของคุณ ที่หน้� 51

กล้อง

โปรดดู ก�รใช้ช่องมองภ�พและชัตเตอร์แบบรีโมต ที่หน้� 71

เมล

โปรดดู ก�รอ่�นเมล ที่หน้� 46

แผนที่

โปรดดู ก�รสำ�รวจแผนที่ ที่หน้� 62

ข้อความ

โปรดดู ก�รอ่�นและตอบกลับข้อคว�ม ที่หน้� 40

เพลง

โปรดดู ก�รเล่นเพลงบน Apple Watch ที่หน้� 66

Passbook

โปรดดู ก�รซื้อสินค้�และบริก�รด้วย Apple Pay ที่หน้� 59 และ ก�รใช้
Passbook ที่หน้� 61

โทรศัพท์

โปรดดู ก�รรับส�ยโทรศัพท์ ที่หน้� 49

รูปภาพ

โปรดดู ก�รดูรูปภ�พบน Apple Watch ที่หน้� 69

รีโมต

โปรดดู ก�รควบคุม Apple TV ที่หน้� 68
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แอปและไอคอน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่า

โปรดมองห�ไอคอนนี้เพื่อดูก�รอ้�งอิงก�รตั้งค่�ที่เกี่ยวข้องในคู่มือ

หุ้น

โปรดดู ก�รติดต�มหุ้น ที่หน้� 73

นาฬิกาจับเวลา

โปรดดู ก�รจับเวล�กิจกรรมด้วยน�ฬิก�จับเวล� ที่หน้� 38

นาฬิกานับถอยหลัง

โปรดดู ก�รใช้น�ฬิก�นับถอยหลัง ที่หน้� 37

สภาพอากาศ

โปรดดู ก�รตรวจสอบสภ�พอ�ก�ศ ที่หน้� 75

ออกกำาลังกาย

โปรดดู ก�รตรวจสอบก�รออกกำ�ลังก�ยของคุณ ที่หน้� 56

นาฬิกาโลก

โปรดดู ก�รดูเวล�ในสถ�นที่อื่นๆ ที่หน้� 33

ก�รติดต่อกับเพื่อนๆ

ปุ่มด้�นข้�งของ Apple Watch ทำ�ให้คุณส�ม�รถเข้�ถึงผู้คนที่คุณติดต่อด้วยม�กที่สุดได้อย่�ง
รวดเร็ว กดปุ่มด้�นข้�ง เลือกเพื่อน จ�กนั้นโทรห� ส่งข้อคว�ม หรือใช้ Digital Touch แต่ก่อนอื่น
คุณต้องเพิ่มเพื่อนลงใน Apple Watch ก่อน
การเพิ่มเพื่อนลงใน Apple Watch จาก iPhone Apple Watch จะเพิ่มผู้ติดต่อคนโปรดของคุณ
จำ�นวนไม่เกิน 12 คนจ�ก iPhone โดยอัตโนมัติ ห�กต้องก�รเปลี่ยนร�ยชื่อเพื่อนที่ปร�กฏบน
Apple Watch ให้เปิดแอป Apple Watch แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะเพื่อน
แตะเพิ่มเพื่อนในร�ยชื่อเพื่อน จ�กนั้นให้แตะเพื่อนของคุณในร�ยชื่อผู้ติดต่อที่ปร�กฏขึ้น ห�กเพื่อน
ของคุณไม่อยู่ในร�ยชื่อ ให้เปิดแอปร�ยชื่อบน iPhone แล้วเพิ่มพวกเข�เหล่�นั้น จ�กนั้นให้ลองอีก
ครั้ง

แตะเพื่อเพิ่ม
เพื่อนจ�กแอป
ร�ยชื่อของคุณ

การดูเพื่อนๆ บน Apple Watch กดปุ่มด้�นข้�งเพื่อดูเพื่อนๆ ของคุณไม่เกิน 12 คน หมุน Digital
Crown เพื่อไฮไลท์เพื่อนแต่ละคน แตะรูปของเพื่อนหรือชื่อย่อ จ�กนั้นเลือกวิธีก�รที่คุณต้องก�ร
ติดต่อ

สะกิดเพื่อน
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ก�รใช้ Handoff เพื่อสลับระหว่�ง Apple Watch กับ iPhone

คุณสมบัติ Handoff บน Apple Watch และ iPhone ทำ�ให้คุณส�ม�รถสลับจ�กอุปกรณ์หนึ่งไป
ที่อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่เสียสม�ธิจ�กสิ่งที่คุณกำ�ลังทำ�อยู่ ตัวอย่�งเช่น คุณส�ม�รถตรวจ
สอบอีเมลบน Apple Watch ได้อย่�งง่�ยด�ย แต่คุณอ�จต้องก�รสลับไปที่ iPhone เพื่อพิมพ์ก�ร
ตอบกลับโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้�จอ เพียงแค่ปลุก iPhone แล้วคุณก็จะเห็นไอคอนที่มุมซ้�ยล่�ง
ของหน้�จอล็อกที่ตรงกับแอปที่คุณกำ�ลังใช้ง�นบน Apple Watch ตัวอย่�งเช่น แอปเมล ปัดไอคอน
ขึ้นเพื่อเปิดอีเมลฉบับเดียวกันบน iPhone จ�กนั้นจึงทำ�ก�รตอบกลับให้เสร็จ
คุณส�ม�รถใช้ Handoff ได้กับแอปเหล่�นี้: เมล แผนที่ ข้อคว�ม โทรศัพท์ เตือนคว�มจำ� และ
ปฏิทิน รวมถึง Siri โดย Apple Watch ของคุณต้องอยู่ใกล้กับ iPhone จึงจะส�ม�รถใช้ง�น
Handoff ได้
เปิ ดขอ
้ คว�มเพื่อ
อ่�นบน
Apple Watch

ปั ดขึ้นเพื่ออ่�นเมลบน
iPhone

การเปิดหรือปิด Handoff เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�ก
นั้นให้เปิดใช้ ทั่วไป > เปิดใช้ง�น Handoff

ก�รระบุตำ�แหน่ง iPhone ของคุณ

จำ�ที่ที่คุณว�ง iPhone ไม่ได้ใช่หรือไม่ Apple Watch ส�ม�รถช่วยคุณค้นห�ได้ห�กอยู่ใกล้ๆ
การส่งสัญญาณไปที่ iPhone ของคุณ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัดก�รตั้งค่� จ�กนั้นแตะ
ปุ่มส่งสัญญ�ณไปที่ iPhone

ห�ก iPhone ไม่อยู่ในระยะทำ�ก�รของ Apple Watch คุณยังส�ม�รถลองค้นห�โดยใช้ “ค้นห�
iPhone ของฉัน” จ�ก iCloud.com ได้อีกด้วย
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ก�รใช้ง�น Apple Watch โดยไม่มี iPhone ที่จับคู่กันอยู่

ถึงแม้ว่� iPhone จะจำ�เป็นต่อก�รทำ�สิ่งต่�งๆ ส่วนใหญ่ด้วย Apple Watch แต่คุณก็ยังส�ม�รถทำ�
หล�ยสิ่งได้ด้วย Apple Watch โดยไม่จำ�เป็นต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ
•

เล่นเพลงจ�กเพลย์ลิสต์ที่เชื่อมข้อมูลอยู่บน Apple Watch

•

ใช้น�ฬิก� ก�รตั้งปลุก น�ฬิก�นับถอยหลัง และน�ฬิก�จับเวล�

•

ติดต�มกิจกรรมของคุณ (ก�รยืน ก�รเดิน ก�รออกกำ�ลังก�ย) ด้วยแอปกิจกรรม

•

ติดต�มก�รออกกำ�ลังก�ย

•

แสดงรูปภ�พจ�กอัลบั้มรูปภ�พที่เชื่อมข้อมูลอยู่

•

ใช้ Apple Pay เพื่อทำ�ก�รซื้อ โปรดดู ก�รซื้อสินค้�และบริก�รด้วย Apple Pay ที่หน้� 59

Apple Watch ใช้เทคโนโลยีไร้ส�ย Bluetooth® ในก�รเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่กันอยู่ และใช้
iPhone ในก�รทำ�ง�นแบบไร้ส�ยหล�ยอย่�ง Apple Watch กำ�หนดค่�เครือข่�ย Wi-Fi ด้วยตัว
เองไม่ได้ แต่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเครือข่�ย Wi-Fi ที่คุณตั้งค่�ไว้บน iPhone ที่จับคู่กันอยู่
ห�ก Apple Watch และ iPhone ของคุณอยู่ในเครือข่�ยเดียวกันแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่ด้วยบลู
ทูธ คุณยังส�ม�รถทำ�สิ่งต่�งๆ ต่อไปนี้บน Apple Watch ได้โดยไม่ต้องมี iPhone:
•

ส่งและรับข้อคว�มด้วย iMessage

•

ส่งและรับข้อคว�ม Digital Touch

•

ก�รใช้ Siri

Siri บน Apple Watch

Siri ส�ม�รถทำ�ง�นต่�งๆ และนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนม�กได้บน Apple Watch
ถามคำาถามกับ Siri แค่ยก Apple Watch ขึ้นหรือแตะหน้�จอ เมื่อเครื่องตื่น ให้พูดว่� "หวัดดี
Siri" ต�มด้วยคำ�ขอของคุณ คุณยังส�ม�รถกด Digital Crown ค้�งไว้จนกระทั่งเห็นสัญลักษณ์
กำ�ลังฟังที่ด�
้ นล่�งสุดของหน้�จอ จ�กนั้นจึงพูดคำ�ขอของคุณแล้วปล่อย Digital Crown ได้อีกด้วย
ห�กต้องก�รตอบคำ�ถ�มที่ Siri ถ�มหรือดำ�เนินก�รสนทน�ต่อ ให้กด Digital Crown ค้�งไว้แล้ว
พูด หรือแค่พูดว่� "Hey Siri" แล้วพูดคำ�ขอของคุณ
กดค้�งเพื่อเปิดใช้ง�น Siri
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คุณจะพบคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสิ่งที่คุณส�ม�รถถ�ม Siri ได้ตลอดคู่มือฉบับนี้ ซึ่งสิ่งเหล่�นั้นจะมี
ลักษณะเช่นนี้:

“Siri ช่วยอะไรได้บ้�ง”

เมื่อคุณขึ้นเครื่องบิน

ส�ยก�รบินบ�งแห่งอ�จยอมให้คุณเปิดเครื่อง Apple Watch (และ iPhone) ในขณะโดยส�ร
เครื่องบิน ห�กคุณเปิดโหมดเครื่องบินไว้ เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณไม่รบกวนระบบของเครื่องบิน

“เปิ ดโหมดเครื่องบิน”
การเปิดโหมดเครื่องบิน ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัดก�รตั้งค่� จ�กนั้นแตะปุ่มโหมด
เครื่องบิน
สถ�นะเชื่อมต่ออยู่ที่ด�
้ นบนสุดของหน้�จอจะเปลี่ยนเป็นไม่ได้เชื่อมต่อ หรือเปิดแอ
ปก�รตั้งค่�
แล้วแตะโหมดเครื่องบิน เมื่อเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ คุณจะเห็น
ที่ด้�นบนสุดของ
หน้�จอ

ห�กต้องก�รทำ�ให้ทั้ง Apple Watch และ iPhone อยู่ในโหมดเครื่องบิน ให้เปิดแอป
Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นเปิด โหมดเครื่องบิน >
สะท้อนข้อมูล iPhone หลังจ�กนั้นเมื่อคุณสลับเป็นโหมดเครื่องบินบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง อุปกรณ์
อีกเครื่องจะสลับให้ตรงกันเสมอ ห�กต้องก�รปิดโหมดเครื่องบิน คุณต้องปิดบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
แยกกัน
หม�ยเหตุ: ห�กต้องก�รปิด Wi-Fi และบลูทูธ ให้เปิดโหมดเครื่องบินใน Apple Watch
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หน้าปัดนาฬิกา

3

ก�รปรับแต่งหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณด้วยตัวเอง

คุณส�ม�รถปรับแต่งหน้�ปัดของ Apple Watch ด้วยตัวเองเพื่อให้มีรูปลักษณ์และทำ�ง�นในแบบที่
คุณต้องก�รได้ เลือกหน้�ปัดหล�กหล�ยรูปแบบที่มีให้ใช้ง�น ปรับแต่งสี คุณสมบัติ และร�ยละเอียด
อื่นๆ จ�กนั้นเพิ่มหน้�ปัดนั้นลงในคอลเลกชั่นของคุณเพื่อให้คุณส�ม�รถสลับใช้ได้เมื่อคุณต้องก�ร
เครื่องมือบอกเวล�ที่ตรงกับสถ�นก�รณ์ หรือเมื่อคุณแค่อย�กจะเปลี่ยน
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอเมื่อแสดงหน้�ปัดน�ฬิก�อยู่ จ�กนั้นปัดเพื่อดูหน้�
ปัดในคอลเลกชั่นของคุณ เมื่อคุณพบหน้�ปัดที่ต้องก�ร ให้แตะหน้�ปัดนั้น

ปัดเพื่อดูหน้�ปัด
น�ฬิก�อื่นๆ
แตะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ที่คุณต้องก�ร ลงบน
หน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ

คุณส�ม�รถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งบ�งครั้งเรียกว่� กลไกหน้�ปัด ลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณได้
เพื่อให้คุณส�ม�รถตรวจสอบสิ่งต่�งๆ เช่น ร�ค�หุ้นหรือร�ยง�นสภ�พอ�ก�ศได้ในทันที
การเพิ่มคุณสมบัติลงบนหน้าปัดนาฬิกา กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัดน�ฬิก� จ�กนั้น
แตะกำ�หนดเอง ปัดเพื่อเลือกคุณสมบัติ จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อปรับแต่ง บนหน้�ปัดบ�ง
หน้� คุณจำ�เป็นต้องแตะคุณสมบัติเพื่อเลือก เมื่อคุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown เพื่อบันทึกก�ร
เปลี่ยนแปลงของคุณ แตะหน้�ปัดเพื่อสลับไปที่หน้�ปัดนั้น สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้�ปัด
น�ฬิก�แต่ละหน้� โปรดดู หน้�ปัดน�ฬิก�และคุณสมบัติต่�งๆ ที่หน้� 24

กดหน้�จอแล้วแตะ
ก หนดเอง

หมุน Digital Crown
เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ

22

การเพิ่มหน้าปัดนาฬิกาลงในคอลเลกชั่นของคุณ จัดคอลเลกชั่นหน้�ปัดกำ�หนดเองของคุณ โดยใส่ได้
กระทั่งหน้�ปัดเดียวกันหล�ยๆ เวอร์ชั่น กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัดน�ฬิก�ปัจจุบัน
อยู่ ปัดไปท�งขว�จนสุด จ�กนั้นแตะปุ่มสร้�งใหม่ (+) ปัดขึ้นและลงเพื่อเลือกดูหน้�ปัดต่�งๆ จ�กนั้น
แตะหน้�ปัดที่คุณต้องก�รเพิ่ม หลังจ�กที่เพิ่มแล้วคุณจะส�ม�รถปรับแต่งหน้�ปัดนั้นด้วยตัวเองได้

แตะ แลวปั
้ ดขึ้นหรือ
ลงเพื่อเลือกดู
หน้�ปัดน�ฬิก�
จ�กนั้นแตะที่
หน้�ปัด เพื่อเพิ่ม
หน้�ปัดนั้น

การลบหน้าปัดออกจากคอลเลกชั่นของคุณ ห�กไม่ต้องก�รใช้หน้�ปัดใดแล้ว ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�
จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัดน�ฬิก�ปัจจุบันอยู่ ปัดไปที่หน้�ปัดที่คุณไม่ต้องก�ร จ�กนั้นปัดหน้�ปัดนั้นขึ้น
แล้วแตะลบ คุณส�ม�รถเพิ่มหน้�ปัดน�ฬิก�นั้นในภ�ยหลังได้เสมอ

ปัดขึ้นเพื่อลบ
หน�
้ ปัดน�ฬิก�

การปรับเวลานาฬิกาให้เร็วขึ้น ห�กต้องก�รตั้งน�ฬิก�ให้เร็วขึ้น ให้เปิดแอปก�รตั้งค่�
แตะเวล�
แตะ +0 น�ที จ�กนั้นหมุน the Digital Crown เพื่อตั้งน�ฬิก�ให้เร็วขึ้นได้ไม่เกิน 59 น�ที ก�รตั้ง
ค่�นี้จะเปลี่ยนเวล�ที่แสดงบนหน้�ปัดน�ฬิก�เท่�นั้น โดยไม่ส่งผลต่อก�รปลุก เวล�ในก�รแจ้งเตือน
หรือเวล�อื่นใด (เช่น น�ฬิก�โลก)

หมุนเพื่อปรับเวล�
ใหเ้ ร็วขึ้น
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หน้�ปัดน�ฬิก�และคุณสมบัติต่�งๆ

Apple Watch มีหน้�ปัดน�ฬิก�หล�กหล�ยรูปแบบ ซึ่งคุณส�ม�รถปรับแต่งให้เหม�ะสมกับคุณได้
ทุกหน้�ปัด โปรดตรวจสอบก�รอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยๆ เนื่องจ�กชุดหน้�ปัดน�ฬิก�ต่อไปนี้อ�จแตก
ต่�งจ�กสิ่งที่คุณเห็นบน Apple Watch ของคุณ
ดาราศาสตร์
หน้�ปัดด�ร�ศ�สตร์นี้จะแสดงระบบสุริยะและตำ�แหน่งจริงของด�วเคร�ะห์ ดวงอ�ทิตย์ และดวง
จันทร์ และแสดงวัน วันที่ และเวล�ปัจจุบัน
ขณะที่ดูโลก ดวงจันทร์
หรือระบบสุริยะ ใหห
้ มุน
Digital Crown
เพื่อเลื่อนเวล�ไปข้�งหน้�
หรือยอ
้ นกลับ
แตะเพื่อดูต แหน่งปัจจุบัน
ของด�วเคร�ะหต
์ ่�งๆ
ในระบบสุริยะ
แตะดวงจันทร์เพื่อดูข้�งขึ้นข้�งแรม

โครโนกราฟ
หน้�ปัดน�ฬิก�นี้จะจับเวล�โดยละเอียดอย่�งแม่นยำ� เหมือนกับน�ฬิก�จับเวล�แบบอน�ล็อกรุ่น
คล�สสิก โดยจะมีน�ฬิก�จับเวล� ซึ่งส�ม�รถเปิดใช้ง�นได้จ�กหน้�ปัดโดยตรง

•
•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: ร�ยละเอียดหน้�ปัด • สีหน้�ปัด
เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ปฏิทิน • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พ
อ�ก�ศ • หุ้น • สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • แบตเตอรี่ • น�ฬิก�โลก

สีสัน
หน้�ปัดน�ฬิก�นี้จะแสดงเวล�และคุณสมบัติต่�งๆ ที่คุณเพิ่มเป็นสีสันสดใสที่คุณเลือก

•
•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: สีหน้�ปัด
เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พอ�ก�ศ
• สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • น�ฬิก�จับเวล� • แบตเตอรี่ • น�ฬิก�โลก
• อักษรย่อของคุณ (แสดงตัวย่อเหนือกึ่งกล�ง โดยใช้ตัวย่อจ�กข้อมูลในแอปร�ยชื่อของคุณ)
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มิคกี้เมาส์
ให้มิคกี้เม�ส์สร้�งคว�มสนุกสน�นให้กับก�รดูเวล�ของคุณ และคอยดูก�รตบเท้�เพื่อนับวิน�ที

•

เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ปฏิทิน • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พ
อ�ก�ศ • สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • น�ฬิก�จับเวล� • แบตเตอรี่
• น�ฬิก�โลก • มุมมองแบบขย�ยของคุณสมบัติที่กล่�วม�ทั้งหมดและหุ้น

โมดูลาร์
หน้�ปัดโมดูล�ร์ออกแบบให้มีต�ร�งยืดหยุ่นให้คุณเพิ่มคุณสมบัติจำ�นวนม�ก ตอบสนองก�รดูเวล�
ของคุณในแต่ละวันได้อย่�งครอบคลุม

•
•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: สี
เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ปฏิทิน • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พ
อ�ก�ศ • หุ้น • สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • น�ฬิก�จับเวล� • แบตเตอรี่
• น�ฬิก�โลก • มุมมองแบบขย�ยของปฏิทิน สภ�พอ�ก�ศ หุ้น กิจกรรม ก�รปลุก น�ฬิก�นับ
ถอยหลัง น�ฬิก�จับเวล� และน�ฬิก�โลก

การเคลื่อนไหว
หน้�ปัดก�รเคลื่อนไหวจะแสดงชุดรูปแบบภ�พเคลื่อนไหวที่สวยง�ม ได้แก่ ผีเสื้อ ดอกไม้ หรือ
แมงกะพรุน

•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: ผีเสื้อ ดอกไม้ หรือแมงกะพรุนที่เคลื่อนไหว

•

เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ (มีหรือไม่มีวัน)

บท 3

หน้�ปัดน�ฬิก�
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เรียบง่าย
หน้�ปัดน�ฬิก�ที่เรียบง่�ยและสง่�ง�มซึ่งคุณส�ม�รถเพิ่มร�ยละเอียดลงบนหน้�ปัดและเพิ่ม
คุณสมบัติต่�งๆ ลงบนแต่ละมุมของหน้�ปัด

•
•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: สีของเข็มวิน�ที • ร�ยละเอียดและตัวเลขของหน้�ปัด
เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ปฏิทิน • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พ
อ�ก�ศ • สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • น�ฬิก�จับเวล� • แบตเตอรี่
• น�ฬิก�โลก

สุริยะ
หน้�ปัดสุริยะจะแสดงตำ�แหน่งของดวงอ�ทิตย์บนท้องฟ้�โดยอิงจ�กตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณและ
เวล� และยังแสดงวัน วันที่ และเวล�ปัจจุบัน
หมุน
Digital Crown
เพื่อเลื่อน
ดวงอ�ทิตย์
ไปที่ต แหนง่
พลบค่ รุ่งเช้�
เที่ยงตรง อ�ทิตย์ตก
และมืดสนิท

บท 3

หน้�ปัดน�ฬิก�
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ยูทิลิตี้
หน้�ปัดน�ฬิก�นี้ทั้งเหม�ะกับก�รใช้ง�นพื้นฐ�นและก�รทำ�ง�น ส�ม�รถเพิ่มคุณสมบัติได้ถึงส�ม
อย่�งเพื่อแสดงสิ่งที่คุณต้องก�รทร�บเมื่อกว�ดต�มอง

•
•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: สีของเข็มวิน�ที • ร�ยละเอียดและตัวเลขของหน้�ปัด
เพิ่มลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�: วันที่ • ปฏิทิน • ข้�งขึ้นข้�งแรม • อ�ทิตย์ขึ้น/อ�ทิตย์ตก • สภ�พ
อ�ก�ศ • สรุปกิจกรรม • ก�รปลุก • น�ฬิก�นับถอยหลัง • น�ฬิก�จับเวล� • แบตเตอรี่
• น�ฬิก�โลก • มุมมองแบบขย�ยของคุณสมบัติที่กล่�วม�ทั้งหมดและหุ้น

ใหญ่พิเศษ

•

ปรับคุณลักษณะพื้นฐ�น: สี

บท 3

หน้�ปัดน�ฬิก�
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4

การแจ้งเตือน

ก�รแจ้งเตือนบน Apple Watch

แอปต่�งๆ จะส่งก�รแจ้งเตือนเพื่อร�ยง�นคุณเสมอ ตัวอย่�งเช่น ข้อมูลก�รประชุม ข้อคว�ม และ
เตือนคว�มจำ�ให้ออกกำ�ลังก�ย เป็นต้น ก�รแจ้งเตือนจะแสดงบน Apple Watch ทันทีที่ส่งม�ถึง
ห�กคุณไม่ได้อ�
่ นทันที ก�รแจ้งเตือนเหล่�นั้นจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณส�ม�รถตรวจสอบในภ�ยหลัง
ได้

ปั ดลงที่หน้�ปั ด
น�ฬิก�เพื่อดูก�ร
แจ้งเตือนที่ยัง
ไมไ่ ดอ
้ �
่ น

คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสม�ธิ ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่
สถ�นก�รณ์อันตร�ย ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82

ก�รตอบสนองต่อก�รแจ้งเตือนทันที
การตอบสนองเมื่อการแจ้งเตือนส่งมาถึง ห�กคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงก�รแจ้งเตือน ให้ยก
Apple Watch ขึ้นดูก�รแจ้งเตือนนั้น หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนไปที่ด�
้ นล่�งสุดของก�รแจ้ง
เตือน จ�กนั้นกดปุ่มที่แสดงอยู่ตรงนั้น หรือแตะไอคอนแอปในก�รแจ้งเตือนเพื่อเปิดแอปที่ส่งก�รแจ้ง
เตือนนั้น
แตะเพื่อเปิ ด
แอปตัวเต็ม

การปิดทิ้งการแจ้งเตือน ปัดก�รแจ้งเตือนที่คุณกำ�ลังอ่�นลง หรือเลื่อนไปที่ด้�นล่�งสุดของก�รแจ้ง
เตือนนั้นแล้วแตะปิดทิ้ง
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การเลือกการแจ้งเตือนที่จะแสดง ไปที่ ก�รตั้งค่� > ก�รแจ้งเตือน บน iPhone เพื่อระบุว่�แอปและ
กิจกรรมใดบ้�งที่จะสร้�งก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะก�รแจ้งเตือน แตะที่แอป (ตัวอย่�งเช่น แอปข้อคว�ม) จ�กนั้นเลือก
สะท้อนข้อมูล iPhone ของฉัน หรือห�กต้องก�รเลือกก�รตั้งค่�ก�รแจ้งเตือนอื่นนอกเหนือจ�กที่มีอยู่
บน iPhone ให้เลือกกำ�หนดเอง

เลือกก�รรับก�
รแจ้งเตือนบน
Apple Watch

การปิดเสียงการแจ้งเตือน ห�กต้องก�รปิดเสียงก�รแจ้งเตือนบน Apple Watch ให้ปัดขึ้นที่หน้�ปัด
น�ฬิก� แล้วปัดไปที่หน้�ปัดก�รตั้งค่� จ�กนั้นแตะโหมดเงียบ คุณจะยังคงรู้สึกถึงก�รสะกิดเมื่อมีก�ร
แจ้งเตือนส่งม�ถึง ห�กไม่ต้องก�รให้ให้มีเสียงหรือก�รสะกิด ให้แตะห้�มรบกวน
การรักษาความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณยกข้อมือขึ้นเพื่อดูก�รแจ้งเตือน คุณจะเห็นข้อคว�มสรุปสั้นๆ หลัง
จ�กนั้นอีกไม่กี่วิน�ทีจะแสดงร�ยละเอียดของข้่อคว�ม ตัวอย่�งเช่น เมื่อข้อคว�มส่งม�ถึง คุณจะเห็น
ว่�ใครเป็นผู้ส่งก่อน จ�กนั้นข้อคว�มจึงจะปร�กฏขึ้น ห�กไม่ต้องก�รให้ก�รแจ้งเตือนแบบเต็มปร�กฏ
ขึ้นโดยที่คุณไม่ได้แตะก�รแจ้งเตือนนั้นก่อน ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นเปิดใช้คว�มเป็นส่วนตัวของก�รแจ้งเตือน

ก�รตอบสนองต่อก�รแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่�น
การดูการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ตอบสนอง ห�กคุณไม่ได้ตอบสนองต่อก�รแจ้งเตือนเมื่อส่งม�ถึง
ก�รแจ้งเตือนนั้นจะถูกบันทึกไว้ในศูนย์ก�รแจ้งเตือน จุดสีแดงที่ด้�นบนสุดของหน้�ปัดน�ฬิก�แสดง
ว่�คุณมีก�รแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ�
่ น ให้ปัดลงเพื่อดูก�รแจ้งเตือนนั้น ห�กต้องก�รเลื่อนร�ยก�รแจ้ง
เตือน ให้ปัดขึ้นหรือลงหรือหมุน Digital Crown
ปั ดลงเพื่อดูก�ร
แจง้ เตือนที่ยังไม่ได้อ่�น

บท 4

ก�รแจ้งเตือน

29

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนในรายการ แตะก�รแจ้งเตือนนั้น
แตะก�รแจ้งเตือน
เพื่อท ก�รตอบสนอง

การล้างการแจ้งเตือน Apple Watch จะเอ�ก�รแจ้งเตือนออกจ�กร�ยก�รเมื่อคุณแตะเพื่อดูก�ร
แจ้งเตือนเหล่�นั้น ห�กต้องก�รลบก�รแจ้งเตือนหนึ่งโดยไม่อ่�น ให้ปัดก�รแจ้งเตือนนั้นไปท�งซ้�ย
จ�กนั้นแตะล้�ง ห�กต้องก�รล้�งก�รแจ้งเตือนทั้งหมด ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ จ�กนั้นแตะล้�ง
ทั้งหมด

แตะเพื่อล้�งก�ร
แจง้ เตือนหนึ่ง
ครั้ง หรือกดหน้�
จอ เพื่อล้�งก�ร
แจง้ เตือนทั้งหมด

บท 4

ก�รแจ้งเตือน
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5

หน้าปัดรวม

ก�รดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเพียงแค่กว�ดต�มอง

คุณส�ม�รถเข้�ถึงหน้�ปัดรวมได้อย่�งรวดเร็วจ�กหน้�ปัดน�ฬิก� โดยหน้�ปัดรวมคือสรุปข้อมูลที่
คุณดูบ่อยที่สุดและส�ม�รถดูแบบผ่�นๆ ได้ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อดูหน้�ปัดรวม จ�กนั้นปัดไป
ท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อดูหน้�ปัดรวมอื่นๆ

ปั ดขึ้นที่หน�
้ ปั ด
น�ฬิก�เพื่อดูหน้�
ปั ดรวม

คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสม�ธิ ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่
สถ�นก�รณ์อันตร�ย ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82

ก�รดูหน้�ปัดรวมของคุณ

ปั ดขึ้นเพื่อดูหน้�ปั ดรวม

ปั ดไปท�งซ�
้ ยหรือขว�เพื่อดูหน�
้ ปั ดรวมทั้งหมด

การดูหน้าปัดรวมของคุณ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อดูหน้�ปัดที่คุณดูล่�สุด จ�กนั้นปัดไปท�งซ้�ย
หรือขว�เพื่อดูหน้�ปัดรวมอื่นๆ ปัดลงเพื่อกลับสู่หน้�ปัดน�ฬิก�
เมื่อเพียงกวาดตามองยังไม่พอ เพียงแค่แตะหน้�ปัดก็จะเปิดแอปที่เกี่ยวข้อง
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ก�รจัดระเบียบหน้�ปัดรวมของคุณ
ดูแค่สิ่งที่คุณต้องการดูเท่านั้น ห�กต้องก�รเลือกหน้�ปัดรวมของคุณ ให้เปิดแอป Apple Watch
บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะหน้�ปัดรวม จ�กนั้นเพิ่มหรือเอ�หน้�ปัดออก (คุณ
ไม่ส�ม�รถเอ�หน้�ปัดก�รตั้งค่�ออก)
การเรียงหน้าปัดเหล่านั้นในลำาดับที่คุณใช้สะดวก เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะหน้�ปัดรวม จ�กนั้นล�กปุ่มจัดลำ�ดับใหม่

ล�กเพื่อเปลี่ยน
ล ดับหน้�ปั ด

แตะเพื่อเอ�
หน�
้ ปั ดออก

บท 5

หน้�ปัดรวม
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การรักษาเวลา

6

ด้วยคุณสมบัติรักษ�เวล�ของ Apple Watch คุณจะส�ม�รถดูเวล�ในเมืองอื่นๆ ทั่วโลก ตั้งปลุก
ใช้น�ฬิก�นับถอยหลัง และใช้น�ฬิก�จับเวล�ได้ คุณส�ม�รถเพิ่มองค์ประกอบเหล่�นี้ลงบนหน้�ปัด
น�ฬิก�ของคุณเพื่อให้ส�ม�รถดูได้อย่�งรวดเร็วเมื่อคุณต้องก�ร โปรดดู ก�รปรับแต่งหน้�ปัดน�ฬิก�
ของคุณด้วยตัวเอง ที่หน้� 22 เพื่อห�ข้อมูลเพิ่มเติม

ก�รดูเวล�ในสถ�นที่อื่นๆ

แอปน�ฬิก�โลก
บน Apple Watch ทำ�ให้คุณส�ม�รถดูเวล�ของเมืองต่�งๆ ทั่วโลกได้ เปิดแอป
เพื่อดูเวล�ที่สถ�นที่อื่น หรือเพิ่มเมืองลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อดูอย่�งรวดเร็ว

“ตอนนี้ที่ออกแลนดเ์ วล�กี่โมง”
การดูเวลาในเมืองอื่น เปิดแอปน�ฬิก�โลก
จ�กนั้นหมุน Digital Crown หรือปัดหน้�จอเพื่อ
เลื่อนดูร�ยชื่อเมือง ห�กคุณต้องก�รให้แสดงเวล�ของเมืองหนึ่งตลอดเวล� คุณส�ม�รถเพิ่มน�ฬิก�
โลกลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�แล้วเลือกเมืองที่จะแสดงได้

หมุนเพื่อเลื่อนดู
เมืองต�
่ งๆ
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การดูข้อมูลเพิ่มเติม ห�กต้องก�รดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเพิ่มเติมรวมถึงเวล�อ�ทิตย์ขึ้นและอ�ทิตย์ตก
ให้แตะชื่อเมืองในร�ยก�รน�ฬิก�โลก เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหม�ย < ที่ด�
้ นซ้�ยบนหรือปัดไป
ท�งขว�เพื่อกลับสู่ร�ยชื่อเมือง และคุณก็ส�ม�รถกด Digital Crown เพื่อกลับสู่หน้�ปัดน�ฬิก�ได้
เช่นเคย
แตะเพื่อกลับสู่ร�ยชื่อเมือง

กดเพื่อกลับสู่
หน้�ปัดน�ฬิก�

การเพิ่มเมืองลงในนาฬิกาโลก เมืองที่คุณเพิ่มบน iPhone จะปร�กฏในน�ฬิก�โลก
บน
Apple Watch ด้วย เปิดแอปน�ฬิก�บน iPhone แล้วแตะน�ฬิก�โลก จ�กนั้นแตะปุ่มเพิ่ม (+)

ป้อนชื่อเมืองหรือ
เลือกร�ยชื่อ

การเพิ่มนาฬิกาโลกลงบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ คุณส�ม�รถเพิ่มน�ฬิโลกลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ได้
หล�ยหน้�ปัด โดยบ�งหน้�ปัดจะส�ม�รถเพิ่มน�ฬิก�โลกได้ม�กกว่�หนึ่งเมือง กดลงน้ำ�หนักที่หน้�
จอ จ�กนั้นแตะกำ�หนดเอง ปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกคุณสมบัติของแต่ละหน้�ปัด
แตะหน้�ปัดที่คุณต้องก�รใช้กับน�ฬิก�โลก จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกเมือง เมื่อคุณทำ�
เสร็จ ให้กด Digital Crown คุณส�ม�รถเพิ่มน�ฬิก�โลกลงบนหน้�ปัดเหล่�นี้ได้: โครโนกร�ฟ สีสัน
มิคกี้เม�ส์ โมดูล�ร์ เรียบง่�ย และยูทิลิตี้

หมุนไปที่
เมืองที่คุณต้องก�ร
จ�กนั้นกด
Digital Crown
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การเปลี่ยนตัวย่อของเมือง ห�กคุณต้องก�รเปลี่ยนตัวย่อของเมืองที่ใช้บน Apple Watch ให้เปิด
แอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ น�ฬิก� > ตัวย่อ
ของเมือง แตะที่เมืองใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนตัวย่อของเมืองนั้น
เปลี่ยนตัวย่อนี้ได้ในแอป Apple Watch

ก�รตั้งปลุก

ใช้แอปน�ฬิก�ปลุก
เพื่อเล่นเสียงหรือทำ�ให้ Apple Watch สั่นในเวล�ที่คุณต้องก�ร คุณยัง
ส�ม�รถเพิ่มก�รตั้งปลุกลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ได้ด้วย เพื่อให้คุณส�ม�รถเห็นก�รตั้งปลุกครั้งต่อไปได้
เพียงปร�ยต�มองและเปิดแอปน�ฬิก�ปลุกได้เพียงปล�ยนิ้วแตะ

“ตั้งปลุกซ้ ตอน 6 โมงเย็น”
การเพิ่มนาฬิกาปลุก เปิดน�ฬิก�ปลุก
แล้วกดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ จ�กนั้นแตะ สร้�งใหม่ + แตะ
เปลี่ยนเวล� แตะก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง แตะชั่วโมงหรือน�ที หมุน Digital Crown เพื่อปรับ จ�ก
นั้นแตะตั้งค่� แตะเครื่องหม�ย < ที่ด้�นซ้�ยบนเพื่อกลับสู่ก�รตั้งค่�ก�รปลุก จ�กนั้นตั้งค่�ทำ�ซ้ำ�
ป้�ย และเลื่อนปลุกต�มที่คุณต้องก�ร

เพิ่มก�รปลุก

ตั้งเวล�ปลุก

เลือกตัวเลือก

การตั้งหรือปรับการปลุก เปิดน�ฬิก�ปลุก
จ�กนั้นแตะก�รปลุกในร�ยก�รเพื่อเปลี่ยนก�รตั้งค่�
ของก�รปลุกนั้น แตะที่ข�
้ งก�รปลุกเพื่อเปิดหรือปิด

แตะเพื่อแกไ้ ขก�รปลุก

“ปิ ดก�รตั้งปลุกตอนเจ็ดโมงครึ่ง”
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การดูการปลุกครั้งต่อไปบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัด
น�ฬิก� จ�กนั้นแตะกำ�หนดเอง ปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกคุณสมบัติของแต่ละหน้�
ปัด แตะหน้�ปัดที่คุณต้องก�รใช้กับก�รปลุก จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกก�รปลุก เมื่อ
คุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown คุณส�ม�รถเพิ่มก�รปลุกลงบนหน้�ปัดเหล่�นี้ได้: โครโนกร�ฟ
สีสัน มิคกี้เม�ส์ โมดูล�ร์ เรียบง่�ย และยูทิลิตี้

เลือกคุณสมบัติก�รปลุก
ที่จะแสดง

ดูก�รปลุกบนหน�
้ ปั ด
น�ฬิก�ของคุณ

การห้ามไม่ให้ตัวคุณเองเลื่อนปลุก เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณส�ม�รถแตะเลื่อนปลุกเพื่อให้เสียงปลุก
ดังขึ้นอีกครั้งในอีกหล�ยน�ทีให้หลัง ห�กคุณไม่ต้องก�รอนุญ�ตให้เลื่อนปลุก ให้แตะก�รปลุกนั้นใน
ร�ยก�รปลุก จ�กนั้นปิดใช้เลื่อนปลุก

แตะเพื่อเลื่อนปลุก

ปิดก�รเลื่อนปลุก

การลบการตั้งปลุก เปิดน�ฬิก�ปลุก
ลบ

แตะก�รปลุกในร�ยก�ร เลื่อนไปที่ด้�นล่�งสุด จ�กนั้นแตะ

ลบก�รปลุกนี้
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ก�รใช้น�ฬิก�นับถอยหลัง

แอปน�ฬิก�นับถอยหลัง
บน Apple Watch ส�ม�รถช่วยคุณจับเวล�ถอยหลังได้ ตั้งน�ฬิก�นับ
ถอยหลังได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

“จับเวล�ถอยหลัง 20 น�ที”
การตั้งนาฬิกานับถอยหลัง เปิดน�ฬิก�นับถอยหลัง
เพื่อปรับเปลี่ยน จ�กนั้นแตะเริ่ม

แตะชั่วโมงหรือน�ที หมุน Digital Crown

แตะชั่วโมงหรือ
น�ทีจ�กนั้นหมุน
Digital Crown

การตั้งนาฬิกานับถอยหลังเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังปรับน�ฬิก�
นับถอยหลัง จ�กนั้นแตะ 24

เพิ่มคว�มย�วของก�รจับเวล�

การเพิ่มนาฬิกานับถอยหลังลงบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ ห�กคุณใช้น�ฬิก�นับถอยหลังบ่อยๆ ให้
เพิ่มน�ฬิก�นับถอยหลังลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัด
น�ฬิก� จ�กนั้นแตะกำ�หนดเอง ปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกคุณสมบัติของแต่ละหน้�
ปัด แตะหน้�ปัดที่คุณต้องก�รใช้กับน�ฬิก�นับถอยหลัง จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือก
น�ฬิก�นับถอยหลัง เมื่อคุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown คุณส�ม�รถเพิ่มน�ฬิก�นับถอยหลังลง
บนหน้�ปัดเหล่�นี้ได้: โครโนกร�ฟ สีสัน มิคกี้เม�ส์ โมดูล�ร์ เรียบง่�ย และยูทิลิตี้
เลื่อนเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

เลือกคุณสมบัติ
ก�รจับเวล�ที่จะแสดง
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ก�รจับเวล�กิจกรรมด้วยน�ฬิก�จับเวล�

ก�รจับเวล�กิจกรรมอย่�งแม่นยำ�และง่�ยด�ย Apple Watch ส�ม�รถจับเวล�ตลอดกิจกรรม (ไม่
เกิน 11 ชั่วโมง 55 น�ที) และติดต�มรอบหรือเวล�แบ่ง จ�กนั้นแสดงผลลัพธ์เป็นร�ยก�ร แผนภูมิ
หรือแสดงสดบนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ หน้�ปัดโครโนกร�ฟจะมีน�ฬิก�จับเวล�ในตัว และคุณ
ส�ม�รถเพิ่มน�ฬิก�จับเวล�ลงบนหน้�ปัดเหล่�นี้ได้: สีสัน มิคกี้เม�ส์ โมดูล�ร์ เรียบง่�ย และยูทิลิตี้
การสลับไปเป็นนาฬิกาจับเวลา เปิดแอปน�ฬิก�จับเวล�
หรือแตะไอคอนน�ฬิก�จับเวล�บนหน้�
ปัดน�ฬิก�ของคุณ (ห�กคุณได้เพิ่มไว้หรือคุณกำ�ลังใช้หน้�ปัดโครโนกร�ฟ)

น�ฬิก�
จับเวล�
แบบดิจิตอล

น�ฬิก�
จับเวล�
แบบอน�ล็อก

ตัวควบคุม
น�ฬิก�จับเวล�
บนหน้�ปัด
น�ฬิก�แบบ
โครโนกร�ฟ

การเริ่ม หยุด และรีเซ็ต แตะปุ่มเริ่ม แตะปุ่มรอบเพื่อบันทึกเวล�รอบหรือแบ่งเวล� แตะปุ่มหยุดเพื่อ
บันทึกเวล�สุดท้�ย ก�รจับเวล�จะยังคงดำ�เนินต่อไปในขณะที่คุณสลับกลับไปที่หน้�ปัดน�ฬิก�หรือ
เปิดแอปอื่นๆ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มรอบเพื่อรีเซ็ต

บันทึกเวล�รอบ

เริ่มหรือหยุดน�ฬิก�จับเวล�

การเลือกรูปแบบนาฬิกาจับเวลา คุณส�ม�รถเปลี่ยนรูปแบบก�รแสดงผลก�รจับเวล�ก่อน หลัง หรือ
ระหว่�งจับเวล�ก็ได้ ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงน�ฬิก�จับเวล� จ�กนั้นแตะอน�ล็อก
ดิจิตอล แผนภูมิ หรือแบบผสม
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การสลับระหว่างอนาล็อกแบบ 1 หน้าปัดกับแบบ 3 หน้าปัดพร้อมการแบ่ง ปัดหน้�จอน�ฬิก�จับ
เวล�แบบหนึ่งหน้�ปัดขึ้นเพื่อแสดงหน้�ปัดน�ที วิน�ที และเสี้ยววิน�ทีแยกกันเหนือร�ยก�รเวล�ของ
รอบแบบเลื่อน

การตรวจดูผลลัพธ์ ตรวจดูผลลัพธ์ได้บนหน้�จอที่คุณใช้จับเวล� หรือเปลี่ยนหน้�จอเพื่อวิเคร�ะห์
เวล�ในแต่ละรอบและรอบที่เร็วที่สุด/ช้�ที่สุด (ทำ�เครื่องหม�ยสีเขียวและสีแดงไว้) ในรูปแบบที่คุณ
ต้องก�ร ห�กหน้�จอมีร�ยก�รเวล�ของรอบ ให้หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน

เวล�รอบที่ช�
้ ที่สุด

เวล�รอบที่เร็วที่สุด

การตรวจดูการจับเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา ห�กต้องก�รตรวจดูเซสชั่นก�รจับเวล�ในขณะที่แสดง
หน้�ปัดน�ฬิก�ต�มปกติ ให้เพิ่มน�ฬิก�จับเวล�ลงบนหน้�ปัด เวล�ที่ใช้ไปในปัจจุบันจะแสดงบนหน้�
ปัด และคุณส�ม�รถแตะเพื่อสลับไปที่แอปน�ฬิก�จับเวล�
เพื่อดูเวล�ของรอบต่�งๆ ได้

เปิ ดแอปน�ฬิก�จับเวล�

การเลิกใช้งานนาฬิกาจับเวลา ห�กคุณกำ�ลังใช้แอปน�ฬิก�จับเวล�
ให้กด Digital Crown ห�ก
คุณกำ�ลังใช้หน้�ปัดโครโนกร�ฟ ตัวควบคุมน�ฬิก�จับเวล�จะอยู่บนหน้�ปัดเสมอ ให้แตะปุ่มรอบเพื่อ
รีเซ็ต
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7

ข้อความ

ก�รอ่�นและตอบกลับข้อคว�ม

คุณส�ม�รถอ่�นข้อคว�มตัวอักษรที่ส่งม�ถึงได้บน Apple Watch โดยตรง คุณยังส�ม�รถตอบ
กลับจ�ก Apple Watch ได้โดยก�รป้อนต�มคำ�บอกหรือเลือกก�รตอบสนองที่คุณได้เตรียมไว้ หรือ
สลับไปที่ iPhone เพื่อป้อนข้อคว�มตอบกลับ
คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสม�ธิ ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่
สถ�นก�รณ์อันตร�ย ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
การอ่านข้อความ คุณจะรู้สึกถึงก�รสะกิดเพื่อแจ้งเตือนหรือได้ยินเสียงเตือนเมื่อข้อคว�มส่งม�ถึง ให้
ยก Apple Watch ขึ้นม�อ่�น หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน
การเปิดการสนทนาในแอปข้อความ แตะไอคอนข้อคว�ม

ในก�รแจ้งเตือน

การดูรูปภาพในข้อความ แตะรูปภ�พเพื่อดู แตะสองครั้งเพื่อขย�ยรูปให้เต็มหน้�จอ แล้วล�กเพื่อ
เลื่อนดู เมื่อเสร็จแล้ว ให้ปัดจ�กขอบหน้�จอรูปภ�พไปท�งซ้�ยเพื่อกลับสู่ก�รสนทน� ห�กคุณ
ต้องก�รบันทึกรูปภ�พ ให้เปิดข้อคว�มในแอปข้อคว�มบน iPhone แล้วบันทึกรูปภ�พที่นั่น
การฟังคลิปเสียงในข้อความ แตะที่คลิปเพื่อฟัง คลิปจะถูกลบหลังจ�กผ่�นไปสองน�ทีเพื่อประหยัด
เนื้อที่ ห�กคุณต้องก�รเก็บคลิปไว้ ให้แตะเก็บที่ใต้คลิป เสียงจะถูกเก็บไว้เป็นเวล� 30 วัน และคุณ
ส�ม�รถตั้งค่�ให้เก็บไว้น�นกว่�นั้นได้บน iPhone โดยไปที่ ก�รตั้งค่� > ข้อคว�ม แล้วเลื่อนไปที่
ข้อคว�มเสียง แตะหมดอ�ยุ จ�กนั้นแตะค่�ที่ต้องก�ร
การดูวิดีโอในข้อความ แตะวิดีโอในข้อคว�มในแอปข้อคว�ม
เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้�จอ
แตะหนึ่งครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมก�รเล่น แตะสองครั้งเพื่อซูมออกและหมุน Digital Crown เพื่อ
ปรับคว�มดังเสียง ปัดหรือแตะปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับสู่ก�รสนทน�
การกลับสู้ด้านบนสุดของข้อความที่ยาว แตะด้�นบนสุดของหน้�จอเมื่ออยู่ในแอปข้อคว�ม
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การตอบกลับข้อความ ห�กข้อคว�มเพิ่งส่งม�ถึง ให้แตะก�รแจ้งเตือนของข้อคว�มนั้นแล้วหมุน
Digital Crown จ�กนั้นแตะตอบกลับ ห�กข้อคว�มส่งม�ถึงน�นแล้ว ให้ปัดลงที่หน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อ
ดูก�รแจ้งเตือนข้อคว�ม แตะที่ก�รแจ้งเตือนนั้น จ�กนั้นเลื่อนไปที่ด้�นล่�งสุดแล้วแตะปุ่มตอบกลับ
ห�กต้องก�รทำ�เครื่องหม�ยข้อคว�มเป็นอ่�นแล้ว ให้แตะปิดทิ้ง หรือปัดข้อคว�ม กด
Digital Crown เพื่อปิดทิ้งก�รแจ้งเตือนโดยไม่ทำ�เครื่องหม�ยข้อคว�มเป็นอ่�นแล้ว

เลื่อนลงแล้วแตะตอบ
กลับเพื่อตอบสนอง

การระบุว่าจะให้แจ้งเตือนอย่างไร เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” จ�กนั้นแตะข้อคว�ม แตะกำ�หนดเองเพื่อตั้งค่�ตัวเลือกว่�คุณต้องก�รให้แจ้งเตือนอย่�งไร
เมื่อได้รับข้อคว�ม

ตั้งว่�ต้องก�รให้
แจ้งเตือนอย่�งไร

ก�รส่งและจัดก�รข้อคว�ม
การส่งข้อความใหม่ เปิดแอป
แล้วกดลงน้ำ�หนักที่ร�ยก�รสนทน� จ�กนั้นแตะไอคอนข้อคว�ม
ใหม่ แตะร�ยชื่อในร�ยก�รสนทน�ล่�สุดที่ปร�กฏขึ้น แตะเครื่องหม�ย + ที่ด�
้ นซ้�ยล่�งเพื่อ
เลือกจ�กร�ยชื่อติดต่อทั้งหมด หรือแตะปุ่มไมโครโฟนเพื่อค้นห�บุคคลในร�ยชื่อของคุณหรือป้อน
หม�ยเลขโทรศัพท์ต�มคำ�บอก คุณส�ม�รถเขียนข้อคว�มได้หล�ยวิธี
•

ใช้ก�รตอบกลับที่ตั้งไว้

•

ป้อนข้อคว�มใหม่ต�มคำ�บอก

•

บันทึกคลิปเสียง

•

ส่งอิโมจิแบบเคลื่อนไหว

•

ส่งแผนที่แสดงตำ�แหน่งของคุณ (ห�กคุณมี iPhone อยู่กับตัว)

•

สลับไปที่ iPhone แล้วใช้แป้นพิมพ์แบบเต็มเพื่อพิมพ์ข้อคว�ม

การส่งการตอบกลับที่ตั้งไว้ เมื่อทำ�ก�รตอบกลับข้อคว�ม คุณจะเห็นร�ยก�รวลีใช้สะดวกที่คุณ
ส�ม�รถใช้ได้ ให้แตะวลีที่คุณต้องก�รเพื่อส่ง วลีต่�งๆ จะรวมถึงก�รตอบสนองที่อิงจ�กข้อคว�ม
ล่�สุดที่ได้รับ และวลีเริ่มต้นหกวลีที่คุณส�ม�รถแก้ไขได้ ห�กต้องก�รเปลี่ยนเป็นวลีของคุณเอง ให้
เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ข้อคว�ม >
ก�รตอบกลับเริ่มต้น แล้วแตะก�รตอบกลับเริ่มต้นที่ต้องก�รเปลี่ยน
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ห�กก�รตอบกลับที่ตั้งไว้ไม่ได้เป็นภ�ษ�ที่คุณต้องก�รใช้ คุณส�ม�รถเปลี่ยนภ�ษ�ของก�รตอบกลับ
เหล่�นั้นได้โดยก�รสลับเป็นแป้นพิมพ์ภ�ษ�ที่คุณต้องก�รในก�รสนทน�เดียวกันในแอปข้อคว�ม
บน iPhone ยกเลิกก�รตอบกลับเดิมบน Apple Watch แล้วตอบกลับอีกครั้งเพื่อดูก�รตอบกลับ
ในภ�ษ�ใหม่ คุณส�ม�รถป้อนต�มคำ�บอกและส่งคลิปเสียงเป็นภ�ษ�ที่คุณต้องก�รได้ห�กคุณไม่
ต้องก�รเปลี่ยนแป้นพิมพ์

สง่ ก�รตอบ
กลับที่ตั้งไว้

ป้อนต�มค บอกหรือส่ง
ภ�พเคลื่อนไหวแทน

ป้อนข้อความตามคำาบอก ขณะที่กำ�ลังสร้�งข้อคว�มหรือตอบกลับ ให้แตะปุ่มไมโครโฟน แล้ว
พูดสิ่งที่คุณต้องก�รพูด จ�กนั้นแตะเสร็จ โปรดอย่�ลืมว่�คุณส�ม�รถพูดเครื่องหม�ยวรรคตอนได้
ด้วย (ตัวอย่�งเช่น "ม�ถึงหรือยังเครื่องหม�ยคำ�ถ�ม") คุณส�ม�รถเลือกได้ว่�จะส่งข้อคว�มเป็น
ข้อคว�มตัวอักษรหรือส่งเป็นคลิปเสียง โดยให้แตะตัวเลือกที่คุณต้องก�ร ห�กคุณเลือกคลิปเสียง
ผู้รับจะได้รับข้อคว�มเสียงสำ�หรับฟัง ไม่ใช่ข้อคว�มตัวอักษรสำ�หรับอ่�น
ห�กคุณใช้ม�กกว่�หนึ่งภ�ษ�และก�รป้อนต�มคำ�บอกของคุณไม่ได้ป้อนเป็นภ�ษ�ที่ถูกต้องของก�ร
สนทน� คุณยังคงส�ม�รถส่งข้อคว�มนั้นเป็นคลิปเสียงได้อยู่ ห�กต้องก�รเปลี่ยนภ�ษ�ป้อนต�ม
คำ�บอก ให้เปลี่ยนภ�ษ�ของ Siri บน iPhone โดยไปที่ ก�รตั้งค่� > ทั่วไป > Siri จ�กนั้นเริ่มก�ร
สนทน�ใหม่

การส่งข้อความที่ป้อนตามคำาบอกเป็นคลิปเสียงเสมอ คุณไม่จำ�เป็นต้องเลือกใหม่ทุกครั้งห�กคุณ
ต้องก�รส่งข้อคว�มที่ป้อนต�มคำ�บอกทั้งหมดเป็นข้อคว�มเสียง โดยให้เปิดแอป Apple Watch
บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ข้อคว�ม > ข้อคว�มเสียง แล้วให้แตะตัว
เลือก
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การใส่อิโมจิแบบเคลื่อนไหว ในขณะที่กำ�ลังสร้�งข้อคว�มหรือตอบกลับ ให้แตะปุ่มอิโมจิ
แล้วปัด
เพื่อเลือกดูรูปภ�พที่มีให้ใช้ หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนและแก้ไขรูปภ�พ (ตัวอย่�งเช่น เปลี่ยน
หน้�ยิ้มเป็นหน้�บึ้ง) ล�กไปท�งซ้�ยหรือขว�บนใบหน้�ระหว่�งต�สองข้�งหรือที่ป�กเพื่อเปลี่ยนก�ร
แสดงออกม�กขึ้นไปอีก ห�กต้องก�รดูรูปภ�พประเภทอื่นๆ ให้ปัดไปที่หน้�ถัดไป หน้�สุดท้�ยจะแส
ดงอิโมจิแบบดั้งเดิม เมื่อคุณพบสัญลักษณ์ที่ต้องก�รแล้ว ให้แตะสัญลักษณ์นั้นเพื่อเพิ่มลงในข้อคว�ม
ของคุณ จ�กนั้นแตะส่ง

เลื่อนเพื่อดู
รูปแบบเพิ่มเติม

การแชร์ตำาแหน่งที่ตั้งของคุณ ห�กต้องก�รส่งแผนที่ที่แสดงตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณให้กับผู้อื่น ให้
กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงก�รสนทน� จ�กนั้นแตะส่งตำ�แหน่ง

แชรต
์ แหน่งที่ตั้ง
ของคุณในขอ
้ คว�ม

หม�ยเหตุ: ตรวจสอบบน iPhone ของคุณที่จับคู่อยู่ว่�ได้เปิดใช้แชร์ตำ�แหน่งที่ตั้งของฉันใน ก�รตั้ง
ค่� > iCloud > แชร์ตำ�แหน่งที่ตั้งของฉัน
การดูว่าข้อความถูกส่งเมื่อใด ปัดก�รสนทน�ในร�ยก�รสนทน�ของแอปข้อคว�ม

ไปท�งซ้�ย

การแสดงรายละเอียดข้อความ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงก�รสนทน� จ�กนั้นให้แตะร�ย
ละเอียดเพื่อดูข้อมูลติดต่อของผู้เข้�ร่วมก�รสนทน� หรือปัดก�รสนทน�ไปท�งซ้�ย จ�กนั้นแตะร�ย
ละเอียด
การลบบทสนทนา ปัดก�รสนทน�ไปท�งซ้�ยแล้วแตะถังขยะ จ�กนั้นแตะถังขยะเพื่อยืนยัน
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8

Digital Touch

เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Touch

ด้วย Digital Touch คุณจะส�ม�รถส่งภ�พสเก๊ตช์ สะกิด หรือแม้แต่ส่งหัวใจเต้นให้กับเพื่อนที่มี
Apple Watch ได้ สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รเพิ่มเพื่อนๆ ลงใน Apple Watch ให้ดู ก�รติดต่อกับ
เพื่อนๆ ที่หน้� 18
การเปิด Digital Touch กดปุ่มด้�นข้�งเพื่อดูร�ยชื่อเพื่อน จ�กนั้นแตะเพื่อนคนหนึ่งแล้วแตะปุ่ม
Digital Touch ที่ใต้รูป คุณจะเห็นไอคอน Digital Touch เมื่อเพื่อนของคุณมี Apple Watch
เท่�นั้น
สะกิดเพื่อน

แตะเพื่อใช้ Digital Touch

การฝึกซ้อม Digital Touch แตะ
จะส่ง

บนหน้�จอ Digital Touch เพื่อดูเคล็ดลับและฝึกซ้อมก่อนที่

เปลี่ยนสี

รับเคล็ดลับและฝึ กใช้
Digital Touch
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ก�รส่ง Digital Touch

ก�รส่งภ�พสเก๊ตช์ สะกิด หรือส่งหัวใจเต้น ในภ�พประกอบต่อไปนี้ รูปท�งด้�นซ้�ยแสดงสิ่งที่ส่ง
และรูปท�งด้�นขว�แสดงก�รแจ้งเตือนที่ได้รับ
เพียงแค่แตะก�รแจ้งเตือนก็จะส�ม�รถสัมผัสกับ Digital Touch ที่มีคนส่งให้คุณ
การส่งภาพสเก๊ตช์ ว�ดภ�พบนหน้�จอ

เปลี่ยนสี

สะกิด แตะหน้�จอเพื่อสะกิดครั้งเดียว หรือแตะซ้ำ�ๆ เพื่อสะกิดเป็นจังหวะ
เล่นรูปแบบก�รสะกิดอีกครั้ง

การแชร์หัวใจเต้น ว�งนิ้วสองนิ้วบนหน้�จอจนคุณรู้สึกถึงก�รเต้นของหัวใจของคุณและเห็นเป็นภ�พ
เคลื่อนไหวบนหน้�จอ
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9

เมล

ก�รอ่�นเมล
การอ่านเมลในแอปเมล เปิดแอปเมล
บน Apple Watch แล้วหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนดู
ร�ยก�รข้อคว�ม จ�กนั้นให้แตะข้อคว�ม ห�กต้องก�รอ่�นข้อคว�มหรือตอบกลับบน iPhone ให้ปัด
ไอคอนเมลที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอล็อกของ iPhone ขึ้น
เปิ ดข้อคว�มเพื่อ
อ�
่ นบน
Apple Watch

ปั ดขึ้นเพื่ออ่�นเมลบน
iPhone

การอ่านเมลในการแจ้งเตือน ห�กคุณตั้งค่� Apple Watch ให้แสดงก�รแจ้งเตือนเมล คุณส�ม�รถ
อ่�นข้อคว�มใหม่ในก�รแจ้งเตือนได้โดยตรง แตะก�รแจ้งเตือนเมื่อปร�กฏขึ้นเป็นครั้งแรก หรือปัด
ลงที่หน้�ปัดน�ฬิก�ในภ�ยหลังเพื่อดูก�รแจ้งเตือนที่คุณได้รับ จ�กนั้นให้แตะก�รแจ้งเตือนเมล ห�ก
ต้องก�รปิดทิ้งก�รแจ้งเตือน ให้ปัดลงจ�กด้�นบนสุดหรือแตะบอกเลิกที่ท้�ยข้อคว�ม
ห�กคุณไม่ได้รับก�รแจ้งเตือนเมล ให้ไปที่ ก�รตั้งค่� > ก�รแจ้งเตือน บน iPhone แล้วตรวจสอบว่�
คุณได้เปิดก�รแจ้งเตือนสำ�หรับแอปเมลไว้หรือไม่
หม�ยเหตุ: Apple Watch รองรับรูปแบบข้อคว�มส่วนใหญ่และรองรับรูปแบบบ�งอย่�ง ข้อคว�ม
ที่ยกม�จะปร�กฏเป็นสีอื่นแทนที่จะปร�กฏเป็นก�รเยื้อง ห�กคุณได้รับข้อคว�ม HTML ที่มีองค์
ประกอบซับซ้อน Apple Watch จะพย�ย�มแสดงข้อคว�มนั้นเป็นรูปแบบข้อคว�มตัวอักษร ให้ลอง
อ่�นข้อคว�มนั้นบน iPhone ของคุณแทน
การสลับไปที่ iPhone ข้อคว�มบ�งข้อคว�มจะอ่�นแบบเต็มบน iPhone ได้ง่�ยกว่� โดยให้ปลุก
iPhone แล้วปัดไอคอนเมลที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอล็อกขึ้น
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การกลับสู้ด้านบนสุดของข้อความเมลที่ยาว หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนอย่�งรวดเร็ว หรือแค่
แตะที่ด้�นบนสุดของหน้�จอ

หมุนเพื่อเลื่อน
อย่�งรวดเร็ว
หรือแตะที่
ด�
้ นบนสุดของ
หน้�จอเพื่อกลับสู่
ด�
้ นบนสุดของ
ข้อคว�ม

การเปิดแอปโทรศัพท์หรือแผนที่ แตะหม�ยเลขโทรศัพท์ในข้อคว�มเมลเพื่อเปิดแอปโทรศัพท์
หรือแตะที่อยู่เพื่อเปิดแผนที่
การดูที่อยู่แบบเต็มหรือหัวข้อทั้งบรรทัด แตะ ••• ในช่องถึงหรือบรรทัดหัวข้อ Apple Watch จะ
เปิดข้อคว�มเมลในหน้�ต่�งของตัวเอง เพื่อให้คุณเห็นร�ยละเอียดทั้งหมด
การตอบกลับอีเมล คุณจำ�เป็นต้องใช้ iPhone เพื่อเขียนหรือตอบกลับ ให้ปลุก iPhone แล้วปัด
ไอคอนเมลที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอล็อกขึ้น

ก�รจัดก�รเมล
การติดธงข้อความเมล ห�กคุณกำ�ลังอ่�นข้อคว�มในแอปเมล
บน Apple Watch ให้กดลงน้ำ�
หนักที่หน้�จอแล้วแตะติดธง ห�กคุณกำ�ลังดูร�ยก�รเมล ให้ปัดข้อคว�มไปท�งซ้�ยแล้วแตะเพิ่มเติม
คุณยังส�ม�รถติดธงข้อคว�มเมื่อคุณแสดงตัวอย่�งในก�รแจ้งเตือนได้อีกด้วย โดยให้ปัดไปที่ปุ่มติด
ธงที่ด้�นล่�งสุดของข้อคว�ม คุณส�ม�รถเลิกติดธงข้อคว�มที่ติดธงอยู่ก่อนแล้วได้

หม�ยเหตุ: ห�กคุณปัดกระทู้ข้อคว�มไปท�งซ้�ย จะเป็นก�รปรับใช้ก�รกระทำ�ที่คุณเลือก (ติดธง
ทำ�เครื่องหม�ยเป็นยังไม่ได้อ�
่ น หรือลบ) กับทั้งกระทู้
การเปลี่ยนลักษณะธง เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�ก
นั้นไปที่ เมล > กำ�หนดเอง > ลักษณะธง
การทำาเครื่องหมายอีเมลเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ห�กคุณกำ�ลังอ่�นข้อคว�มในแอปเมล
บน Apple Watch ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอแล้วแตะอ่�นแล้วหรือยังไม่ได้อ่�น ห�กคุณกำ�ลังดู
ร�ยก�รเมล ให้ปัดข้อคว�มไปท�งซ้�ยแล้วแตะเพิ่มเติม

บท 9

เมล
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การลบอีเมล ห�กคุณกำ�ลังอ่�นข้อคว�มในแอปเมล
บน Apple Watch ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�
จอแล้วแตะถังขยะ ห�กคุณกำ�ลังดูร�ยก�รเมล ให้ปัดข้อคว�มไปท�งซ้�ยแล้วแตะถังขยะ คุณยัง
ส�ม�รถลบข้อคว�มจ�กก�รแจ้งเตือนข้อคว�มนั้นได้อีกด้วย โดยให้เลื่อนไปที่ด�
้ นล่�งสุดข้อคว�ม
แล้วแตะถังขยะ
หม�ยเหตุ: ห�กบัญชีของคุณตั้งค่�ให้เก็บข้อคว�มถ�วร คุณจะเห็นปุ่มเก็บถ�วรแทนปุ่มถังขยะ
การเลือกกว่าจะให้กล่องเมลใดปรากฏบน Apple Watch บ้าง เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ เมล > รวมเมล คุณส�ม�รถระบุได้กล่องเมล
ได้เพียงกล่องเดียว แต่คุณจะเห็นเนื้อห�จ�กกล่องเข้�ทุกกล่องห�กคุณไม่เลือกกล่องเมลเลย
การปรับแต่งการเตือนด้วยตัวเอง เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” จ�กนั้นเปิดใช้ เมล > แสดงก�รเตือน แตะกลุ่มบัญชีแต่ละกลุ่ม เปิดใช้ตัวเลือกเพื่อให้ได้รับ
ก�รเตือน จ�กนั้นเลือกเสียงหรือก�รสั่น
หากรายการข้อความยาวเกินไป ห�กต้องก�รทำ�ให้ร�ยก�รเมลกระชับขึ้น คุณส�ม�รถลดจำ�นวน
บรรทัดก�รแสดงตัวอย่�งข้อคว�มของอีเมลแต่ละฉบับในร�ยก�รได้ เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ เมล > ก�รแสดงตัวอย่�งข้อคว�ม แล้วเลือก
ว่�จะแสดงข้อคว�ม 2 บรรทัด แสดง 1 บรรทัด หรือไม่แสดงเลย

ปรับแต่งก�รเตือน
ส หรับบัญชีต่�งๆ หรือ
VIP ด้วยตัวเอง

ดูข้อคว�ม 0, 1 หรือ
2 บรรทัด

บท 9

เมล
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10

การใช้โทรศัพท์

ก�รรับส�ยโทรศัพท์
คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสม�ธิ ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่
สถ�นก�รณ์อันตร�ย ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
รับสาย เมื่อคุณรู้สึกถึงก�รแจ้งเตือนส�ยเรียกเข้� ให้ยกข้อมือของคุณขึ้นเพื่อปลุก Apple Watch
และดูว่�ใครโทรเข้�ม� แตะปุ่มตอบรับบน Apple Watch เพื่อพูดโดยใช้ไมโครโฟนและลำ�โพงของ
Apple Watch ห�กต้องก�รเลื่อนเพื่อรับส�ยโดยใช้ iPhone หรือส่งข้อคว�มตัวอักษรแทน ให้หมุน
Digital Crown เพื่อเลื่อนลงแล้วเลือกตัวเลือก
รับส�ย
หมุนเพื่อเลื่อนดู
ตัวเลือกเพิ่มเติม

ส่งส�ยโทรไปยัง
ข้อคว�มเสียง

ส่งข้อคว�ม
ห�ผูโ้ ทรเข้�

พักส�ย

การพักสาย แตะ “รับส�ยบน iPhone” เพื่อพักส�ยจนกว่�คุณจะส�ม�รถคุยต่อบน iPhone ที่จับคู่
กันอยู่ได้ ผู้โทรจะได้ยินเสียงซ้ำ�ๆ จนกระทั่งคุณรับส�ย ห�กคุณห� iPhone ของคุณไม่พบ ให้แตะ
ปุ่ม iPhone บน Apple Watch เพื่อช่วยบอกตำ�แหน่ง
การสลับสายโทรจาก Apple Watch ไปที่ iPhone เพียงแค่ปัดไอคอนโทรศัพท์ที่มุมซ้�ยล่�งของ
หน้�จอล็อกของ iPhone ขึ้นขณะที่กำ�ลังคุยโทรศัพท์บน Apple Watch หรือห�ก iPhone ไม่ได้
ล็อกอยู่ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด�
้ นบนสุดของหน้�จอ
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การปรับความดังเสียงของสายโทร ห�กต้องก�รปรับคว�มดังเสียงของลำ�โพงเมื่อคุยบน
Apple Watch ให้หมุน Digital Crown ในขณะที่กำ�ลังพูดส�ยหรือแตะสัญลักษณ์คว�มดังเสียงบน
หน้�จอ แตะปุ่มปิดเสียงเพื่อปิดเสียงส�ยโทรฝั่งคุณ (ห�กคุณกำ�ลังประชุมส�ย เป็นต้น)

ปรับคว�มดังเสียง

ปิ ดเสียง

คุณยังส�ม�รถปิดเสียงส�ยเรียกเข้�อย่�งรวดเร็วได้โดยก�รกดฝ่�มือของคุณลงบนหน้�จอของ
น�ฬิก�ค้�งไว้ส�มวิน�ที แต่คุณต้องเปิดตัวเลือกนี้ในแอป Apple Watch บน iPhone ก่อน ไปที่
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” > เสียงและก�รสั่น แล้วเปิดใช้ท�บปิดเพื่อปิดเสียง
การส่งสายโทรไปยังข้อความเสียง แตะปุ่มปฏิเสธสีแดงในก�รแจ้งเตือนส�ยเรียกเข้�
การฟังข้อความเสียง คุณจะได้รับก�รแจ้งเตือนห�กผู้โทรเข้�ได้ฝ�กข้อคว�มเสียงไว้ ให้แตะปุ่มเล่น
ในก�รแจ้งเตือนนั้นเพื่อฟัง ห�กต้องก�รฟังข้อคว�มเสียงในภ�ยหลัง ให้เปิดแอปโทรศัพท์
จ�ก
นั้นแตะข้อคว�มเสียง

ก�รโทรออก
“โทรห�แม้น”
การโทรออก ห�กบุคคลที่คุณจะโทรห�เป็นหนึ่งในร�ยก�รโปรด ให้กดปุ่มด้�นข้�งแล้วหมุน
Digital Crown หรือแตะชื่อย่อของคนนั้น จ�กนั้นแตะปุ่มโทร ห�กบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในร�ยชื่อเพื่อน
ของคุณ ให้เปิดแอปโทรศัพท์
จ�กนั้นแตะร�ยก�รโปรดหรือร�ยชื่อ หมุน Digital Crown เพื่อ
เลือก จ�กนั้นแตะชื่อที่คุณต้องก�รโทรห�

โทรห�เพื่อน

การดูข้อมูลการโทรบน Apple Watch ขณะที่คุณกำ�ลังพูดคุยบน iPhone คุณส�ม�รถดูข้อมูลก�ร
โทรบน Apple Watch ได้ในแอปโทรศัพท์
คุณยังส�ม�รถว�งส�ยจ�ก Apple Watch ได้อีก
ด้วย (ตัวอย่�งเช่น ห�กคุณกำ�ลังใช้หูฟังหรือชุดหูฟัง)

บท 10

ก�รใช้โทรศัพท์

50

ปฏิทินและเตือนความจำา

11

ก�รตรวจสอบและอัปเดตปฏิทินของคุณ

แอปปฏิทิน
บน Apple Watch ที่แสดงกิจกรรมที่คุณเป็นผู้จัดหรือได้รับเชิญให้เข้�ร่วมของวันนี้
และของสัปด�ห์ถัดไป Apple Watch ที่แสดงกิจกรรมของปฏิทินทุกปฏิทินที่คุณใช้บน iPhone ของ
คุณ
ดูปฏิทินร�ยเดือน

หมุนเพื่อเลื่อนดู
กิจกรรมต่�งๆ
กดลงน้ หนัก
เพื่อสลับระหว�
่ ง
มุมมองแบบวัน
กับแบบร�ยก�ร

การดูปฏิทินของคุณ เปิดปฏิทิน
จ�กหน้�จอโฮม หรือปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัด
ปฏิทิน จ�กนั้นแตะหน้�ปัดนั้น คุณยังส�ม�รถแตะวันที่ของวันนี้บนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณได้ด้วย
ห�กคุณได้เพิ่มปฏิทินลงบนหน้�ปัดแล้ว

“นัดหม�ยถัดไป”
การตรวจดูกิจกรรมของวันนี้ เปิดปฏิทิน
จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน ปัดไปท�ง
ขว�บนเส้นเวล�ของวันนี้ (มุมมองแบบวัน) เพื่อข้�มไปที่เวล�ปัจจุบัน ห�กต้องก�รดูร�ยละเอียด
กิจกรรม รวมทั้งเวล� สถ�นที่ สถ�นะของผู้รับเชิญ และโน้ตต่�งๆ ให้แตะที่กิจกรรม
การสลับระหว่างเส้นเวลารายวันกับรายการกิจกรรมต่างๆ รายการเดียว กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่
กำ�ลังแสดงปฏิทินร�ยวัน จ�กนั้นแตะร�ยก�รหรือวัน
การดูวันอื่น ในมุมมองแบบวัน ให้ปัดไปท�งซ้�ยบนปฏิทินของวันนี้เพื่อดูวันถัดไป ปัดไปท�งขว�เพื่อ
ย้อนกลับ (คุณดูวันที่อยู่ก่อนหน้�วันนี้ไม่ได้ และดูได้ทั้งหมดไม่เกินเจ็ดวัน) ห�กต้องก�รกลับสู่วันที่
และเวล�ปัจจุบัน ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ จ�กนั้นแตะวันนี้ หรือแค่หมุน Digital Crown ในมุมมอง
แบบร�ยก�ร
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การดูปฏิทินแบบเต็มเดือน แตะเครื่องหม�ย < ที่ด�
้ นซ้�ยบนของปฏิทินร�ยวันใดก็ได้ แตะปฏิทิน
ร�ยเดือนเพื่อกลับสู่มุมมองแบบวัน

แตะเพื่อกลับสู่
กิจกรรมของวันนี้

การเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม สลับไปใช้แอปปฏิทินบน iPhone จ�กนั้นให้เพิ่มกิจกรรมที่นั่น ห�กคุณ
กำ�ลังดูปฏิทินบน Apple Watch ให้ปลุก iPhone แล้วปัดไอคอนปฏิทินที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอ
ล็อกขึ้นเพื่อเปิดแอปปฏิทิน

“สร�
้ งกิจกรรมปฏิทินในวันที่ 20 พ ษภ� เวล� 4 โมง ชื่อยิม”
การแสดงวันที่ของกิจกรรมที่กา
ำ ลังจะถึงบนหน้าปัดนาฬิกา คุณส�ม�รถเพิ่มชุดวันที่และเวล�บ�งแบบ
ลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�หล�ยแบบได้ ตัวอย่�งเช่น หน้�ปัดโมดูล�ร์ สีสัน ยูทิลิตี้ เรียบง่�ย หรือโครโน
กร�ฟ หน้�ปัดโมดูล�ร์ โครโนกร�ฟ และมิคกี้เม�ส์ ส�ม�รถแสดงกิจกรรมถัดไปได้ กดลงน้ำ�หนักที่
หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปที่หน้�ปัด จ�กนั้นแตะกำ�หนดเอง
การตอบสนองต่อคำาเชิญ ห�กคุณเห็นคำ�เชิญในขณะที่ส่งม�ถึง แค่ปัด (หรือหมุน Digital Crown
เพื่อเลื่อน) ไปที่ด้�นล่�งสุดของก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นแตะตอบรับ อ�จจะ หรือปฏิเสธ ห�กคุณพบ
ก�รแจ้งเตือนในภ�ยหลัง ให้แตะก�รแจ้งเตือนนั้นในร�ยก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นให้เลื่อนดูแล้วตอบ
สนอง ห�กคุณอยู่ในแอปปฏิทินอยู่แล้ว ก็แค่แตะที่กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

ปั ดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ตอ
่ ค เชิญ

การติดต่อผู้จัดกิจกรรม ห�กต้องก�รส่งอีเมลถึงผู้จัดกิจกรรม ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอในขณะที่คุณ
กำ�ลังดูร�ยละเอียดกิจกรรม ห�กต้องก�รส่งข้อคว�มเสียงหรือโทรห� ให้แตะที่ชื่อของผู้จัดในร�ย
ละเอียดกิจกรรม
ได้เวลาเดินทางแล้ว คุณส�ม�รถกำ�หนดเวล�ก�รเตือน “ได้เวล�เดินท�ง” ต�มระยะเวล�โดยประ
ม�ณที่ใชัเดินท�งไปถึงกิจกรรมที่คุณสร้�งขึ้น เปิดแอปปฏิทินบน iPhone แตะกิจกรรม แตะแก้ไข
แตะเวล�เดินท�ง แล้วเปิดใช้ง�น คุณจะได้รับก�รเตือนที่คำ�นวณเวล�เดินท�งด้วยแล้ว
การหาเส้นทางไปที่กิจกรรม ดู ก�รห�เส้นท�ง ที่หน้� 63
ปรับการตั้งค่า เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะน�ฬิก�ข้อมือของฉัน จ�กนั้นแตะปฏิทิน

บท 11

ปฏิทินและเตือนคว�มจำ�
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ก�รตั้งและตอบสนองต่อก�รเตือนคว�มจำ�

Apple Watch ไม่มีแอปเตือนคว�มจำ� แต่ Apple Watch จะแจ้งเตือนคว�มจำ�ที่คุณสร้�งในแอป
เตือนคว�มจำ�บน iPhone และบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac อื่นทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้�โดยใช้ Apple ID
ของคุณอยู่ และคุณยังส�ม�รถสร้�งก�รเตือนคว�มจำ�โดยใช้ Siri บน Apple Watch ได้ด้วยเช่น
กัน
การตอบสนองต่อการเตือนความจำา ห�กคุณเห็นคำ�เชิญในขณะที่ส่งม�ถึง แค่ปัด (หรือหมุน
Digital Crown เพื่อเลื่อน) ไปที่ด้�นล่�งสุดของก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นแตะเลื่อนปลุก เสร็จสิ้น หรือ
ปิดทิ้ง ห�กคุณพบก�รแจ้งเตือนในภ�ยหลัง ให้แตะก�รแจ้งเตือนนั้นในร�ยก�รแจ้งเตือน จ�กนั้นให้
เลื่อนดูแล้วตอบสนอง
การตั้งการเตือนความจำา ก�รใช้ Siri บน Apple Watch กด Digital Crown ค้�งไว้แล้วพูด หรือ
แค่ยกข้อมือของคุณขึ้นแล้วพูดว่� "Hey Siri, set a reminder" คุณยังส�ม�รถตั้งก�รเตือนคว�ม
จำ�บน iPhone หรืออุปกรณ์ iOS หรือ Mac ที่ลงชื่อเข้�โดยใช้ Apple ID ของคุณอยู่

“สร�
้ งเตือนคว�มจ ตอน 5 โมง”

บท 11
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ก�รติดต�มกิจกรรมประจำ�วัน

แอปกิจกรรม
บน Apple Watch จะติดต�มก�รเคลื่อนไหวของคุณตลอดทั้งวันและช่วยสร้�ง
กำ�ลังใจให้คุณทำ�ต�มเป้�หม�ยก�รออกกำ�ลังก�ย แอปนี้จะติดต�มว่�คุณลุกขึ้นยืนบ่อยเพียงใด
เคลื่อนไหวม�กเพียงใด และออกกำ�ลังก�ยม�กเพียงใด และจะแสดงกิจกรรมของคุณเป็นกร�ฟิก
วงแหวนที่เรียบง่�ยและทรงพลัง เป้�หม�ยคือก�รนั่งให้น้อยลง เคลื่อนไหวให้ม�กขึ้น และออกกำ�ลัง
ก�ยบ้�งโดยก�รทำ�ให้วงแหวนเต็มวงทุกวงในทุกวัน แอปกิจกรรมบน iPhone จะเก็บสถิติระยะย�ว
ของกิจกรรมของคุณทุกกิจกรรม
คำ�เตือน: Apple Watch ตัวตรวจจับก�รเต้นหัวใจ และแอปต่�งๆ ที่ม�พร้อมกับ Apple Watch
ไม่ใช่อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์และใช้เพื่อจุดประสงค์ในก�รออกกำ�ลังก�ยเท่�นั้น สำ�หรับข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับก�รใช้แอปฟิตเนสอย่�งปลอดภัย ให้ดู ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
เริ่มต้นใช้งาน เมื่อคุณเปิดแอปกิจกรรม
บน Apple Watch เป็นครั้งแรก ให้ปัดไปท�งซ้�ยเพื่อ
อ่�นคำ�อธิบ�ยของก�รเคลื่อนไหว ก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รยืน จ�กนั้นให้แตะเริ่มต้น ป้อนข้อมูลที่
จำ�เป็นโดยก�รแตะที่เพศ อ�ยุ น้ำ�หนัก และส่วนสูง จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อตั้งค่�แล้วแตะ
ดำ�เนินก�รต่อ แล้วจึงเริ่มเคลื่อนไหว

ป้อนข้อมูลส่วนตัวและตั้งเป้�หม�ยของคุณ

หม�ยเหตุ: คุณยังส�ม�รถป้อนวันเกิด เพศ ส่วนสูง และน้ำ�หนักของคุณในแอป Apple Watch บน
iPhone ได้ด้วยเช่นกัน แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” ในแอป Apple Watch แล้วแตะสุขภ�พ
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การตรวจสอบความคืบหน้า ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� จ�กนั้นปัดไปที่หน้�จอกิจกรรมเพื่อดูคว�ม
คืบหน้�ของคุณได้ทุกเมื่อ แตะหน้�ปัดเพื่อเปิดแอปกิจกรรม
แล้วปัดเพื่อดูกิจกรรมแต่ละอย่�ง
วงแหวนก�รเคลื่อนไหวจะแสดงว่�คุณได้เผ�ผล�ญพลังง�นจ�กก�รเคลื่อนไหวไปแล้วกี่แคลอรี
วงแหวนก�รออกกำ�ลังก�ยจะแสดงว่�คุณได้ออกกำ�ลังก�ยต่อเนื่องไปแล้วกี่น�ที วงแหวนก�รยืนจะ
แสดงว่�คุณได้ลุกขึ้นยืนเป็นเวล�อย่�งน้อยหนึ่งน�ทีเป็นจำ�นวนกี่ครั้งต่อชั่วโมง ปัดกิจกรรมขึ้นหรือ
หมุน Digital Crown เพื่อดูคว�มคืบหน้�เป็นแผนภูมิ

วงแหวนที่ซ้อนกันแสดงว่�คุณทำ�ได้เกินเป้�หม�ยแล้ว ลองมองห�ร�งวัลคว�มแห่งคว�มสำ�เร็จห�ก
คุณเปิดใช้คุณสมบัตินั้นไว้

วงแหวนที่ไมเ่ ต็มวง
แสดงถึงคว�มคืบหน้�
ของเป้�หม�ยของคุณ
วงแหวนที่เต็มวง
แล้วแสดงว่�คุณท ได้
ต�มเป้�หม�ยแล้ว

การตรวจสอบประวัติกิจกรรมและดูผลสำาเร็จทั้งหมดของคุณ เปิดแอปกิจกรรมบน iPhone จ�กนั้น
แตะวันที่ในปฏิทินเพื่อดูร�ยละเอียดของวันนั้น นอกเหนือจ�กข้อมูลก�รเคลื่อนไหว ก�รออกกำ�ลัง
ก�ย และก�รยืนแล้ว คุณจะเห็นว่�คุณเดินไปกี่ก้�วและเป็นระยะท�งเท่�ใดด้วย
การปรับเปลี่ยนเป้าหมายของคุณ เปิดแอปกิจกรรม
บน Apple Watch แล้วกดลงน้ำ�หนักที่หน้�
จอจนกระทั่งคุณเห็นก�รแจ้งให้เปลี่ยนเป้�หม�ยก�รเคลื่อนไหวของคุณ

ทุกวันจันทร์ คุณยังจะได้รับก�รแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลสำ�เร็จของสัปด�ก่อน และคุณส�ม�รถปรับ
เปลี่ยนเป้�หม�ยก�รเคลื่อนไหวร�ยวันของสัปด�ห์ที่จะม�ถึงได้ Apple Watch จะแนะนำ�เป้�หม�ย
โดยอิงจ�กผลง�นที่ผ่�นม�ของคุณ
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การควบคุมการแจ้งเตือนกิจกรรม แอปเตือนคว�มจำ�ส�ม�รถช่วยให้คุณบรรลุเป้�หม�ยได้
Apple Watch ส�ม�รถแจ้งให้คุณทร�บได้ว�
่ ยังทำ�ได้ต�มเป้�หม�ยอยู่หรือน้อยกว่�ที่ควรจะเป็น
และยังทำ�ได้กระทั่งเตือนเมื่อคุณนั่งน�นเกินไป ห�กต้องก�รเลือกว่�จะแสดงก�รแจ้งเตือนและก�ร
เตือนใดบ้�ง ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะ
กิจกรรม

เปิดก�รแจ้ง
เตือนที่คุณ
ต้องก�ร

ก�รตรวจสอบก�รออกกำ�ลังก�ยของคุณ

แอปออกกำ�ลังก�ย
บน Apple Watch มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณส�ม�รถจัดก�รก�รออกกำ�ลัง
ก�ยแต่ละครั้งของคุณได้ ซึ่งจะทำ�ให้คุณส�ม�รถตั้งเป้�หม�ยเฉพ�ะได้ เช่น เวล� ระยะท�ง หรือ
แคลอรี จ�กนั้นติดต�มคว�มคืบหน้�ของคุณ สะกิดคุณไปตลอดท�ง และสรุปผลง�นของคุณ คุณ
ส�ม�รถใช้แอปกิจกรรมบน iPhone เพื่อตรวจดูประวัติก�รออกกำ�ลังก�ยทั้งหมดของคุณได้ โปรดดู
ก�รทำ�ให้ข้อมูลแม่นยำ�อยู่เสมอ ที่หน้� 58 เพื่อห�ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีก�รปรับเทียบ Apple Watch

“เริ่มออกก ลังก�ย”
การเริ่มออกกำาลังกาย เปิดแอปก�รออกกำ�ลังก�ย
แล้วแตะประเภทก�รออกกำ�ลังก�ยที่คุณ
ต้องก�ร เมื่อคุณใช้แอปและเลือกก�รออกกำ�ลังก�ย ลำ�ดับของก�รออกกำ�ลังก�ยจะเรียงต�มคว�ม
ต้องก�รของคุณ

เลื่อนเพื่อดูก�ร
ออกก ลังก�ยเพิ่มเติม
แตะเพื่อเลือกก�ร
ออกก ลังก�ยของคุณ
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ปัดไปท�งซ้�ยและขว�บนหน้�จอแสดงเป้�หม�ยเพื่อเลือกแคลอรี เวล� หรือระยะท�งเป้�หม�ย
(หรือเลือกให้ไม่มีเป้�หม�ย) จ�กนั้นหมุน Digital Crown หรือแตะเครื่องหม�ย + / - เพื่อตั้งเป้�
หม�ย เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แตะเริ่มต้น ห�กคุณกำ�ลังวัดแคลอรีหรือเวล� คุณส�ม�รถว�ง iPhone
ไว้แล้วออกกำ�ลังก�ยโดยใช้ Apple Watch อย่�งเดียวได้ แต่โปรดนำ� iPhone ติดตัวไปด้วยห�ก
ต้องก�รวัดระยะท�งกล�งแจ้งให้แม่นยำ�

แตะเพื่อปรับ
เปลี่ยนเป้�หม�ย
ของคุณ

หม�ยเหตุ: ก�รเดิน/วิ่ง/ปั่นจักรย�น กล�งแจ้งและในร่มเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยคนละชนิดกัน
เนื่องจ�ก Apple Watch จะคำ�นวณแคลอรีที่เผ�ผล�ญจ�กแต่ละประเภทด้วยวิธีก�รที่แตกต่�งกัน
สำ�หรับก�รออกกำ�ลังก�ยในร่ม Apple Watch จะใช้ก�รอ่�นก�รเต้นหัวใจของคุณเป็นหลักเพื่อ
ประม�ณแคลอรีที่เผ�ผล�ญไป แต่ห�กเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยกล�งแจ้ง Apple Watch จะทำ�ง�น
ร่วมกันกับ iPhone (ซึ่งมี GPS) เพื่อคำ�นวณคว�มเร็วและระยะท�ง และจะใช้ค่�ต่�งๆ เหล่�นั้นรวม
ทั้งก�รเต้นหัวใจของคุณเพื่อประม�ณปริม�ณแคลอรีที่เผ�ผล�ญไป
การตรวจสอบความคืบหน้า ตรวจสอบวงแหวนคว�มสำ�เร็จของคุณในระหว่�งออกกำ�ลังก�ยเพื่อดู
คว�มคืบหน้�โดยรวม ปัดที่ครึ่งล่�งของหน้�จอเพื่อตรวจดูเวล�ที่ใช้ไป จำ�นวนก้�วเฉลี่ย ระยะท�ง
แคลอรีที่ใช้ไป และก�รเต้นหัวใจ คุณส�ม�รถเลือกดูค่�ระยะท�ง แคลอรี หรือเวล�เป็นตัวเลขแทน
วงแหวนคว�มคืบหน้�ได้ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
จ�กนั้นเปิดใช้ ออกกำ�ลังก�ย > แสดงตัววัดเป้�หม�ย

วงแหวนจะช่วยบ่งบอก
คว�มคืบหน�
้ ในก�ร
ออกก ลังก�ยของคุณ
ได้อย่�งรวดเร็ว

การหยุดพักและทำาต่อ เมื่อใดก็ต�มที่ต้องก�รหยุดพักก�รออกกำ�ลังก�ย ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ
จ�กนั้นแตะหยุดพัก ห�กต้องก�รทำ�ต่อ ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จออีกครั้ง จ�กนั้นแตะทำ�ต่อ
การประหยัดพลังงานระหว่างออกกำาลังกายเป็นเวลานาน คุณส�ม�รถประหยัดพลังง�นได้โดยก�ร
ปิดใช้ง�นตัวตรวจจับก�รเต้นหัวใจในระหว่�งออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รเดินและวิ่งเป็นเวล�น�น แต่
คว�มแม่นยำ�ในก�รประม�ณก�รเผ�ผล�ญแคลอรีของคุณอ�จลดลง เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นเปิดใช้ ออกกำ�ลังก�ย > โหมดประหยัดพลังง�น
การหยุดออกกำาลังกาย เมื่อคุณทำ�ได้ต�มเป้�หม�ยแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน ห�กคุณรู้สึกดี
และต้องก�รออกกำ�ลังก�ยต่อก็ส�ม�รถทำ�ต่อได้เลย โดย Apple Watch จะทำ�ก�รเก็บข้อมูลต่อ
ไปจนกว่�คุณจะบอกให้หยุด เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ จ�กนั้นแตะสิ้นสุด หมุน
Digital Crown เพื่อเลื่อนดูสรุปผลต่�งๆ จ�กนั้นให้แตะปุ่มบันทึกหรือปุ่มทิ้งที่ด้�นล่�งสุด
การตรวจดูประวัติการออกกำาลังกาย เปิดแอปกิจกรรมบน iPhone จ�กนั้นแตะวันที่ เลื่อนลงเพื่อดู
ร�ยก�รก�รออกกำ�ลังก�ยของคุณที่ใต้สรุปก�รเดิน/ก�รยืน/ก�รออกกำ�ลังก�ย ปัดกิจกรรมแต่ละ
ชนิดไปท�งซ้�ยเพื่อดูร�ยละเอียดของกิจกรรมนั้น
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ก�รตรวจสอบก�รเต้นหัวใจของคุณ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Apple Watch จำ�เป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังเพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�น
คุณสมบัติต่�งๆ ได้ เช่น ก�รตรวจจับข้อมือ ก�รแจ้งเตือนด้วยก�รสั่น และตัวตรวจจับก�รเต้นหัวใจ
ก�รสวม Apple Watch ให้พอดี ไม่แน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป และเหลือช่องระบ�ยอ�ก�ศให้กับ
ผิวหนังของคุณ จะทำ�ให้คุณรู้สึกสบ�ยไปพร้อมกับช่วยให้เซ็นเซอร์ต�
่ งๆ ทำ�ง�นได้ คุณอ�จต้องก�ร
สวม Apple Watch ให้แน่นขึ้นเมื่อออกกำ�ลังก�ย และคล�ยออกเมื่อออกกำ�ลังก�ยเสร็จ นอกจ�กนี้
เซ็นเซอร์ต่�งๆ จะทำ�ง�นเมื่อคุณสวม Apple Watch ไว้ที่หลังข้อมือเท่�นั้น
การดูการเต้นหัวใจในปัจจุบันของคุณ ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� จ�กนั้นปัดไปที่หน้�จอหัวใจเต้นเพื่อวัด
ก�รเต้นหัวใจของคุณและดูก�รวัดครั้งล่�สุด แตะรูปหัวใจบนหน้�จอเพื่อวัดใหม่

แตะเพื่อวัดก�ร
เต้นหัวใจอีกครั้ง

การตรวจสอบการเต้นหัวใจของคุณในระหว่างออกกำาลังกาย ปัดที่ครึ่งล่�งของหน้�จอคว�มคืบหน้�
ของก�รออกกำ�ลังก�ย

ก�รทำ�ให้ข้อมูลแม่นยำ�อยู่เสมอ

Apple Watch ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูง น้ำ�หนัก เพศ และอ�ยุที่คุณมอบให้ในก�รคำ�นวณว่�คุณ
เผ�ผล�ญแคลอรีไปเท่�ใด เดินท�งไกลเท่�ใด และข้อมูลอื่นๆ นอกจ�กนี้ ยิ่งคุณวิ่งโดยใช้แอปก�ร
ออกกำ�ลังก�ย
ม�กขึ้น Apple Watch ก็จะเรียนรู้ระดับคว�มฟิตของคุณได้ม�กขึ้น และจะ
ประม�ณปริม�ณแคลอรีที่คุณเผ�ผล�ญในระหว่�งก�รออกกำ�ลังก�ยต่อเนื่องได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
GPS ใน iPhone ของคุณจะทำ�ให้ Apple Watch ส�ม�รถวัดระยะท�งได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้นอีก ตัวอย่�ง
เช่น ห�กคุณนำ� iPhone ติดตัวไปในขณะที่ใช้แอปออกกำ�ลังก�ย
ในระหว่�งวิ่ง Apple Watch
จะใช้ GPS ของ iPhone เพื่อปรับเทียบระยะท�งของคุณ หลังจ�กนั้น ห�กคุณไม่ได้นำ� iPhone
ติดตัวไปด้วย หรือห�กคุณออกกำ�ลังก�ยในที่ที่ใช้ง�น GPS ไม่ได้ (ตัวอย่�งเช่น ในอ�ค�ร)
Apple Watch จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะท�งของคุณที่จัดเก็บไว้เพื่อวัดระยะท�ง
การอัปเดตส่วนสูงและน้า
ำ หนักของคุณ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” แตะสุขภ�พ น้ำ�หนัก หรือส่วนสูง แล้วปรับเปลี่ยน
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ก�รซื้อสินค้�และบริก�รด้วย Apple Pay

คุณส�ม�รถใช้ Apple Pay บน Apple Watch เพื่อซื้อสินค้�และบริก�รในร้�นค้�ที่ยอมรับก�ร
ชำ�ระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสได้ เพียงแค่ตั้งค่� Apple Pay ในแอป Apple Watch บน iPhone คุณ
ก็พร้อมที่จะซื้อสินค้�และบริก�รแล้ว แม้แต่ในเวล�ที่คุณไม่มี iPhone อยู่กับตัว
คุณจะใช้ Apple Pay ไม่ได้ห�กคุณเลิกจับคู่ Apple Watch ปิดใช้ง�นรหัสผ่�น หรือปิดก�รตรวจ
จับข้อมือ
คุณส�ม�รถเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตได้ถึงแปดใบ โดยบัตรเหล่�นั้นจะปร�กฏที่ด้�นบนสุดของกอง
ในแอป Passbook
ของคุณ โดยอยู่เหนือบัตรประเภทอื่นๆ หม�ยเลขสี่หรือห้�หลักสุดท้�ยของ
บัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณจะปร�กฏที่ด้�นหน้�ของบัตรชำ�ระเงิน
หม�ยเหตุ: บัตรเครดิตและเดบิตของสหรัฐอเมริก�จำ�นวนม�กส�ม�รถใช้กับ Apple Pay ได้
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รมี Apple Pay ให้ใช้ง�นหรือไม่และผู้ออกบัตรในปัจจุบัน ให้ไปที่
support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=th_TH

บัตรช ระเงิน
จะปร�กฏก่อน

เลื่อนเพื่อดู
บัตรอื่นๆ
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การตั้งค่า Apple Pay บน Apple Watch ถึงแม้ว่�คุณจะตั้งค่� Apple Pay บน iPhone โดย
ใช้แอป Passbook แล้ว คุณก็ยังต้องเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตที่จะใช้บน Apple Watch เตรียม
บัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณให้พร้อม จ�กนั้นเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�
ข้อมือของฉัน” แตะ Passbook และ Apple Pay แตะเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต จ�กนั้นแตะถัด
ไป ห�กคุณมีบัตรเครดิตหรือเดบิตในไฟล์ที่รองรับกับ iTunes หรือ App Store ให้ป้อนรหัสรักษ�
คว�มปลอดภัยของบัตรนั้น ห�กไม่มี ให้ถ�
่ ยรูปข้อมูลบนบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณด้วยกล้องของ
iPhone แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำ�เป็น รวมถึงรหัสรักษ�คว�มปลอดภัยของบัตร โปรดทร�บว่�ผู้
ออกบัตรของคุณอ�จมีขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ห�กเป็นเช่นนั้น ให้เลือกตัวเลือกก�ร
ยืนยัน แตะยืนยัน จ�กนั้นแตะป้อนรหัสเพื่อทำ�ก�รยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์

ป้อนรหัสยืนยัน
ของคุณ

เพิ่มบัตรเครดิต
หรือเดบิตใหม่

การเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตอื่น แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” ในแอป Apple Watch บน iPhone
แล้วแตะ Passbook และ Apple Pay จ�กนั้นแตะเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต แล้วปฏิบัติต�มคำ�
แนะนำ�บนหน้�จอ
การเลือกบัตรเริ่มต้นของคุณ แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” ในแอป Apple Watch บน iPhone แล้ว
แตะ Passbook และ Apple Pay แตะบัตรเริ่มต้น จ�กนั้นเลือกบัตรที่ต้องก�ร
การชำาระเงินค่าสินค้าที่ซื้อ กดปุ่มด้�นข้�งสองครั้ง ปัดเพื่อเปลี่ยนบัตร จ�กนั้นนำ� Apple Watch
ไปจ่อใกล้ๆ เครื่องอ่�นบัตรแบบไม่ต้องสัมผัสโดยหันหน้�จอเข้�ห�เครื่องอ่�น ก�รสั่นเบ�ๆ และเสียง
จะยืนยันว่�ได้ส่งข้อมูลก�รชำ�ระเงินแล้ว

คุณจะรู้สึกถึงก�รสั่นเบ�ๆ
และไดย
้ ินเสียงเมื่อส่งข้อมูล
บัตรของคุณแล้ว

การค้นหาหมายเลขบัญชีอุปกรณ์ของบัตร เมื่อคุณชำ�ระเงินด้วย Apple Watch หม�ยเลขบัญชี
อุปกรณ์ของบัตรจะถูกส่งให้กับผู้จำ�หน่�ยไปพร้อมกับก�รชำ�ระเงิน ห�กต้องก�รค้นห�ตัวเลขสี่หรือ
ห้�หลักสุดท้�ยของหม�ยเลขนี้ ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของ
ฉัน” แตะ Passbook และ Apple Pay จ�กนั้นแตะที่บัตร
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การเอาบัตรออกจาก Apple Pay เปิด Passbook
บน Apple Watch แล้วแตะเพื่อเลือกบัตร
กดลงน้ำ�หนักที่บัตร จ�กนั้นแตะลบ หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อ
มือของฉัน” แตะ Passbook และ Apple Pay แตะที่บัตร จ�กนั้นแตะเอ�ออก
หาก Apple Watch สูญหายหรือถูกขโมย ห�ก Apple Watch ของคุณสูญห�ยหรือถูกขโมย ให้
ลงชื่อเข้�สู่บัญชีของคุณที่ iCloud.com แล้วเอ�บัตรของคุณออก ไปที่ ก�รตั้งค่� > อุปกรณ์ของฉัน
เลือกอุปกรณ์ จ�กนั้นคลิกเอ�ออกทั้งหมด คุณยังส�ม�รถโทรห�ผู้ออกบัตรของคุณได้อีกด้วย

ก�รใช้ Passbook

ใช้แอป Passbook
บน Apple Watch เพื่อเก็บบัตรผ่�นขึ้นเครื่อง ตั๋วชมภ�พยนตร์ บัตร
สะสมแต้ม และอื่นๆ อีกม�กไว้ในที่เดียว บัตรประเภทต่�งๆ ของคุณใน Passbook บน iPhone
จะเชื่อมข้อมูลกับ Apple Watch โดยอัตโนมัติ (ห�กคุณเปิด สะท้อนข้อมูล iPhone ในแอป
Apple Watch) สแกนบัตรบน Apple Watch เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้�ชมภ�พยนตร์ หรือแลกใช้
คูปอง ห�กต้องก�รตั้งค่�ตัวเลือกของบัตรของคุณบน Apple Watch ให้เปิดแอป Apple Watch
บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะ Passbook และ Apple Pay

ดูบัตรผ่�น

การใช้บัตร ห�กก�รแจ้งเตือนของบัตรปร�กฏบน Apple Watch ให้แตะก�รแจ้งเตือนนั้นเพื่อดูบัตร
คุณอ�จต้องเลื่อนดูจึงจะเห็นบ�ร์โค้ด หรือเปิด Passbook
แล้วเลือกบัตรผ่�น จ�กนั้นจ่อบ�ร์โค้ด
บนบัตรผ่�นเข้�กับเครื่องสแกน
จัดเรียงบัตรใหม่ เปิดแอป Passbook บน iPhone แล้วล�กเพื่อจัดเรียงบัตรต่�งๆ ใหม่ ลำ�ดับบน
Apple Watch จะถูกจัดเรียงใหม่ให้ตรงกันด้วย
เมื่อไม่ต้องการใช้บัตรแล้ว ห�กต้องก�รลบบัตรบน iPhone ให้เปิดแอป Passbook แตะบัตรผ่�น
แตะ
จ�กนั้นแตะลบ
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ก�รสำ�รวจแผนที่

Apple Watch มีหน้�ปัดแผนที่สำ�หรับดูตำ�แหน่งที่ตั้งของคุณและสถ�นที่โดยรอบอย่�งรวดเร็ว และ
แอปแผนที่ตัวเต็มสำ�หรับสำ�รวจและขอรับเส้นท�ง

“แสดงแผนที่เบอรล
์ ิน”
คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสม�ธิ ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่
สถ�นก�รณ์อันตร�ย ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
การดูแผนที่ เปิดแอปแผนที่
บน Apple Watch หรือห�กต้องก�รดูตำ�แหน่งที่ตั้งของคุณอย่�ง
รวดเร็ว ให้ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ จ�กนั้นปัดไปที่หน้�ปัดแผนที่ แตะหน้�ปัดแผนที่เพื่อเปิด
แอปแผนที่ตัวเต็ม

คุณอยูท
่ ี่นี่
แตะเพื่อให้ต แหน่ง
ที่ตั้งปั จจุบันของคุณ
อยู่ตรงกล�ง

การเลื่อนและการซูม ห�กต้องก�รเลื่อนแผนที่ ให้ล�กด้วยนิ้วเดียว ห�กต้องก�รซูมเข้�หรือซูมออก
ให้หมุน Digital Crown คุณยังส�ม�รถแตะแผนที่สองครั้งเพื่อซูมเข้�ตรงจุดที่แตะได้อีกด้วย แตะ
ปุ่มติดต�มที่ด�
้ นซ้�ยล่�งเพื่อกลับสู่ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ
การค้นหาในแผนที่ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงแผนที่ แตะค้นห� จ�กนั้นแตะป้อนต�มคำ�
บอกหรือแตะตำ�แหน่งที่ตั้งในร�ยก�รสถ�นที่ที่คุณเคยสำ�รวจล่�สุด
การรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สา
ำ คัญหรือตำาแหน่งที่ตั้ง แตะตำ�แหน่งที่ตั้งบนแผนที่ จ�กนั้นหมุน
Digital Crown เพื่อเลื่อนดูข้อมูล แตะเครื่องหม�ย < ที่ด�
้ นซ้�ยบนเพื่อกลับสู่แผนที่
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การปักหมุด แตะแผนที่ค�
้ งไว้ในตำ�แหน่งที่คุณต้องก�รปักหมุด รอให้ให้หมุดปักลงไป จ�กนั้นจึง
ปล่อย ตอนนี้คุณส�ม�รถแตะที่หมุดเพื่อดูข้อมูลที่อยู่ หรือใช้หมุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นหรือปล�ยท�งของ
เส้นท�งได้ เพียงแค่ปักหมุดที่ตำ�แหน่งใหม่ก็จะเป็นก�รย้�ยหมุด

รับข้อมูลที่อยู่หรือ
ใช้เป็ นจุดเริ่มต้น

การค้นหาที่อยู่โดยประมาณของทุกจุดบนแผนที่ ปักหมุดที่ตำ�แหน่งหนึ่ง จ�กนั้นแตะที่หมุดนั้นเพื่อดู
ข้อมูลที่อยู่
การโทรหาสถานที่ แตะหม�ยเลขโทรศัพท์ในข้อมูลสถ�นที่ ห�กต้องก�รสลับไปที่ iPhone ให้ปัด
ไอคอนโทรศัพท์ที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอล็อกขึ้น จ�กนั้นแตะแถบที่เขียวที่ด�
้ นบนสุดของหน้�จอ
การดูที่อยู่ของผู้ติดต่อบนแผนที่ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงแผนที่ แตะร�ยชื่อ หมุน
Digital Crown เพื่อเลื่อน จ�กนั้นแตะผู้ติดต่อ
การดูตำาแหน่งที่ตั้งปัจจุบันและสถานที่โดยรอบ เปิดแผนที่
จ�กนั้นแตะลูกศรตำ�แหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
ที่ด้�นซ้�ยล่�ง หรือปัดไปที่หน้�ปัดแผนที่ ซึ่งจะแสดงว่�คุณอยู่ที่ใดเสมอ ห�กคุณมีกิจกรรมปฏิทินที่
กำ�ลังม�ถึง หน้�ปัดแผนที่จะแสดงเส้นท�งไปที่กิจกรรมด้วย

ก�รห�เส้นท�ง
การหาเส้นทางไปที่สถานที่สา
ำ คัญหรือหมุดแผนที่ เปิดแผนที่
จ�กนั้นแตะสถ�นที่สำ�คัญปล�ย
ท�งหรือหมุดแผนที่ เลื่อนข้อมูลสถ�นที่จนกระทั่งคุณเห็นเส้นท�ง จ�กนั้นแตะเดินหรือขับรถ เมื่อคุณ
พร้อมเดินท�งแล้ว ให้แตะเริ่ม จ�กนั้นให้เดินท�งต�มเส้นท�ง

การหาเส้นทางไปที่ผลการค้นหาหรือผู้ติดต่อ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงแผนที่ จ�กนั้นแตะ
ค้นห�หรือร�ยชื่อ
การขอให้ Siri หาเส้นทาง แค่บอก Siri ว่�คุณต้องก�รไปที่ใด

“ห�เส้นท�งไปปั๊ มน้ มันที่ใกล้ที่สุด”
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การเดินทางตามเส้นทาง หลังจ�กที่คุณแตะเริ่มต้นและออกเดินท�งแล้ว Apple Watch จะใช้ก�ร
สะกิดเพื่อบอกคุณว่�ต้องเลี้ยวเมื่อใด ก�รสะกิดอย่�งสม่ำ�เสมอ 12 ครั้ง หม�ยคว�มว่�ให้เลี้ยวขว�
ที่แยกที่กำ�ลังจะถึง ก�รสะกิดสองครั้งส�มรอบหม�ยคว�มว่�ให้เลี้ยวซ้�ย ไม่แน่ใจว่�ปล�ยท�งของ
คุณมีลักษณะอย่�งไรใช่ไหม คุณจะรู้สึกถึงก�รสั่นเมื่อเข้�สู่ช่วงสุดท้�ยของก�รเดินท�ง และจะสั่นอีก
ครั้งเมื่อคุณถึงที่หม�ย
การตรวจสอบความคืบหน้า ปัดขั้นตอนก�รบอกเส้นท�งในขณะนั้นไปท�งซ้�ย หรือแตะที่จุดที่ด้�น
ล่�งสุดของหน้�จอเพื่อดูมุมมองแผนที่
เวล�ที่จะถึงโดย
ประม�ณ
กดลงน้ หนัก
เพื่อหยุดก�ร
ห�เส้นท�ง

การหาเวลาที่จะถึงที่หมาย มองที่มุมซ้�ยบนเพื่อดูเวล�ที่จะถึงโดยประม�ณ เวล�ปัจจุบันจะอยู่ที่ด้�น
ขว�บน
การยกเลิกเส้นทางก่อนถึงที่หมาย กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ จ�กนั้นแตะหยุดเส้นท�ง

บท 14

แผนที่และเส้นท�ง
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เพลง

ก�รเล่นเพลงบน iPhone
คุณส�ม�รถใช้แอปเพลง
iPhone ได้

หรือหน้�ปัดกำ�ลังเล่นบน Apple Watch เพื่อควบคุมก�รเล่นเพลงบน

“เปิ ดเพลงของเบิรด
์ ”
การเล่นเพลงบน iPhone เปิดแอปเพลง
บน Apple Watch เลือกดูเพลย์ลิสต์ อัลบั้ม ศิลปิน
หรือเพลง จนกระทั่งคุณเห็นร�ยชื่อเพลง จ�กนั้นแตะเพลงหนึ่งเพื่อเล่นเพลงนั้น
ห�กคุณไม่เห็นเพลงที่คุณต้องก�รเล่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่� iPhone เป็นแหล่งข้อมูลของคุณ
ไม่ใช่ Apple Watch โดยก�รกดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ แตะแหล่งข้อมูล จ�กนั้นแตะ iPhone
กลับสู่ร�ยชื่อแทร็ก
แตะเพื่อดูปกอัลบั้ม

กดลงน้ หนักเพื่อดู
ตัวเลือกก�รเล่น
ข�
้ มไปแทร็กกอ
่ น
หน�
้ หรือถัดไป

แตะ -/+ หรือหมุน Digital Crown
เพื่อปรับคว�มดังเสียง

การดูปกอัลบั้มของเพลงปัจจุบัน แตะที่ชื่ออัลบั้มเหนือตัวควบคุมก�รเล่น แตะอีกครั้งเพื่อกลับสู่ตัว
ควบคุม
การส่งเสียงไปที่อุปกรณ์อื่นด้วย AirPlay กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงตัวควบคุมก�รเล่น
แตะ AirPlay จ�กนั้นเลือกปล�ยท�ง
การเล่นสลับหรือเล่นซ้ำา กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงตัวควบคุมก�รเล่น จ�กนั้นแตะสลับหรือ
เล่นซ้ำ�
การควบคุมการเล่นด้วยหน้าปัด ใช้หน้�ปัดกำ�ลังเล่นเพื่อควบคุมอย่�งรวดเร็ว ปัดขึ้นที่หน้�ปัด
น�ฬิก� จ�กนั้นปัดไปที่ตัวควบคุมก�รเล่น
ห�กคุณไม่เห็นหน้�ปัดกำ�ลังเล่น ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะน�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน จ�กนั้นเปิดใช้ เพลง > แสดงบนหน้�ปัดรวม

65

ก�รเล่นเพลงบน Apple Watch

คุณส�ม�รถจัดเก็บเพลงไว้ในตัว Apple Watch แล้วฟังเพลงนั้นผ่�นหูฟังหรือลำ�โพงแบบบลูทูธได้
โดยไม่ต้องมี iPhone ของคุณอยู่ใกล้ๆ
การจัดเก็บเพลงไว้ใน Apple Watch เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” แล้วไปที่ เพลง > เพลย์ลิสต์ที่เชื่อมข้อมูล จ�กนั้นเลือกเพลย์ลิสต์เพลงที่คุณต้องก�รย้�ยไป
ที่ Apple Watch จ�กนั้นให้ว�ง Apple Watch ไว้บนที่ช�ร์จเพื่อทำ�ก�รเชื่อมข้อมูลให้เสร็จสิ้น
เมื่อเชื่อมข้อมูลเพลงต่�งๆ แล้ว ให้เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วไปที่ ทั่วไป >
เกี่ยวกับ จ�กนั้นให้ดูจำ�นวนเพลงที่ได้คัดลอกได้ที่ใต้ เพลง
คุณส�ม�รถใช้แอปเพลงบน iPhone เพื่อสร้�งเพลย์ลิสต์ของเพลงที่คุณต้องก�รฟังเฉพ�ะบน
Apple Watch ได้
การจับคู่หูฟังหรือลำาโพงแบบบลูทูธ ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ที่ม�พร้อมกับหูฟังหรือลำ�โพงเพื่อ
ทำ�ให้อุปกรณ์นั้นอยู่ในโหมดค้นห� เมื่ออุปกรณ์บลูทูธพร้อมแล้ว ให้เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน
Apple Watch แล้วแตะบลูทูธ จ�กนั้นแตะที่อุปกรณ์เมื่อปร�กฏขึ้น

คำ�เตือน: สำ�หรับข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับก�รหลีกเลี่ยงก�รสูญเสียก�รได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้�นคว�ม
ปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
การเล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ใน Apple Watch เปิดแอปเพลง
หนักที่หน้�จอ แตะแหล่งข้อมูล จ�กนั้นเลือกน�ฬิก�

บน Apple Watch แล้วกดลงน้ำ�

การควบคุมการเล่น ปัดไปที่หน้�ปัดกำ�ลังเล่นเพื่อควบคุมอย่�งรวดเร็ว ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� จ�ก
นั้นปัดไปที่ตัวควบคุมก�รเล่น คุณยังส�ม�รถควบคุมก�รเล่นโดยใช้แอปเพลง
ได้ด้วย
การจำากัดจำานวนเพลงที่จัดเก็บใน Apple Watch เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แล้วไปที่ เพลง > จำ�นวนเพลย์ลิสต์สูงสุด จ�กนั้นเลือกเนื้อที่เก็บข้อมูลสูงสุด
หรือจำ�นวนเพลงสูงสุดที่จะจัดเก็บใน Apple Watch
การดูว่าจัดเก็บเพลงไว้ใน Apple Watch มากเพียงใดแล้ว เปิดแอปก�รตั้งค่�
Apple Watch ไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วดูภ�ยใต้เพลง

บท 15

เพลง

บน
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ก�รควบคุมเพลงบน Mac หรือพีซี

คุณส�ม�รถใช้แอปรีโมต
บน Apple Watch เพื่อเล่นเพลงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
เครือข่�ย Wi-Fi เดียวกันได้
การเพิ่มคลัง iTunes เปิดแอปรีโมต
บน Apple Watch จ�กนั้นแตะเพิ่มอุปกรณ์ + คลิกปุ่ม
รีโมตใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอยู่ใกล้กับด้�นบนสุดของหน้�ต่�ง iTunes จ�กนั้น
ป้อนรหัส 4 หลักที่แสดงอยู่บน Apple Watch
ไม่ต้องมองห�ปุ่มรีโมตใน iTunes ก่อนที่คุณจะแตะเพิ่มอุปกรณ์บน Apple Watch เนื่องจ�กปุ่มจะ
ปร�กฏขึ้นเมื่อรีโมตกำ�ลังพย�ย�มเชื่อมต่อเท่�นั้น ใน iTunes 12 ขึ้นไป ปุ่มรีโมตจะอยู่ที่ด้�นซ้�ย
บนใต้แถบเลื่อนคว�มดังเสียง ใน iTunes 11 ลงม� ปุ่มรีโมตจะอยู่ที่ด้�นขว�บนใต้ช่องค้นห�
ปุ่ มรีโมทจะปร�กฏขึ้นใน
iTunes หลังจ�ก
ที่คุณแตะเพิ่มอุปกรณ์บน
Apple Watch

การเลือกว่าจะเล่นจากคลังใด ไม่จำ�เป็นต้องเลือกห�กคุณมีเพียงคลังเดียว ห�กคุณเพิ่มคลังม�กกว่�
หนึ่งคลัง ให้แตะคลังที่คุณต้องก�รเมื่อคุณเปิดแอปรีโมต
บน Apple Watch ห�กคุณกำ�ลังเล่น
เพลงอยู่แล้ว ให้แตะปุ่มย้อนกลับที่ด้�นซ้�ยบนของตัวควบคุมก�รเล่น จ�กนั้นแตะคลัง
การควบคุมการเล่น ใช้ตัวควบคุมก�รเล่นในแอปรีโมต
การเอาคลังออก แตะปุ่มย้อนกลับที่ด้�นซ้�ยบนในแอปรีโมต
บน Apple Watch เพื่อดูอุปกรณ์
ของคุณ จ�กนั้นกดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ แล้วแตะแก้ไข เมื่อไอคอนอุปกรณ์กระดุกกระดิก ให้แตะ
เครื่องหม�ยก�กบ�ทบนอุปกรณ์ที่คุณต้องก�รเอ�ออก จ�กนั้นแตะเอ�ออก ก�รเอ�ออกจะเสร็จ
สิ้นที่ขั้นตอนนี้ห�กอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ระยะไกลเพียงเครื่องเดียวของคุณ แต่ห�กไม่ใช่ ให้แตะ
เครื่องหม�ยถูกเพื่อจบก�รแก้ไข
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ก�รควบคุม Apple TV

คุณส�ม�รถใช้ Apple Watch เป็นรีโมตคอนโทรลสำ�หรับ Apple TV ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออยู่กับ
เครือข่�ย Wi-Fi เดียวกัน
การจับคู่ Apple Watch กับ Apple TV ห�ก iPhone ของคุณไม่เคยเข้�ร่วมเครือข่�ย Wi-Fi
เดียวกับ Apple TV ให้เข้�ร่วมในตอนนี้ จ�กนั้นให้เปิดแอปรีโมต
บน Apple Watch แล้วแตะ
เพิ่มอุปกรณ์ + ไปที่ ก�รตั้งค่� > ทั่วไป > รีโมต บน Apple TV แล้วเลือก Apple Watch ของคุณ
จ�กนั้นป้อนรหัสผ่�นที่แสดงอยู่บน Apple Watch
เมื่อไอคอนจับคู่ปร�กฏขึ้นข้�ง Apple Watch แสดงว่�พร้อมที่จะควบคุม Apple TV แล้ว
การควบคุม Apple TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่� Apple TV ตื่นอยู่ เปิดแอปรีโมต
บน
Apple Watch แล้วเลือก Apple TV จ�กนั้นปัดขึ้น ปัดลง ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว� เพื่อเลื่อนดูตัว
เลือกเมนูของ Apple TV แตะเพื่อเลือกร�ยก�รที่เลือก แตะปุ่มเมนูเพื่อย้อนกลับ หรือแตะค้�งเพื่อ
กลับสู่เมนูบนสุด แตะปุ่มเล่น/หยุดพัก เพื่อหยุดพักหรือเล่นต่อ
ควบคุมอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ปั ดเพื่อเลื่อนดู
ตัวเลือกเมนูต่�งๆ
ของ Apple TV
แลว
้ แตะเพื่อเลือก

เลน
่ หรือหยุดพัก
ร�ยก�รที่เลือก
แตะเพื่อยอ
้ นกลับหรือแตะค�
้ ง
เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

การเลิกจับคู่และเอา Apple TV ออก ไปที่ ก�รตั้งค่� > ทั่วไป > รีโมต บน Apple TV จ�กนั้น
เลือก Apple Watch ของคุณภ�ยใต้รีโมต iOS เพื่อเอ�ออก จ�กนั้นให้เปิดแอปรีโมต
บน
Apple Watch แล้วแตะเอ�ออกเมื่อข้อคว�ม “สูญเสียก�รเชื่อมต่อ” ปร�กฏขึ้น

บท 16
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รูปภาพ

ก�รดูรูปภ�พบน Apple Watch

รูปภ�พจ�กอัลบั้มบน iPhone ที่คุณเลือกจะจัดเก็บไว้ใน Apple Watch และจะปร�กฏในแอปรูป
ภ�พ
บน Apple Watch เมื่อคุณใช้ง�น Apple Watch เป็นครั้งแรก เครื่องจะตั้งค่�ให้ใช้อัลบั้ม
ร�ยก�รโปรด ซึ่งก็คือรูปภ�พต่�งๆ ที่คุณติดป้�ยเป็นร�ยก�รโปรด แต่คุณส�ม�รถเปลี่ยนอัลบั้มที่จะ
ใช้ได้

แตะเพื่อดูรูปภ�พ

การเลือกดูรูปภาพบน Apple Watch เปิดแอปรูปภ�พ
บน Apple Watch แล้วแตะรูปภ�พ
หนึ่ง ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อดูรูปอื่นๆ หมุน Digital Crown เพื่อซูมเข้� หรือล�กเพื่อเลื่อน ซูม
ออกจนสุดเพื่อดูทั้งอัลบั้ม
ปั ดไปท�งซ้�ยหรือขว�
เพื่อดูรูปภ�พถัดไป

หมุนเพื่อซูม
ล�กเพื่อเลื่อน
แตะสองครั้งเพื่อ
ขย�ยรูปให้เต็ม
หน�
้ จอหรือยอ
่
เพื่อให้เห็นทั้งรูป
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ก�รเลือกอัลบั้มของคุณ

Apple Watch จะจัดเก็บรูปภ�พจ�กอัลบั้มรูปภ�พเดียวที่เชื่อมข้อมูลอยู่ใน iPhone ของคุณ
การเลือกอัลบั้มที่จะจัดเก็บใน Apple Watch เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ รูปภ�พ > อัลบั้มที่เชื่อมข้อมูล แล้วเลือกอัลบั้ม ห�กต้องก�ร
สร้�งอัลบั้มสำ�หรับรูปภ�พของ Apple Watch ให้ใช้แอปรูปภ�พบน iPhone

เลือกอัลบั้มที่จะ
ให้รวมอยู่ใน
Apple Watch

จำ�นวนรูปภ�พที่จัดเก็บใน Apple Watch จริงจะขึ้นอยู่กับเนื้อที่เก็บข้อมูลที่มีให้ใช้ง�น

ก�รจัดก�รเนื้อที่เก็บข้อมูลรูปภ�พ

เพื่อเก็บพื้นที่ใน Apple Watch ไว้ให้กับเพลงหรือเนื้อห�อื่นๆ คุณส�ม�รถจำ�กัดจำ�นวนรูปภ�พที่จะ
จัดเก็บไว้ใน Apple Watch ได้
การจำากัดเนื้อที่เก็บข้อมูลรูปภาพ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อ
มือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ รูปภ�พ > จำ�นวนรูปภ�พสูงสุด ดูว่�รูปภ�พใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลของ
Apple Watch ไปเท่�ใดแล้วได้ที่ใต้จำ�นวนรูปภ�พสูงสุด

ตั้งจ นวน
รูปภ�พสูงสุดใน
Apple Watch

มีรูปภาพมากเท่าใด ห�กต้องก�รดูว่�มีรูปภ�พใน Apple Watch เท่�ใดแล้ว ให้เปิดก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ

บท 17
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รีโมตกล้อง

ก�รใช้ช่องมองภ�พและชัตเตอร์แบบรีโมต

ห�กคุณต้องก�รจัดตำ�แหน่ง iPhone เพื่อถ่�ยภ�พแล้วไม่ต้องก�รแตะต้องอีก หรือห�กคุณไม่
ส�ม�รถดูหน้�จอของ iPhone เพื่อเล็งภ�พที่จะถ่�ย คุณส�ม�รถใช้ Apple Watch เพื่อดูรูปใน
กล้องของ iPhone แล้วแตะชัตเตอร์ได้
Apple Watch ต้องอยู่ในระยะทำ�ก�รปกติของบลูทูธของ iPhone (ประม�ณ 33 ฟุตหรือ 10
เมตร) จึงจะส�ม�รถใช้เป็นรีโมตกล้องได้

แตะบริเวณเพื่อ
ปรับก�รเปิ ดรับแสง
แตะเพื่อตรวจดู
รูปที่ถ่�ยล่�สุด

การถ่ายรูป เปิดแอปกล้อง
จ�กนั้นจัดตำ�แหน่ง iPhone ให้เล็งภ�พโดยใช้ Apple Watch เป็น
ช่องมองภ�พ ห�กต้องก�รปรับก�รเปิดรับแสง ให้แตะบริเวณสำ�คัญของรูปในก�รแสดงตัวอย่�งบน
Apple Watch ห�กต้องก�รถ่�ยรูป ให้แตะปุ่มชัตเตอร์
จะถ่�ยรูปในแอปรูปภ�พบน iPhone ของคุณ แต่คุณส�ม�รถตรวจดูบน Apple Watch ได้
การตรวจสอบรูปที่คุณถ่าย แตะรูปย่อท�งด้�นซ้�ยล่�ง ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อดูรูปอื่นๆ ขณะที่
ตรวจดูรูปถ่�ย ให้หมุน Digital Crown เพื่อซูม ห�กต้องก�รเลื่อน ให้ใช้นิ้วล�ก แตะที่ใดก็ได้เพื่อ
ซ่อนหรือแสดงปุ่มปิดและจำ�นวนรูปภ�พ แตะสองครั้งเพื่อขย�ยรูปให้เต็มหน้�จอหรือย่อเพื่อให้เห็น
ทั้งรูป เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะปิด
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ก�รใช้ตัวตั้งเวล�ชัตเตอร์

คุณส�ม�รถใช้ Apple Watch ในก�รตั้งเวล�ชัตเตอร์เพื่อถ่�ยรูปหมู่โดยไม่ต้องรีบวิ่งกลับเข้�ไปใน
รูป
การใช้ตัวตั้งเวลาชัตเตอร์ เปิดแอปกล้อง
จ�กนั้นแตะปุ่มตัวตั้งเวล�ที่ด้�นขว�ล่�ง เสียงบี๊บ ก�ร
สะกิด และแสดงแฟลชจ�ก iPhone จะช่วยให้คุณรู้ว�
่ รูปจะถูกถ่�ยเมื่อใด

แตะเพื่อถ่�ย
ต่อเนื่องในอีก
3 วิน�ที

ตัวตั้งเวล�จะถ่�ยรูปต่อเนื่อง ทำ�ให้คุณมั่นใจได้ว�
่ หนึ่งในนั้นจะเป็นรูปที่ดี ห�กต้องก�รเลือกรูปที่ดี
ที่สุด ให้ดูรูปในแอปรูปภ�พบน iPhone จ�กนั้นแตะเลือก (อยู่ใต้รูปภ�พ)

บท 18

รีโมตกล้อง
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19

หุ้น

ก�รติดต�มหุ้น

ใช้แอปหุ้นบน Apple Watch เพื่อดูข้อมูลของหุ้นที่คุณติดต�มบน iPhone ของคุณ

“วันนี้หุน
้ Apple ร�ค�ปิ ดเท่�ไหร่”
การติดตามตลาด ห�กต้องก�รเลือกดูหุ้นของคุณ ให้เปิดแอปหุ้น

บน Apple Watch

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น แตะหุ้นในร�ยชื่อ จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน แตะกร�ฟ
ประสิทธิภ�พ (หรือตัวบ่งชี้เวล�ที่ใต้กร�ฟ) เพื่อเปลี่ยนอัตร�ส่วนของเวล� แตะเครื่องหม�ย < ที่
ด้�นซ้�ยบนเพื่อกลับสู่ร�ยชื่อหุ้น

หมุน
Digital Crown
เพื่อดูร�ยละเอียด
เพิ่มเติม

การเพิ่ม ลบ หรือจัดลำาดับหุ้นใหม่ เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนลำ�ดับของหุ้นได้โดยใช้แอปหุ้นบน iPhone
ก�รเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ�ที่นั่นจะส่งผลต่อ Apple Watch ด้วย
การเลือกข้อมูลที่จะดู เปิดแอปหุ้นบน iPhone จ�กนั้นแตะก�รเปลี่ยนแปลงจุดของหุ้นตัวใดก็ได้เพื่อ
ดูเปอร์เซ็นต์ก�รเปลี่ยนแปลงหรือมูลค่�ตล�ด
การสลับไปที่แอปหุ้นบน iPhone ขณะที่กำ�ลังดูแอปหุ้น
หรือหน้�ปัดหุ้นบน Apple Watch ให้
ปัดไอคอนหุ้นที่มุมซ้�ยล่�งของหน้�จอล็อกของ iPhone ขึ้น
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ก�รตรวจสอบหุ้นตัวหนึ่งโดยเพียงแค่กว�ดต�มอง
ใช้หน้�ปัดหุ้นเพื่อตรวจสอบหุ้นตัวหนึ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษ

การดูหน้าปัดหุ้น ปัดขึ้นที่หน้�ปัดน�ฬิก� จ�กนั้นปัดไปที่ข้อมูลหุ้น

แตะหน้�ปัด
เพื่อเปิ ดแอปหุน
้

ห�กคุณไม่เห็นหน้�ปัดหุ้น ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone จ�กนั้นไปที่ “น�ฬิก�ข้อมือของ
ฉัน” > หน้�ปัดรวม แล้วเพิ่มหน้�ปัดหุ้นลงในร�ยก�รหน้�ปัดรวมของคุณ
การเลือกหุ้นของคุณ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะหุ้น
จ�กนั้นเลือกหุ้นเริ่มต้นของคุณ

เลือกหุน
้
ที่จะแสดงบน
หน้�ปัดหุ้น

ก�รเพิ่มข้อมูลหุ้นลงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ
คุณส�ม�รถเพิ่มข้อมูลหุ้นลงบนหน้�ปัดเหล่�นี้ได้:
•

โมดูล�ร์ (ชื่อย่อของหุ้นและร�ค�)

•

ยูทิลิตี้ (ชื่อย่อของหุ้น ร�ค� และคว�มเปลี่ยนแปลง)

•

มิคกี้เม�ส์ (ชื่อย่อของหุ้น ร�ค� และคว�มเปลี่ยนแปลง)

การเพิ่มข้อมูลหุ้นลงบนหน้าปัดนาฬิกา กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัด จ�กนั้นแตะ
กำ�หนดเอง ปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกคุณสมบัติของแต่ละหน้�ปัด แตะหน้�ปัดที่คุณ
ต้องก�รใช้ จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกหุ้น เมื่อคุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown
การเลือกหุ้นที่จะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกา เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” แตะหุ้น จ�กนั้นเลือกหุ้นเริ่มต้น ห�กคุณเลือกสะท้อนข้อมูล iPhone หุ้นที่แสดงบนหน้�ปัด
น�ฬิก�จะเป็นหุ้นตัวล่�สุดที่คุณไฮไลท์ไว้ในแอปหุ้นบน iPhone
การเลือกข้อมูลที่คุณจะเห็นบนหน้าปัดนาฬิกา เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะหุ้น จ�กนั้นแตะร�ค�ปัจจุบัน ก�รเปลี่ยนแปลงจุด เปอร์เซนต์ก�ร
เปลี่ยนแปลง หรือมูลค่�ตล�ด

บท 19

หุ้น
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สภาพอากาศ

20

ก�รตรวจสอบสภ�พอ�ก�ศ
การตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบัน ดูหน้�ปัดสภ�พอ�ก�ศเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบันและสรุป
สภ�พอ�ก�ศปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดและต่ำ�สุดของวัน

แตะหน้�ปัด
เพื่อเปิ ดแอป
สภ�พอ�ก�ศ

การดูรายละเอียดและพยากรณ์อากาศเพิ่มเติม สำ�หรับอุณหภูมิและสภ�พอ�ก�ศปัจจุบัน พย�กรณ์
อุณหภูมิ สภ�พอ�ก�ศ และฝนฟ้�อ�ก�ศร�ยชั่วโมง และก�รพย�กรณ์ 10 วัน ให้เปิดแอปสภ�พ
อ�ก�ศ
บน Apple Watch แล้วแตะเมือง แตะหน้�ปัดสภ�พอ�ก�ศร�ยชั่วโมงซ้ำ�ๆ เพื่อสลับเป็น
พย�กรณ์ฝนฟ้�อ�ก�ศร�ยชั่วโมงหรือพย�กรณ์อุณหภูมิร�ยชั่วโมง เลื่อนลงเพื่อดูก�รพย�กรณ์ 10
วัน
เลื่อนลงเพื่อดู
ก�รพย�กรณ์
10 วัน
แตะเพื่อดู
อุณหภูมิ หรือ
พย�กรณ์อ�ก�ศ

ปัดไปท�งซ้�ย
หรือขว�เพื่อดู เมืองอื่นๆ

การเพิ่มเมือง เปิดแอปสภ�พอ�ก�ศบน iPhone จ�กนั้นแตะเครื่องหม�ยบวก (+) ที่ด�
้ นล่�งสุดของ
ร�ยชื่อเมืองแล้วเลือกเมือง แอปสภ�พอ�ก�ศบน Apple Watch ที่แสดงเมืองต่�งๆ ในลำ�ดับเดียว
กับที่คุณเพิ่มเมืองเหล่�นั้นในแอปสภ�พอ�ก�ศบน iPhone
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การเลือกเมืองเริ่มต้นของคุณ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
จ�กนั้นไปที่ สภ�พอ�ก�ศ > เมืองเริ่มต้น สภ�พอ�ก�ศของเมืองนั้นจะแสดงบนหน้�ปัดสภ�พอ�ก�ศ
และจะแสดงบนหน้�ปัดน�ฬิก�ด้วยห�กคุณได้เพิ่มสภ�พอ�ก�ศลงบนหน้�ปัด

“พย�กรณ์อ�ก�ศวันพรุ่งนี้ที่บ�งรัก”

ก�รดูสภ�พอ�ก�ศบนหน้�ปัดน�ฬิก�ของคุณ

คุณส�ม�รถรวมข้อมูลสภ�พอ�ก�ศไว้บนหน้�ปัดน�ฬิก�ต่อไปนี้ได้:
•

ยูทิลิตี้ (อุณหภูมิ หรืออุณหภูมิและสภ�พอ�ก�ศ)

•

โมดูล�ร์ (อุณหภูมิ หรืออุณหภูมิ สภ�พอ�ก�ศ สูงสุด และต่ำ�สุด)

•

เรียบง่�ย (อุณหภูมิ)

•

สีสัน (อุณหภูมิ)

•

โครโนกร�ฟ (อุณหภูมิ)

•

มิคกี้เม�ส์ (อุณหภูมิ หรืออุณหภูมิและสภ�พอ�ก�ศ)

การเพิ่มสภาพอากาศลงบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอที่กำ�ลังแสดงหน้�ปัด จ�ก
นั้นแตะกำ�หนดเอง ปัดไปท�งซ้�ยจนกระทั่งคุณส�ม�รถเลือกคุณสมบัติของแต่ละหน้�ปัด แตะหน้�
ปัดที่คุณต้องก�รดูข้อมูลสภ�พอ�ก�ศ จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกสภ�พอ�ก�ศ เมื่อคุณ
ทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown
แตะอุณหภูมิ
เพื่อเปิ ดแอป
สภ�พอ�ก�ศ

การเลือกเมืองของสภาพอากาศบนหน้าปัดนาฬิกา เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ สภ�พอ�ก�ศ > เมืองเริ่มต้น
การเปิดแอปสภาพอากาศตัวเต็ม แตะอุณหภูมิบนหน้�ปัดน�ฬิก�

บท 20

สภ�พอ�ก�ศ
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การช่วยการเข้าถึงและการตั้งค่าที่
เกี่ยวข้อง

21

ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข้�ถึง

คุณส�ม�รถตั้งค่� Digital Crown ให้เปิดหรือปิด VoiceOver หรือก�รซูมด้วยก�รกดส�มครั้ง
ตั้งปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข้�ถึง แล้วให้เลือก VoiceOver หรือ
ก�รซูม
การใช้ปุ่มลัด กด Digital Crown อย่�งรวดเร็วส�มครั้ง กด Digital Crown ส�มครั้งอีกรอบเพื่อ
ปิดคุณสมบัติก�รช่วยก�รเข้�ถึง

VoiceOver

VoiceOver จะช่วยเหลือคุณในก�รใช้ง�น Apple Watch แม้ว่�คุณจะไม่ส�ม�รถมองดูที่หน้�จอ
ได้ ใช้ท่�ท�งง่�ยๆ เพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ หน้�จอแล้วฟัง VoiceOver พูดร�ยก�รที่คุณเลือก
เปิด VoiceOver เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วเปิด ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�
ถึง > VoiceOver และคุณยังส�ม�รถใช้ iPhone เพื่อเปิด VoiceOver สำ�หรับ Apple Watch
ได้ โดยเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะตัวเลือก
VoiceOver ใน ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง หรือใช้ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข้�ถึง และแน่นอนว่� Siri
ยังคงช่วยคุณได้เสมอ

“เปิ ด VoiceOver”
ตรวจสอบหน้าจอ เลื่อนนิ้วของคุณไปให้ทั่วหน้�จอแล้วฟังระบบพูดชื่อของร�ยก�รที่คุณแตะ และ
คุณยังส�ม�รถแตะด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกร�ยก�ร หรือปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�ด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือก
ร�ยก�รที่อยู่ติดกันได้อีกด้วย ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว� ขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อดูหน้�อื่นๆ (ตัวอย่�ง
เช่น ปัดขึ้นด้วยสองนิ้วที่หน้�ปัดน�ฬิก�เพื่อดูหน้�ปัดรวม แล้วปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�ด้วยสองนิ้วเพื่อ
ดูหน้�ปัดรวมอื่นๆ)
การย้อนกลับ ห�กคุณไปยังจุดที่คุณไม่ได้ต้องก�ร ให้ใช้ก�รเลื่อนแบบสองนิ้ว โดยใช้สองนิ้วเพื่อ
กว�ดเป็นรูปตัว "z" บนหน้�จอ
การดำาเนินการกับรายการ เมื่อเปิด VoiceOver อยู่ ให้ใช้ก�รแตะสองครั้งแทนก�รแตะครั้งเดียว
เพื่อเปิดแอป เลือกตัวเลือก หรือดำ�เนินก�รที่ต�มปกติแล้วจะต้องใช้ก�รแตะครั้งเดียว เลือกไอคอน
แอปหรือสวิตซ์ตัวเลือกด้วยก�รแตะหรือปัดเข้�ห� แล้วให้แตะสองครั้งเพื่อดำ�เนินก�ร ตัวอย่�งเช่น
ห�กต้องก�รปิด VoiceOver ให้เลือกปุ่ม VoiceOver แล้วแตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้�จอ
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การดำาเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม ร�ยก�รบ�งประเภทจะต้องดำ�เนินก�รหล�ยอย่�ง เช่นฟัง "ก�รดำ�เนิน
ก�รที่ทำ�ได้" เมื่อคุณเลือกร�ยก�ร ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกก�รดำ�เนินก�ร แล้วแตะสองครั้งเพื่อ
ดำ�เนินก�ร (ตัวอย่�งเช่น ในขณะที่คุณเลือกหน้�ปัดน�ฬิก� คุณส�ม�รถปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกก�ร
ดำ�เนินก�ร ไปยังหน้�ปัดรวม หรือ ไปยังศูนย์ก�รแจ้งเตือน ได้)
การหยุดอ่านชั่วคราว ห�กต้องก�รให้ VoiceOver หยุดก�รอ่�น ให้แตะที่หน้�จอด้วยสองนิ้ว แตะ
อีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับม�พูดต่อ
การปรับความดังเสียงของ VoiceOver แตะสองครั้งแล้วค้�งไว้ด้วยสองนิ้ว แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง
หรือเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แล้วไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วย
ก�รเข้�ถึง > VoiceOver แล้วล�กแถบเลื่อน
การปรับอัตราการอ่าน เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้น
ไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > VoiceOver แล้วล�กแถบเลื่อน
การปิดหน้าจอ เพื่อคว�มเป็นส่วนตัว ให้เปิดม่�นหน้�จอเพื่อไม่ให้ใครเห็นสิ่งที่อยู่บน Apple Watch
ในขณะที่คุณใช้ VoiceOver เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วเปิด ทั่วไป > ก�รช่วย
ก�รเข้�ถึง > VoiceOver > ม่�นหน้�จอ
การปิด VoiceOver เปิดแอปก�รตั้งค่�
แตะปุ่ม VoiceOver

ไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > VoiceOver แล้ว

“ปิ ด VoiceOver”
VoiceOver สำาหรับการตั้งค่า VoiceOver ส�ม�รถช่วยคุณตั้งค่� Apple Watch ได้ โดยกดส�ม
ครั้งที่ Digital Crown ในระหว่�งก�รตั้งค่�

ก�รตั้งค่� Apple Watch ด้วย VoiceOver

VoiceOver ส�ม�รถช่วยคุณตั้งค่� Apple Watch และจับคู่กับ iPhone ของคุณได้ ห�กต้อ
งก�รไฮไลท์ปุ่มหรือร�ยก�รอื่น ให้ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�บนหน้�จอด้วยนิ้วเดียว แตะเพื่อเปิดใช้ง�น
ร�ยก�รที่ไฮไลท์ไว้
การตั้งค่า Apple Watch ด้วย VoiceOver
1 ห�ก Apple Watch ไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดเครื่องโดยกดปุ่มด้�นข้�ง (ใต้ Digital Crown) ค้�งไว้
2 เปิด VoiceOver บน Apple Watch โดยคลิกส�มครั้งที่ Digital Crown
3 ปัดไปท�งขว�หรือซ้�ยบนหน้�จอเพื่อเลือกภ�ษ� แล้วแตะสองครั้งที่ภ�ษ�ที่คุณต้องก�รเพื่อเลือก
4 ปัดไปท�งขว�เพื่อไฮไลท์ปุ่ม เริ่มต้นก�รจับคู่ แล้วแตะสองครั้ง
5 เปิด VoiceOver บน iPhone โดยไปที่ ก�รตั้งค่� > ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > VoiceOver
6 ในก�รเปิดแอป Apple Watch ให้ไปที่หน้�จอโฮมของ iPhone ปัดไปท�งขว�เพื่อเลือกแอป
Apple Watch แล้วแตะสองครั้ง
7 ในก�รเตรียม iPhone ให้พร้อมกับก�รจับคู่ ให้ปัดไปท�งขว�เพื่อเลือกปุ่ม เริ่มต้นก�รจับคู่ แล้วแตะ
สองครั้ง
หน้�จอ "ถือ Apple Watch จ่อไว้ที่กล้อง" จะปร�กฏขึ้น
8 ห�กต้องก�รลองจับคู่แบบอัตโนมัติ ให้จ่อกล้อง iPhone ไว้ที่น�ฬิก�โดยให้ห่�งกันประม�ณ 6 นิ้ว
เมื่อคุณได้ยินเสียงก�รยืนยันก�รจับคู่แล้ว คุณจะส�ม�รถข้�มไปยังขั้นตอนที่ 14 ได้ ห�กคุณพบ
ปัญห� คุณอ�จลองก�รจับคู่ด้วยตนเอง โดยใช้ขั้นตอนที่ 9 ถึง 13
9 ปัดไปท�งขว�เพื่อเลือกปุ่ม จับคู่ Apple Watch ด้วยตนเอง แล้วแตะสองครั้ง
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10 บน Apple Watch ให้ค้นห� Apple Watch ID ของคุณด้วยก�รปัดไปท�งขว�เพื่อไปยังปุ่ม ข้อมูล
เกี่ยวกับก�รจับคู่ Apple Watch ด้วยตนเอง แล้วแตะสองครั้ง ปัดไปท�งขว�หนึ่งครั้งเพื่อฟังเสียง
ระบุเฉพ�ะตัวของ Apple Watch ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ "Apple Watch 52345"
11 เลือก Apple Watch ของคุณบน iPhone โดยปัดไปท�งขว�จนได้ยินเสียงเดียวกับเสียงระบุ
Apple Watch ที่เพิ่งปร�กฏบน Apple Watch แล้วแตะสองครั้ง
12 ห�กต้องก�รรับรหัสจับคู่ ให้ปัดไปท�งขว�บน Apple Watch จนกระทั่งคุณได้ยินรหัสจับคู่หกหลัก
13 ป้อนรหัสจับคู่จ�ก Apple Watch บน iPhone ด้วยแป้นพิมพ์
เมื่อจับคู่สำ�เร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "จับคู่ Apple Watch ของคุณแล้ว" ห�กจับคู่ไม่สำ�เร็จ ให้
แตะเพื่อตอบสนองก�รเตือน แล้ว Apple Watch และแอป Apple Watch บน iPhone จะรีเซ็ต
เพื่อให้คุณลองได้อีกครั้ง
14 เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้ปัดไปท�งขว�บน iPhone เพื่อไปยังปุ่มตั้งค่� Apple Watch แล้วแตะ
ปุ่มนั้นสองครั้ง
15 ห�กต้องก�รเลือกก�รตั้งค่�ข้อมือ ให้ปัดไปท�งขว�บนหน้�จอ ก�รตั้งค่�ข้อมือ เพื่อเลือก ซ้�ย หรือ
ขว� แล้วแตะสองครั้ง
16 ทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลง ปัดไปท�งขว�บนหน้�จอเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อเลือก ยอมรับ แล้ว
แตะสองครั้ง เลือกและแตะสองครั้งที่ ยอมรับ ในก�รเตือนที่ปร�กฏขึ้น
17 ห�กต้องก�รป้อนรหัสผ่�นสำ�หรับ Apple ID ให้ปัดไปท�งขว�เพื่อไปยังปุ่มป้อนรหัสผ่�น แตะสอง
ครั้ง แล้วป้อนรหัสผ่�นสำ�หรับ Apple ID ที่คุณใช้บน iPhone จ�กนั้นให้แตะสองครั้งที่ปุ่มรีเทิร์นที่
มุมขว�ล่�งของแป้นพิมพ์
18 ห�กต้องก�รเลือกตัวเลือก บริก�รห�ตำ�แหน่งที่ตั้ง ให้ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกที่คุณเลือก แล้วแตะสอง
ครั้ง
19 ห�กต้องก�รเลือกตัวเลือก Siri ให้ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกที่คุณเลือก แล้วแตะสองครั้ง
20 ห�กต้องก�รสร้�งรหัสผ่�นของ Apple Watch ให้ปัดไปท�งขว�บนหน้�จอรหัสผ่�นเพื่อเลือก สร้�ง
รหัสผ่�น แล้วแตะสองครั้ง บน Apple Watch ให้ป้อนรหัสผ่�นสี่หลักที่คุณเลือก แล้วให้ป้อนอีกครั้ง
เพื่อยืนยัน ปัด แตะ หรือล�กนิ้วไปรอบๆ หน้�จอเพื่อเลือกหม�ยเลข แล้วแตะสองครั้ง
21 บน Apple Watch ให้เลือกว่�จะปลดล็อก Apple Watch เมื่อคุณปลดล็อก iPhone หรือไม่
22 ห�กต้องก�รเลือกว่�จะติดตั้งแอปเพิ่มเติมบน Apple Watch หรือไม่ ให้ปัดเพื่อไฮไลท์ตัวเลือก ติด
ตั้งทั้งหมด หรือ เลือกในภ�ยหลัง บน iPhone แล้วแตะสองครั้ง
Apple Watch จะเชื่อมข้อมูลกับ iPhone อ�จใช้เวล�สักครู่ โดยส�ม�รถปัดไปยัง คว�มคืบ
หน้�ในก�รเชื่อมข้อมูล บน iPhone เพื่อฟังคว�มคืบหน้�ได้ เมื่อคุณได้ยิน "เชื่อมข้อมูลเสร็จสิ้น"
Apple Watch ก็จะพร้อมใช้ง�น โดยจะแสดงหน้�ปัดน�ฬิก� ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติบนหน้�ปัดน�ฬิก� สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รใช้ง�น VoiceOver ด้วย Apple Watch
ให้ดู VoiceOver ที่หน้� 77

ก�รใช้ง�นพื้นฐ�นของ Apple Watch ด้วย VoiceOver
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา ในขณะที่ดูหน้�ปัดน�ฬิก�ปัจจุบัน ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ แล้วปัดไป
ท�งซ้�ยหรือขว�ด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกดูหน้�ปัดที่มีให้ใช้ เมื่อคุณพบหน้�ปัดที่ชอบ ให้แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก
การปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาด้วยตัวเอง ในขณะที่ดูหน้�ปัดน�ฬิก� ให้กดลงน้ำ�หนักที่หน้�จอ ปัดลง
เพื่อเลือก กำ�หนดเอง แล้วแตะสองครั้ง ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่อเลือกดูคุณสมบัติที่กำ�หนดเอง
ได้ หมุน Digital Crown เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติที่เลือก เมื่อคุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown แล้ว
แตะสองครั้งเพื่อบันทึกก�รเปลี่ยนแปลงของคุณ
การดูการแจ้งเตือน ในขณะที่ดูหน้�ปัดน�ฬิก� ให้ปัดลงด้วยสองนิ้ว
การดูหน้าปัดรวม ในขณะที่ดูหน้�ปัดน�ฬิก� ให้ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว
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การฟังเวลาเมื่อคุณยกข้อมือขึ้น เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
แล้วไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > VoiceOver แล้วเปิด พูดเมื่อยกข้อมือขึ้น
การเปิดแอป ในขณะที่หน้�ปัดน�ฬิก�ปร�กฏอยู่ ให้กด Digital Crown หนึ่งครั้งเพื่อไปยังหน้�จอ
โฮม ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว� แตะ หรือล�กนิ้วเพื่อไฮไลท์แอป แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด หรือสั่งให้
Siri เปิดให้คุณ โดยกด Digital Crown ค้�งไว้จนกระทั่งคุณรู้สึกถึงก�รสั่นสองครั้ง แล้วพูดว่� "เปิด
ใช้" ต�มด้วยชื่อแอป (ตัวอย่�งเช่น "เปิดใช้เมล")
การอ่านเมล ในขณะที่หน้�ปัดน�ฬิก�ปร�กฏอยู่ ให้กด Digital Crown หนึ่งครั้งเพื่อไปยังหน้�จอ
โฮม ปัดเพื่อไฮไลท์แอปเมล แล้วแตะสองครั้ง (หรือกด Digital Crown ค้�งไว้แล้วขอให้ Siri "เปิด
ใช้เมล") เมื่อแอปเมลเปิดขึ้น ให้ปัดไปท�งซ้�ยหรือขว�เพื่ออ่�นข้อคว�ม

ก�รซูม

ใช้ก�รซูมเพื่อขย�ยสิ่งที่อยู่บนหน้�จอของ Apple Watch
การเปิดการซูม เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วเปิด ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�
ถึง > ซูม และคุณยังส�ม�รถใช้ iPhone เพื่อเปิดก�รซูมสำ�หรับ Apple Watch ได้ โดยเปิดแอป
Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” แตะก�รตั้งค่� จ�กนั้นแตะตัวเลือกใน
ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง หรือใช้ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข้�ถึง โปรดดู ปุ่มลัดก�รช่วยก�รเข้�ถึง ที่
หน้� 77
ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้งที่หน้�จอของ Apple Watch ด้วยสองนิ้ว
การเคลื่อนที่ไปรอบๆ (เลื่อน) ล�กหน้�จอด้วยสองนิ้ว และคุณยังส�ม�รถหมุน Digital Crown เพื่อ
เลื่อนไปทั้งหน้� ซ้�ย-ขว� และขึ้น-ลง ปุ่มซูมเล็กๆ ที่ปร�กฏขึ้นจะแสดงให้คุณทร�บว่�คุณอยู่ที่ไหน
บนหน้�
การใช้ Digital Crown แบบปกติแทนการเลื่อน แตะหน้�จอหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อเปลี่ยนสลับ
ระหว่�งก�รใช้ Digital Crown เพื่อก�รเลื่อนและก�รใช้ Digital Crown โดยไม่ได้เปิดก�รซูม
(ตัวอย่�งเช่น ก�รเลื่อนร�ยก�รหรือซูมแผนที่)
การปรับการขยาย แตะสองครั้งแล้วค้�งไว้ด้วยสองนิ้ว จ�กนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้�จอ ห�ก
ต้องก�รจำ�กัดก�รขย�ย ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง > ซูม แล้วล�กแถบเลื่อน ระดับก�รซูมสูงสุด
การซูมระหว่าการตั้งค่า แตะส�มครั้งด้วยสองนิ้วในขณะที่ตั้งค่� Apple Watch เพื่อให้ได้มุมมองที่
ดียิ่งขึ้น

ก�รเปิด/ปิดป้�ยของปุ่ม

เปิดใช้ง�นป้�ยของปุ่มเพื่อดูตัวระบุตำ�แหน่งเพิ่มเติม เมื่อเปิดใช้ง�นป้�ยอยู่ คุณจะเห็นเลขหนึ่ง
(1) ในทุกตัวเลือกที่เปิดอยู่ และเลขศูนย์ (0) ในตัวเลือกที่ปิดอยู่
การเพิ่มป้ายให้ปุ่มเปิด/ปิด เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�ร
ช่วยก�รเข้�ถึง > ป้�ยเปิด/ปิด และคุณยังส�ม�รถใช้ iPhone เพื่อเปิดป้�ยสำ�หรับ Apple Watch
ได้ โดยเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่
ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง แล้วเปิดใช้ง�น ป้�ยเปิด/ปิด
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เสียงโมโนและสมดุลเสียง

ห�กคุณต้องก�รฟังสัญญ�ณเสียงซ้�ยและขว�รวมกันจ�กทั้งช่องสัญญ�ณเสียงบนลำ�โพงหรือหูฟังที่
เชื่อมต่อกับ Apple Watch ให้เปิด เสียงโมโน และคุณยังส�ม�รถปรับสมดุลซ้�ย-ขว�ของสัญญ�ณ
เสียงจ�ก Apple Watch ได้ ไม่ว�
่ จะเป็นสเตอริโอหรือโมโน
การเปลี่ยนเป็นเสียงโมโน เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน”
จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง แล้วเปิด เสียงโมโน
การปรับสมดุล ล�กแถบเลื่อนใต้ก�รตั้งค่�เสียงโมโน

ข้อคว�มตัวหน�

คุณส�ม�รถทำ�ให้ข้อคว�มบน Apple Watch อ่�นได้ง่�ยยิ่งขึ้นด้วยก�รแสดงข้อคว�มด้วยตัวหน�
การสั่งให้ Apple Watch ใช้ข้อความตัวหนา เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วไป
ที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง จ�กนั้นเปิด ข้อคว�มตัวหน� คุณจำ�เป็นต้องเริ่มก�รทำ�ง�นของ
Apple Watch ใหม่ เพื่อให้ก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ มีผล และคุณยังส�ม�รถใช้ iPhone เพื่อเปิด
ข้อคว�มตัวหน�สำ�หรับ Apple Watch ได้ โดยเปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ
“น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ก�รช่วยก�รเข้�ถึง แล้วเปิด ข้อคว�มตัวหน�

ขน�ดข้อคว�ม

คุณส�ม�รถปรับขน�ดของข้อคว�มที่ปร�กฏในหัวข้อต่�งๆ ของ Apple Watch ที่รองรับ
Dynamic Type เช่น แอปก�รตั้งค่�
การปรับขนาดข้อความ เปิดก�รตั้งค่�
บน Apple Watch แล้วไปที่ คว�มสว่�งและขน�ด
ข้อคว�ม > ขน�ดข้อคว�ม จ�กนั้นหมุน Digital Crown เพื่อปรับขน�ดข้อคว�ม

Siri

Siri ส�ม�รถช่วยเหลือคุณได้ในหล�ยๆ สถ�นก�รณ์ เพียงแค่ขอ
การขอให้ Siri ช่วยเหลือ กด Digital Crown ค้�งไว้ เมื่อคุณรู้สึกถึงก�รสั่น หรือเห็นรูปคลื่นเสียง
ที่ด้�นล่�งของหน้�จอ ให้พูดคำ�ขอของคุณ แล้วปล่อย Digital Crown ห�กต้องก�รลงร�ยละเอียด
คำ�ขอหรือขอสิ่งใหม่ ก็เพียงกด Digital Crown ค้�งไว้อีกครั้ง พูด แล้วปล่อย Digital Crown เมื่อ
คุณทำ�เสร็จ ให้กด Digital Crown เพื่อปิดก�รใช้ง�น Siri

“Siri ชว
่ ยอะไรไดบ
้ �
้ ง”
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ความปลอดภัย การดูแล และการ
สนับสนุน
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ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ
คำ�เตือน: ก�รไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยอ�จทำ�ให้เกิดก�รลุกไหม้ ไฟฟ้�ช็อต
ก�รบ�ดเจ็บ หรือเกิดคว�มเสียห�ยต่อ Apple Watch หรือทรัพย์สินอื่นได้ โปรดอ่�นข้อมูลด้�น
คว�มปลอดภัยท�งด้�นล่�งก่อนที่จะใช้ Apple Watch
การดูแล โปรดถือ Apple Watch ด้วยคว�มระมัดระวัง ตัวเรือนของ Apple Watch ผลิตจ�กวัสดุ
หล�ยชนิด ได้แก่:
•
•

•

Apple Watch ประกอบด้วยสแตนเลสสตีล 316L, ผลึกแซฟไฟร์, เซร�มิก
Apple Watch Sport ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 7000, กระจก Ion-X (กระจกเสริมคว�ม
แข็งแรง), พล�สติก
Apple Watch Edition ประกอบด้วยทองคำ� 18 กะรัต, ผลึกแซฟไฟร์, เซร�มิก

Apple Watch มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบ�งและอ�จเสียห�ยได้ห�กตกหล่น ถูกคว�ม
ร้อนสูง ถูกเจ�ะกระแทก หรือถูกบดทับ อย่�ใช้ Apple Watch ที่มีคว�มเสียห�ย เช่น เรือนที่หน้�
จอแตก เห็นได้ว�
่ มีน้ำ�เข้� หรือส�ยมีคว�มเสียห�ย เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บได้ โปรด
หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับฝุ่นหรือทร�ยปริม�ณม�ก
การซ่อมแซม อย่�แกะเปิด Apple Watch และอย่�พย�ย�มซ่อมแซม Apple Watch ด้วยตัว
เอง ก�รแยกชิ้่นส่วน Apple Watch อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย ส่งผลให้สูญเสียคว�มส�ม�รถใน
ก�รกันน้ำ� และอ�จทำ�ให้คุณบ�ดเจ็บได้ ห�ก Apple Watch หรือทำ�ง�นผิดปกติ ให้ติดต่อ Apple
หรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของ Apple คุณส�ม�รถห�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับบริก�รได้ที่
www.apple.com/support/watch/service/faq
แบตเตอรี่ อย่�พย�ย�มเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple Watch ด้วยตัวเอง เนื่องจ�กคุณอ�จ
ทำ�ให้แบตเตอรี่เสียห�ย ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มร้อนสูงเกินไปและก�รบ�ดเจ็บได้ แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนใน Apple Watch ควรนำ�เข้�รับบริก�รจ�ก Apple หรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับ
อนุญ�ตเท่�นั้น คุณอ�จได้รับก�รเปลี่ยน Apple Watch ทดแทน (แทนเรือนเดิมของคุณ) เมื่อ
เข้�รับบริก�รเกี่ยวกับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต้องนำ�ม�รีไซเคิลหรือทิ้งแยกออกจ�กขยะในครัว
เรือน ห้�มเผ�แบตเตอรี่ สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รบริก�รด้�นแบตเตอรี่และก�รรีไซเคิล โปรดดู
www.apple.com/th/batteries
สิ่งรบกวนสมาธิ ก�รใช้ Apple Watch ในสภ�พแวดล้อมบ�งอย่�งอ�จรบกวนสม�ธิของคุณและ
อ�จก่อให้เกิดสถ�นะก�รณ์ที่เป็นอันตร�ยได้ (ตัวอย่�งเช่น หลีกเลี่ยงก�รส่งข้อคว�มในขณะขับ
รถหรือใช้หูฟังในขณะขี่จักรย�น) โปรดสังเกตกฎที่ห้�มหรือจำ�กัดก�รใช้โทรศัพท์มือถือหรือหูฟัง
(ตัวอย่�งเช่น กฎที่กำ�หนดให้ต้องโทรโดยไม่ใช้มือในขณะขับรถ)
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การนำาทาง แผนที่ เส้นท�ง และแอปที่อิงกับตำ�แหน่งที่ตั้งจำ�เป็นต้องใช้บริก�รข้อมูล บริก�รให้
ข้อมูลเหล่�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ และอ�จไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่ ทิศท�ง
หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำ�แหน่งอ�จไม่มีให้บริก�ร ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บ�งอย่�ง
ต้องใช้ บริก�รห�ตำ�แหน่งที่ตั้ง เปรียบเทียบข้อมูลที่มีบน Apple Watch กับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ
แล้วยึดต�มป้�ยสัญลักษณ์เป็นหลักห�กไม่ตรงกับข้อมูลที่มอบให้ อย่�ใช้บริก�รเหล่�นี้ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมที่ต้องก�รสม�ธิสูง โปรดปฏิบัติต�มป้�ยสัญลักษณ์และกฎหม�ยและข้อกำ�หนดในพื้นที่ที่คุณ
กำ�ลังใช้ Apple Watch และโปรดใช้ส�มัญสำ�นึกเสมอ
การชาร์จ ห�กต้องก�รช�ร์จ Apple Watch ให้ใช้ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและ
อะแดปเตอร์จ่�ยไฟที่ให้ม�ด้วยเท่�นั้น (และสำ�หรับ Apple Watch Edition ให้ใช้กล่องช�ร์จ
Apple Watch แบบแม่เหล็กพร้อมส�ยที่ให้ม�ด้วย หรือใช้ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก
ที่ให้ม�ด้วย) คุณยังส�ม�รถใช้ส�ย Lightning และอะแดปเตอร์จ่�ยไฟ 5W จ�กผู้ผลิตอื่นที่มีโลโก้
MFI ได้ด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องว�ง Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่
เหล็ก และอะแเดปเตอร์จ่�ยไฟไว้ในที่ที่อ�ก�ศถ่�ยเทได้ดีในขณะที่ทำ�ก�รช�ร์จ เมื่อทำ�ก�รช�ร์จ
Apple Watch Edition ในกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก โปรดเปิดฝ�ไว้ ก�รใช้ส�ย
ช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กที่เสียห�ย หรือ
ก�รช�ร์จในขณะที่มีคว�มชื้น ส�ม�รถทำ�ให้เกิดก�รลุกไหม้ ไฟฟ้�ช็อต ก�รบ�ดเจ็บ หรือเกิดคว�ม
เสียห�ยต่อ Apple Watch หรือทรัพย์สินอื่นได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่� Apple Watch และ
ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กแห้งอยู่ก่อนที่
จะช�ร์จ เมื่อคุณใช้ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่
เหล็กเพื่อช�ร์จ Apple Watch โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้เสียบปลั๊ก USB เข้�กับอะแดปเตอร์จน
สุดก่อนที่จะเสียบอะแดปเตอร์เข้�กับเต้�จ่�ยไฟ โปรดหลีกเลี่ยงก�รช�ร์จ Apple Watch ในที่ที่โดน
แสงอ�ทิตย์โดยตรง อย่�สวม Apple Watch ในขณะที่กำ�ลังช�ร์จ
สาย Lightning และตัวเชื่อมต่อ โปรดหลีกเลี่ยงก�รให้ผิวหนังสัมผัสกับตัวเชื่อมต่อเป็นระยะ
เวล�น�นเมื่อ Lightning to USB Cable เสียบอยู่กับแหล่งจ่�ยไฟ เนื่องจ�กอ�จก่อให้เกิดคว�ม
ไม่สบ�ยในก�รสวมใส่หรือเกิดก�รบ�ดเจ็บได้ ควรหลีกเลี่ยงก�รนอนหลับหรือนั่งทับตัวเชื่อมต่อ
Lightning
การสัมผัสกับความร้อนเป็นระยะเวลานาน Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่
เหล็ก, กล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และอะแดปเตอร์จ่�ยไฟ มีคุณสมบัติต�มข้อ
กำ�หนดเกี่ยวกับม�ตรฐ�นและขีดจำ�กัดด้�นอุณภูมิพื้่นผิวที่บังคับใช้ อย่�งไรก็ต�ม แม้แต่ภ�ยใน
ข้อจำ�กัดเหล่�นี้ ก�รสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่�งต่อเนื่องเป็นระยะเวล�น�นอ�จเป็นเหตุให้มีอ�ก�ร
ปวดหรือเกิดก�รบ�ดเจ็บ Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องช�ร์จ
Apple Watch แบบแม่เหล็ก และอะแดปเตอร์จ่�ยไฟจะอุ่นขึ้นเมื่อเสียบกับแหล่งจ่�ยไฟ โปรด
ใช้ส�มัญสำ�นึกเพื่อหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ที่ผิวหนังของคุณสัมผัสกับ Apple Watch, ส�ยช�ร์จ
Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก หรืออะแดปเตอร์จ่�ยไฟ
เป็นระยะเวล�น�นเมื่อเสียบส�ยอยู่ ตัวอย่�งเช่น ในขณะที่ Apple Watch กำ�ลังช�ร์จอยู่ หรือใน
ขณะที่ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก หรือ
อะแดปเตอร์จ่�ยไฟเสียบอยู่กับแหล่งจ่�ยไฟ อย่�นอนหลับทับอุปกรณ์เหล่�นั้นหรือว�งไว้ใต้ผ้�ห่ม
หมอน หรือร่�งก�ยของคุณ ให้เอ�ใจใส่เป็นพิเศษห�กคุณมีสภ�พร่�งก�ยที่ส่งผลต่อคว�มส�ม�รถ
ของคุณในก�รตรวจจับคว�มร้อนกับร่�งก�ย โปรดถอด Apple Watch ออกห�กอุปกรณ์มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นจนก่อให้เกิดคว�มไม่สบ�ยในก�รสวมใส่
การสูญเสียการได้ยิน ก�รฟังเสียงที่คว�มดังสูงอ�จทำ�ให้ก�รได้ยินของคุณเสียห�ยได้ เสียงรบกวน
รวมทั้งก�รเปิดรับคว�มดังเสียงระดับสูงอย่�งต่อเนื่องอ�จทำ�ให้เสียงดูเบ�ลงกว่�ที่ควรจะเป็นได้ เปิด
ก�รเล่นเสียงแล้วตรวจสอบคว�มดังเสียงก่อนที่จะสวมหูฟังที่เชื่อมต่อบลูทูธเข้�กับหูของคุณ สำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รสูญเสียก�รได้ยิน โปรดดู www.apple.com/asia/sound.
คำ�เตือน: โปรดอย่�ฟังเสียงที่ระดับคว�มดังสูงเป็นเวล�น�นเพื่อป้องกันก�รสูญเสียก�รได้ยิน
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การเปิดรับคลื่นความถี่วิทยุ Apple Watch ใช้สัญญ�ณวิทยุเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่�ยไร้ส�ย
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังง�นคลื่นคว�มถี่วิทยุ (RF) ที่เกิดจ�กสัญญ�ณวิทยุและขั้น
ตอนที่คุณส�ม�รถทำ�เพื่อลดก�รสัมผัสกับคลื่นนั้น ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้ว
แตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นแตะ ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ท�งกฎหม�ย > ก�รเปิดรับคลื่น
คว�มถี่วิทยุ หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure
การรบกวนทางความถี่คลื่นวิทยุ สังเกตสัญลักษณ์และป้�ยประก�ศที่ห�
้ มหรือจำ�กัดก�รใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่�งเช่น ในสถ�นที่ให้บริก�รด้�นสุขภ�พหรือพื้นที่สำ�หรับจุดระเบิด) ถึงแม้ว่�
Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบ
แม่เหล็กจะได้รับก�รออกแบบ ทดสอบ และผลิตม�ให้ตรงต�มข้อบังคับที่ควบคุมก�รปล่อยคลื่น
คว�มถี่วิทยุแล้ว แต่ก�รปล่อยคลื่นคว�มถี่วิทยุจ�ก Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch
แบบแม่เหล็ก และกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กก็ยังส�ม�รถส่งผลเสียต่อก�รทำ�ง�น
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ ซึ่งเป็นส�เหตุให้อุปกรณ์เหล่�นั้นทำ�ง�นผิดพล�ด โปรดถอดส�ย
ช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและปิดเครื่อง
Apple Watch หรือใช้โหมดเครื่องบินเมื่ออยู่ในที่ห�
้ มใช้ เช่น ขณะเดินท�งด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อ
ได้รับก�รขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำ�น�จ
การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ Apple Watch มีส่วนประกอบและมีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสน�มแม่
เหล็กไฟฟ้� Apple Watch, ส�ยน�ฬิก�บ�งประเภท, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และ
ตัวเรือนช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กนั้นมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ สน�มแม่เหล็กไฟฟ้�และ
แม่เหล็กเหล่�นี้อ�จรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ หรืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์อื่นๆ
ได้ โปรดแยกอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ของคุณไว้ในระยะที่ปลอดภัยห่�งออกจ�ก Apple Watch, ส�ย
น�ฬิก�, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก
ปรึกษ�แพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำ�เพ�ะของอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
ของคุณ โปรดหยุดใช้ Apple Watch, ส�ย, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่อง
ช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กห�กคุณสงสัยว่�รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ
หรืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์อื่นใดของคุณ
ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ Apple Watch, ตัวตรวจจับก�รเต้นหัวใจ และแอปต่�งๆ ที่ม�พร้อม
กับ Apple Watch ไม่ใช่อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์และใช้เพื่อจุดประสงค์ในก�รออกกำ�ลังก�ยเท่�นั้น
อุปกรณ์เหล่�นี้ไม่ได้ออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์สำ�หรับใช้วินิจฉัยโรคหรือภ�วะอื่นๆ หรือก�รรักษ�
บรรเท� ก�รบำ�บัด หรือก�รป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ภาวะการเจ็บป่วย โปรดปรึกษ�แพทย์ก่อนที่จะเริ่มหรือแก้ไขโปรแกรมก�รออกกำ�ลังก�ยใดๆ โดย
ใช้ Apple Watch ควรระมัดระวังขณะออกกำ�ลัง หยุดก�รออกกำ�ลังทันที ถ้�คุณรู้สึกผิดปกติ หรือ
วิงเวียน ไอ หรือห�ยใจติดขัด เมื่อคุณออกกำ�ลังก�ย จะถือว่�คุณได้ยอมรับคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงอ�ก�รบ�ดเจ็บต่�งๆ ที่อ�จเป็นผลจ�กกิจกรรมดังกล่�ว ห�กคุณมีภ�วะก�รเจ็บป่วยที่คุณเชื่อ
ว่� Apple Watch อ�จส่งผลให้เกิดอ�ก�รได้ (ตัวอย่�งเช่น ชัก หมดสติ ปวดต� หรือปวดศีรษะ)
โปรดปรึกษ�แพทย์ของคุณก่อนใช้ Apple Watch
สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ ก�รช�ร์จหรือใช้ Aple Watch ในพื้นที่ที่มีสภ�พบรรย�ก�ศที่อ�จ
จุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่อ�ก�ศประกอบด้วยส�รเคมี ไอน้ำ� หรืออนุภ�คต่�งๆ (เช่น เม็ดผง ฝุ่น หรือ
ผงโลหะ) ที่มีคว�มไวไฟอยู่ในระดับสูง อ�จก่อให้เกิดอันตร�ยได้ ปฏิบัติต�มป้�ยสัญลักษณ์และคำ�
แนะนำ�ทุกอย่�ง
กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง Apple Watch ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำ�หรับก�รใช้ง�นที่ห�กอุปกรณ์ใช้
ง�นไม่ได้แล้วอ�จนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิต อ�ก�รบ�ดเจ็บส่วนบุคคล หรือคว�มเสียห�ยรุนแรงต่อสิ่ง
แวดล้อม
อันตรายจากการหายใจไม่ออก ส�ย Apple Watch บ�งแบบอ�จก่อให้เกิดอันตร�ยจ�กก�ร
ห�ยใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ โปรดเก็บส�ยน�ฬิก�เหล่�นี้ให้ห่�งจ�กเด็กเล็ก
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ความบอบบางของผิวหนัง บ�งคนอ�จมีปฏิกิริย�กับวัสดุบ�งชนิดที่ใช้ในเครื่องอัญมณี น�ฬิก�
และอุปกรณ์สำ�หรับสวมใส่อื่นๆ ที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวล�น�น ซึ่งสิ่งเหล่�นี้อ�จเกิดจ�ก
อ�ก�รแพ้ ตัวแปรต�มธรรมช�ติ ก�รสัมผัสกับส�รก่ออ�ก�รแพ้เป็นระยะเวล�น�น เช่น สบู่ เหงื่อ
หรือส�เหตุอื่นๆ คุณมีโอก�สเกิดอ�ก�รผิดปกติจ�กอุปกรณ์สำ�หรับสวมใส่ม�กขึ้นห�กคุณมีอ�ก�ร
แพ้หรือคว�มบอบบ�งอื่นๆ ห�กคุณทร�บว่�ผิวหนังของตัวเองบอบบ�ง โปรดสวม Apple Watch
ด้วยคว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณมีโอก�สเกิดอ�ก�รผิดปกติจ�กก�รสวม Apple Watch ม�กขึ้น
ห�กคุณสวมแน่นเกินไป โปรดถอด Apple Watch ออกเป็นระยะเพื่อให้ผิวหนังของคุณได้ระบ�ย
อ�ก�ศ โปรดรักษ�คว�มสะอ�ดของ Apple Watch และส�ยน�ฬิก� และดูแลให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อ
ลดโอก�สที่ผิวหนังจะเกิดคว�มผิดปกติ ห�กผิวหนังบริเวณรอบๆ หรือใต้ Apple Watch เกิดรอย
แดง บวม คัน หรืออ�ก�รผิดปกติหรือคว�มรู้สึกไม่สบ�ยอื่นๆ โปรดถอด Apple Watch ออกแล้ว
ปรึกษ�แพทย์ของคุณก่อนกลับม�สวมต่อ ถึงแม้ว�
่ อ�ก�รจะบรรเท�ลงแล้ว แต่ก�รใช้ง�นอย่�งต่อ
เนื่องก็อ�จทำ�ให้อ�ก�รนั้นกลับม�เกิดใหม่หรือร้�ยแรงขึ้นได้
Apple Watch, Apple Watch Sport สีเท�สเปซเกรย์, ส�ย Apple Watch ส่วนที่เป็นสแตนเลส
และแม่เหล็กในน�ฬิก�และส�ยน�ฬิก�มีส่วนประกอบของนิกเกิ้ล มีโอก�สน้อยที่จะสัมผัสกับนิกเกิ้ล
จ�กวัสดุเหล่�นี้ แต่ลูกค้�บ�งร�ยที่มีอ�ก�รแพ้นิกเกิ้ลควรใช้คว�มระมัดระวังเมื่อสวมน�ฬิก�จนกว่�
จะยืนยันได้ว�
่ ไม่เกิดอ�ก�รแพ้
Apple Watch, ส�ย Milanese Loop, ส�ย Modern Buckle และส�ย Leather Loop มีเม
ท�คริเลตในปริม�ณเล็กน้อยซึ่งม�จ�กส�รเชื่อมยึด เมท�คริเลตเป็นส�รที่พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์
สำ�หรับผู้บริโภคจำ�นวนม�กที่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง รวมถึงพล�สเตอร์ปิดแผล แต่บ�งคนอ�จมีคว�ม
บอบบ�งต่อส�รนี้ หรือค่อยๆ สะสมอ�ก�รเมื่อเวล�ผ่�นไป มีโอก�สน้อยที่จะสัมผัสกับเมท�คริเลต
จ�ก Apple Watch และส�ยแบบต่�งๆ ที่กล่�วถึงข้�งต้น แต่ลูกค้�บ�งร�ยที่มีอ�ก�รแพ้เมท�คริ
เลตควรใช้คว�มระมัดระวังเมื่อสวมน�ฬิก�จนกว่�จะยืนยันได้ว�
่ ไม่เกิดอ�ก�รแพ้
วัสดุที่ใช้ใน Apple Watch และส�ยน�ฬิก� Apple Watch นั้นได้ม�ตรฐ�นเครื่องอัญมณีของ
U.S. Consumer Product Safety Commission กำ�หนด ข้อกำ�หนดของยุโรปที่บังคับใช้ และ
ม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศอื่นๆ

ข้อมูลด้�นก�รดูแลที่สำ�คัญ

การสัมผัสกับของเหลว Apple Watch ส�ม�รถกันน้ำ�ได้ แต่ไม่ได้กันโดยสมบูรณ์ ตัวอย่�งเช่น คุณ
ส�ม�รถสวมและใช้ง�น Apple Watch ในระหว่�งออกกำ�ลังก�ย (ส�ม�รถโดนเหงื่อได้) เมื่อฝนตก
และในขณะที่ล�
้ งมือ ห�กมีน้ำ�ส�ดหรือกระเซ็นโดนน�ฬิก� ให้เช็ดน้ำ�ออกด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีด
และไม่มีขน พย�ย�มให้ Apple Watch สัมผัสกับส�รต่อไปนี้ให้น้อยที่สุดและปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�
ท�งด้�นล่�งในส่วน "ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและดูแลรักษ�" ห�ก Apple Watch สัมผัสกับส�รเหล่�
นั้น:
•

สบู่ ส�รซักล้�ง กรด หรืออ�ห�รที่เป็นกรด และของเหลวอื่นที่ไม่ใช่น้ำ�จืด เช่น น้ำ�เค็ม น้ำ�สบู่ น้ำ�
ในสระว่�ยน้ำ� น้ำ�หอม ส�รไล่แมลง โลชั่น ส�รกันแดด น้่ำ�มัน น้ำ�ย�ล้�งก�ว ย�ย้อมผม หรือตัว
ทำ�ละล�ย

ไม่แนะนำ�ให้จุ่ม Apple Watch ลงในน้ำ� Apple Watch มีระดับก�รกันน้ำ�ที่ IPX7 ต�มม�ตรฐ�น
60529 ของ IEC ส�ยหนังไม่กันน้ำ� ก�รกันน้ำ�ไม่ใช่คุณสมบัติที่คงอยู่ตลอดไป และไม่ส�ม�รถตรวจ
สอบและผนึก Apple Watch ใหม่ให้กันน้ำ�ได้ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้เนื่องจ�กอ�จส่งผลต่อก�รกัน
น้ำ�ของ Apple Watch:
•

ก�รทำ� Apple Watch ตกหรือโดนแรงกระแทกอื่นๆ

•

ก�รจุ่ม Apple Watch ลงในน้ำ�เป็นเวล�น�น

•

ก�รว่�ยน้ำ�หรืออ�บน้ำ�โดยสวม Apple Watch

•

•

ก�รให้ Apple Watch โดนน้ำ�ที่มีแรงดันสูงหรือน้ำ�ที่มีคว�มเร่งสูง ตัวอย่�งเช่น น้ำ�ฝักบัว เล่น
สกีน้ำ� เล่นเวคบอร์ด เล่นโต้คลื่น เล่นเจ็ตสกี และอื่นๆ อีกม�ก
ก�รสวม Apple Watch ในซ�วน่�หรือห้องอบไอน้ำ�
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การทำาความสะอาดและดูแลรักษา โปรดรักษ�คว�มสะอ�ดของ Apple Watch และทำ�ให้แห้ง
อยู่เสมอ ทำ�คว�มสะอ�ดและเช็ด Apple Watch ส�ยน�ฬิก� และผิวหนังของคุณให้แห้งหลังจ�ก
ออกกำ�ลังก�ยหรือมีเหงื่อออกม�ก เช็ด Apple Watch และส�ยให้แห้งสนิทห�กสัมผัสกับน้ำ�จืด
ทำ�คว�มสะอ�ด Apple Watch ห�กสัมผัสกับอะไรก็ต�มที่อ�จก่อให้เกิดรอยเปื้อนหรือคว�มเสียห�
ยอื่นๆ เช่น ฝุ่นหรือทร�ย เครื่องสำ�อ�ง หมึก สบู่ ส�รซักล้�ง กรดหรืออ�ห�รที่เป็นกรด หรือสัมผัส
กับของเหลวอื่นที่ไม่ใช่น้ำ�จืด รวมทั้งสิ่งที่อ�จทำ�ให้ผิวหนังเกิดอ�ก�รผิดปกติ เช่น เหงื่อ น้ำ�เค็ม น้ำ�
สบู่ น้ำ�ในสระว่�ยน้ำ� น้ำ�หอม ส�รไล่แมลง โลชั่น ส�รกันแดด น้ำ�มัน น้ำ�ย�ล้�งก�ว ย�ย้อมผม หรือ
ตัวทำ�ละล�ย สีของ Apple Watch และส�ยน�ฬิก�อ�จเปลี่ยนแปลงหรือซีดจ�งไปต�มก�ลเวล�
วิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ด Apple Watch:
•

ก�รปิด Apple Watch กดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้ จ�กนั้นล�กแถบเลื่อนปิดเครื่องไปท�งขว�

•

กดปุ่มปลดส�ยแล้วถอดส�ยออก ดู ก�รถอด เปลี่ยน และรัดส�ยน�ฬิก� ที่หน้� 88

•

•
•

เช็ดทำ�คว�มสะอ�ด Apple Watch ด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและไม่มีขน คุณยังส�ม�รถนำ�ผ้�
ไปชุบน้ำ�เล็กน้อยได้ด้วยห�กจำ�เป็น
เช็ด Apple Watch ให้แห้งด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและไม่มีขน
รุ่น Apple Watch Edition (ทองคำ�) จะได้ประโยชน์ม�กที่สุดห�กคุณทำ�คว�มสะอ�ดบ่อยๆ
ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและไม่มีขนเพื่อเอ�น้ำ�มันที่ผิวหน้� น้ำ�หอม โลชั่น และ
ส�รอื่นๆ ออก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก่อนที่จะนำ� Apple Watch Edition ไปเก็บ

ไม่แนะนำ�ให้ทำ�สิ่งต่อไปนี้กับ Apple Watch ของคุณ:
•

อย่�ทำ�คว�มสะอ�ด Apple Watch ในขณะที่กำ�ลังช�ร์จ

•

อย่�ทำ�ให้ Apple Watch หรือส�ยแห้งด้วยแหล่งคว�มร้อนภ�ยนอก (ตัวอย่�งเช่น ไดร์เป่�ผม)

•

อย่�ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดหรือแรงดันลมในก�รทำ�คว�มสะอ�ด Apple Watch

ด้�นหน้�ของ Apple Watch ทำ�จ�กกระจก Ion-X (กระจกเสริมคว�มแข็งแรง) หรือผลึกแซฟไฟร์
ซึ่งทั้งสองอย่�งมีก�รเคลือบส�รป้องกันรอยนิ้วมือ (ส�รป้องกันน้ำ�มัน) ส�รเคลือบนี้จะหลุดลอกไป
ต�มเวล�ด้วยก�รใช้ง�นปกติ ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดและวัสดุเนื้อหย�บจะทำ�ให้ส�รเคลือบหลุด
ลอกม�กยิ่งขึ้น และอ�จทำ�ให้กระจกหรือผลึกแซฟไฟร์เป็นรอยได้
การใช้ปุ่ม, Digital Crown, ตัวเชื่อมต่อ และพอร์ตต่างๆ อย่�ใช้แรงกดปุ่มหรือ Digital Crown
ของ Apple Watch ม�กเกินไป หรือฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้�กับพอร์ตด้วยกำ�ลัง เนื่องจ�กอ�จก่อให้
เกิดคว�มเสียห�ยที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขก�รรับประกัน ห�กตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้�กันไม่ได้ต�มที่
ควรจะเป็น แสดงว่�อุปกรณ์ทั้งสองอ�จไม่เข้�กัน ตรวจสอบห�สิ่งกีดขว�งแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่�
ตัวเชื่อมต่อนั้นเข้�กันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้�กับพอร์ตในตำ�แหน่งที่ถูกต้องแล้ว
รูปแบบก�รใช้ง�นบ�งอย่�งส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รชำ�รุดหรือหักข�ดของส�ยช�ร์จได้ ส�ยไฟที่เชื่อมต่อ
กับที่ช�ร์จก็เหมือนลวดโลหะหรือส�ยไฟทั่วไป คืออ�จจะอ่อนและเปร�ะหักได้ห�กมีก�รงอที่จุดเดิม
ซ้ำ�ๆ โปรดจัดส�ยให้เป็นวงโค้งกว้�งๆ อย่�ทำ�ให้ส�ยหักเป็นมุม ตรวจสอบส�ยและตัวเชื่อมต่อเพื่อ
ห�ตำ�หนิ ก�รฉีกข�ด ก�รงอพับ หรือคว�มเสียห�ยอื่นๆ เป็นประจำ� ห�กคุณพบคว�มเสียห�ยดัง
กล่�ว ให้หยุดใช้ส�ยเส้นนั้นทันที
Lightning to USB Cable เป็นเรื่องปกติที่ตัวเชื่อมต่อ Lightning จะมีสีผิดเพี้ยนไปหลังจ�กใช้
ง�นต�มปกติ ฝุ่น เศษขยะ และก�รสัมผัสคว�มชื้นอ�จทำ�ให้สีตกได้ ห�กส�ย Lightning หรือตัว
เชื่อมต่ออุ่นขึ้นระหว่�งก�รใช้ หรือ Apple Watch ของคุณไม่ช�ร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูล ให้ถอดส�ย
ออกจ�กอะแดปเตอร์จ�
่ ยไฟแล้วทำ�คว�มสะอ�ดตัวเชื่อมต่อ Lightning ด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีด
แห้ง และไม่มีขน อย่�ใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดในก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวเชื่อมต่อ
Lightning
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สายชาร์จแบบแม่เหล็กและกล่องชาร์จแบบแม่เหล็ก ผิวหน้�สำ�หรับช�ร์จของส�ยช�ร์จ
Apple Watch แบบเแม่เหล็กและกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กอ�จมีสีผิดเพี้ยนไปหลัง
จ�กก�รใช้ง�นต�มปกติได้เนื่องจ�กฝุ่นและเศษผงที่สัมผัสกับผิวหน้�แบบแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ปกติ ก�รทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้�สำ�หรับช�ร์จอ�จช่วยลดหรือป้องก�รผิดเพี้ยนของสีดังกล่�วและ
ช่วยป้องกันคว�มเสียห�ยต่อที่ช�ร์จและ Apple Watch ของคุณได้ ห�กต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ด
ผิวหน้�สำ�หรับช�ร์จ ให้ถอดที่ช�ร์จออกจ�กทั้ง Apple Watch และอะแดปเตอร์จ่�ยไฟแล้วเช็ดด้วย
ผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและเปียกหม�ดๆ เช็ดให้แห้งด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและไม่มีขนก่อนที่จะ
ทำ�ก�รช�ร์จต่อ อย่�ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดในก�รทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้�สำ�หรับช�ร์จ
อุณหภูมิในการทำางาน Apple Watch ออกแบบม�ให้ทำ�ง�นได้ดีที่สุดในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่�ง
0° ถึง 35° C (32° ถึง 95° F) และเก็บที่อุณหภูมิระหว่�ง -20° ถึง 45° C (-4° and
113° F) Apple Watch อ�จเสียห�ยและคว�มจุแบตเตอรี่ลดลงได้ห�กเก็บหรือใช้ง�นในอุณหภูมิ
นอกเหนือจ�กที่กล่�วม� หลีกเลี่ยงไม่ให้ Apple Watch สัมผัสกับก�รเปลี่ยนแปลงด้�นอุณหภูมิ
หรือคว�มชื้นที่แตกต่�งกันม�กๆ ห�กอุณหภูมิภ�ยในของ Apple Watch สูงเกินอุณหภูมิก�รใช้
ง�นปกติ (ตัวอย่�งเช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรือโดนแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวล�น�น) คุณอ�จพบ
กับสถ�นก�รณ์ดังต่อไปนี้ขณะอุปกรณ์พย�ย�มควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:
•

ก�รช�ร์จอ�จช้�ลงหรือหยุดช�ร์จ

•

หน้�จออ�จมืดลง

•

หน้�จอเตือนเรื่องอุณหภูมิอ�จปร�กฏขึ้น

•

ก�รถ่�ยโอนข้อมูลบ�งอย่�งอ�จหยุดพักหรือถูกหน่วงไว้

•

แอปบ�งแอปอ�จปิดลง

ข้อสำ�คัญ: คุณอ�จใช้ Apple Watch ไม่ได้ในขณะที่หน้�จอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ ห�ก
Apple Watch ไม่ส�ม�รถทำ�ให้อุณหภูมิภ�ยในเป็นปกติได้ อุปกรณ์จะเข้�สู่โหมดประหยัดพลังง�น
หรือโหมดพักเครื่องแบบพิเศษจนกว่�อุณหภูมิจะเย็นลง ย้�ย Apple Watch ไปที่สถ�นที่ที่เย็นกว่�
ให้ห่�งจ�กแสงแดดโดยตรง แล้วรอสักครู่ก่อนที่จะลองใช้ง�น Apple Watch อีกครั้ง สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดู support.apple.com/kb/HT6621?viewlocale=th_TH
แม่เหล็ก โปรดเก็บคีย์ก�ร์ดและบัตรเครดิตให้ห�
่ งจ�ก Apple Watch, ส�ยน�ฬิก�, ส�ยช�ร์จ
Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก

ข้อมูลก�รดูแลรักษ�ส�ยน�ฬิก�

โปรดใช้ส�ยน�ฬิก�ยี่ห้อ Apple หรือยี่ห้อที่ได้รับอนุญ�ตจ�ก Apple เท่�นั้น
วิธีการทำาความสะอาดสายนาฬิกา โปรดถอดส�ยน�ฬิก�ออกจ�ก Apple Watch ก่อนทำ�คว�ม
สะอ�ด โปรดดู ก�รถอด เปลี่ยน และรัดส�ยน�ฬิก� ในหัวข้อถัดไป
สำ�หรับส�ยน�ฬิก�ส่วนที่เป็นหนัง ให้เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีด ไม่มีขน และชุบ
น้ำ�จืดหม�ดๆ (ห�กจำ�เป็น) หลังจ�กทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว ให้รอให้ส�ยน�ฬิก�แห้งสนิทก่อนติดกลับ
เข้�ไปกับ Apple Watch อย่�เก็บส�ยน�ฬิก�หนังไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง มีอุณหภูมิสูง หรือ
มีคว�มชื้นสูง อย่�แช่ส�ยน�ฬิก�หนังในน้ำ� ส�ยหนังไม่กันน้ำ�
สำ�หรับส�ยน�ฬิก�และบ�นพับแบบอื่นทั้งหมด ให้เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีด
ไม่มีขน และชุบน้ำ�จืดหม�ดๆ (ห�กจำ�เป็น) เช็ดส�ยน�ฬิก�ให้แห้งด้วยผ้�ที่ไม่สร้�งรอยขูดขีดและ
ไม่มีขนก่อนที่จะติดกลับเข้�ไปกับ Apple Watch
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ก�รถอด เปลี่ยน และรัดส�ยน�ฬิก�

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั่วไปเหล่�นี้เพื่อถอด เปลี่ยน และรัดส�ยน�ฬิก� จ�กนั้นให้ค้นห�คำ�แนะนำ�
เกี่ยวส�ยน�ฬิก�รุ่นของคุณในหัวข้อที่จะต�มม�ในส่วนนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณกำ�ลังเปลี่ยน
ส�ยน�ฬิก�ขน�ดเดียวกัน ส�ยน�ฬิก�จะมีขน�ดต�มขน�ดของ Apple Watch และไม่ควรใช้แทน
กัน ส�ยน�ฬิก�บ�งแบบอ�จผลิตม�เพื่อใช้กับ Apple Watch บ�งขน�ดเท่�นั้น
การเปลี่ยนสาย กดปุ่มปลดส�ยที่ Apple Watch เลื่อนส�ยออกท�งด้�นข้�งเพื่อถอดออก จ�กนั้น
ให้เลื่อนส�ยใหม่ใส่เข้�ไป อย่�ฝืนดันส�ยเข้�ไปในช่องโดยใช้กำ�ลัง ห�กคุณประสบปัญห�ในก�ร
ถอดหรือใส่ส�ย ให้กดปุ่มปลดส�ยอีกครั้ง

ปุ่ มปลดส�ย

การรัดสาย ควรสวม Apple Watch ให้กระชับกับข้อมือของคุณเพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Apple Watch จำ�เป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังเพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�น
คุณสมบัติต่�งๆ ได้ เช่น ก�รตรวจจับข้อมือ ก�รแจ้งเตือนด้วยก�รสั่น และตัวตรวจจับก�รเต้นหัวใจ
ก�รสวม Apple Watch ให้พอดี ไม่แน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป และเหลือช่องระบ�ยอ�ก�ศให้กับ
ผิวหนังของคุณ จะทำ�ให้คุณรู้สึกสบ�ยไปพร้อมกับช่วยให้เซ็นเซอร์ต�
่ งๆ ทำ�ง�นได้ คุณอ�จอย�ก
สวม Apple Watch ให้แน่นขึ้นเมื่อออกกำ�ลังก�ย และคล�ยออกเมื่อออกกำ�ลังก�ยเสร็จ นอกจ�กนี้
เซ็นเซอร์ต่�งๆ จะทำ�ง�นเมื่อคุณสวม Apple Watch ไว้ที่หลังข้อมือเท่�นั้น
Classic Buckle
วัสดุประกอบด้วยหนังและสแตนเลสหรือทองคำ� 18 กะรัต

Leather Loop
วัสดุประกอบด้วยหนังและสแตนเลส ใช้ได้กับ Apple Watch ขน�ด 42 มม. เท่�นั้น และมีแม่เหล็ก
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่เหล็ก โปรดดู "ก�รรบกวนอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์" ใน ข้อมูลด้�น
คว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
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Link Bracelet
วัสดุประกอบด้วยสแตนเลส
ข้อสำ�คัญ: กดปุ่มปลดส�ยเพื่อให้ Link Bracelet แยกออกเป็นสองส่วน ก่อนที่คุณจะถอดหรือปรับ
ขน�ดส�ย
การปรับขนาดสาย

กดปุ่ มปลดส�ยที่ด�นในของส�ยข
อต
ว
้
้ อแล
่
้
ดึงออกเพื่อให้ข้อต่อหลุด เก็บข้อต่อที่ถอดออกม�
ไว้ ในถุงเก็บข้อต่อ

การเปลี่ยนสาย

กดปุ่ มปลดส�ยที่ด�นในของ
ส�ยขอ
ว
้ ตอแล
้ ดึงออก
้
่
กดปุ่ มปลดส�ย เลื่อนเอ�ส�ยออก แล้วใส่ส�ยใหม่

Milanese Loop
วัสดุประกอบด้วยสแตนเลส และมีแม่เหล็ก สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่เหล็ก โปรดดู "ก�ร
รบกวนอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์" ใน ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82

Modern Buckle
วัสดุประกอบด้วยหนังและสแตนเลสหรือทองคำ� 18 กะรัต ใช้ได้กับ Apple Watch ขน�ด 38 มม.
เท่�นั้น และมีแม่เหล็ก สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่เหล็ก โปรดดู "ก�รรบกวนอุปกรณ์ท�งก�ร
แพทย์" ใน ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82
การปรับขนาด
ดึงส�ยหนังขึ้นแล้ว
เลื่อนไปท�งซ�
้ ย
หรือขว� เพื่อปรับขน�ดใหม่
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Sport Band
วัสดุประกอบด้วยฟลูออโรอีล�สโทเมอร์และสแตนเลสหรือทองคำ� 18 กะรัต

เว็บไซต์ก�รสนับสนุนของ Apple Watch

ข้อมูลก�รสนับสนุนที่มีเนื้อห�ครอบคลุมมีให้ใช้ง�นแบบออนไลน์ที่
www.apple.com/support/watch ห�กต้องก�รติดต่อ Apple เพื่อรับก�รสนับสนุนแบบ
เป็นก�รส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) โปรดดู www.apple.com/th/support/contact/

ก�รเริ่มก�รทำ�ง�นของ Apple Watch ใหม่

ห�กมีบ�งอย่�งทำ�ง�นไม่ถูกต้อง ให้ลองเริ่มก�รทำ�ง�นใหม่หรือรีเซ็ต Apple Watch และ iPhone
ที่จับคู่กันอยู่
การเริ่มการทำางานของ Apple Watch ใหม่ ห�กต้องก�รปิดเครื่อง Apple Watch ให้กดปุ่มด้�น
ข้�งค้�งไว้จนกระทั่งแถบเลื่อนปร�กฏขึ้น จ�กนั้นให้ล�กแถบเลื่อนปิดเครื่องไปท�งขว� ห�กต้องก�ร
เปิดเครื่อง Apple Watch กลับขึ้นม�ใหม่ ให้กดปุ่มด้�นข้�งค้�งไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปร�กฏ
ขึ้น
การเริ่มการทำางานของ iPhone ใหม่ ห�กต้องก�รปิดเครื่อง iPhone ให้กดปุ่มพัก/ปลุกค้�งไว้จน
กระทั่งแถบเลื่อนปร�กฏขึ้น จ�กนั้นให้ล�กแถบเลื่อนไปท�งขว� ในก�รเปิด iPhone อีกครั้ง ให้กด
ค้�งไว้ที่ปุ่ม พัก/ปลุก จนกว่�โลโก้ Apple จะปร�กฏ
ห�กคุณไม่ส�ม�รถปิดเครื่อง Apple Watch หรือห�กยังคงมีปัญห�อยู่ คุณอ�จจำ�เป็นต้องบังคับ
Apple Watch ให้เริ่มก�รทำ�ง�นใหม่ โปรดทำ�เช่นนี้ห�กไม่ส�ม�รถเริ่มก�รทำ�ง�น Apple Watch
ของคุณใหม่เท่�นั้น
การบังคับให้ Apple Watch เริ่มการทำางานใหม่ กดปุ่มด้�นข้�งและ Digital Crown ค้�งไว้พร้อม
กันเป็นเวล�อย่�งน้อยสิบวิน�ที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปร�กฏขึ้น

ก�รรีเซ็ตก�รตั้งค่�ของ Apple Watch
การรีเซ็ตการตั้งค่าของ Apple Watch เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�กหน้�จอโฮม
แล้วไปที่ ทั่วไป > รีเซ็ต จ�กนั้นให้แตะลบเนื้อห�และก�รตั้งค่�ทั้งหมด
หลังจ�กรีเซ็ตเสร็จและ Apple Watch เริ่มก�รทำ�ง�นใหม่แล้ว คุณต้องจับคู่ Apple Watch กับ
iPhone อีกครั้ง โดยให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ที่แสดงบน
iPhone และ Apple Watch
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ก�รขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ
การดูข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�กหน้�จอโฮม
แล้วไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ ร�ยก�รที่คุณส�ม�รถดูได้มีดังนี้:
•

ชื่อ

•

จำ�นวนเพลง รูปภ�พ และแอป

•

คว�มจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้

•

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

•

หม�ยเลขรุ่น

•

หม�ยเลขประจำ�เครื่อง

•

ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth

•

SEID

ข้อมูลท�งกฎหม�ย
ห�กต้องก�รดูเครื่องหม�ยของหน่วยง�นกำ�กับ ให้เปิดก�รตั้งค่�
•

จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > กฎเกณฑ์

คุณยังส�ม�รถดูข้อมูลนี้บน iPhone ที่จับคู่กันอยู่ได้ด้วย โดยให้เปิดแอป Apple Watch บน
iPhone แล้วแตะ “น�ฬิก�ข้อมือของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ เลื่อนไปที่ด�
้ นล่�งสุดแล้ว
แตะ ท�งกฎหม�ย เพื่อดูคำ�ประก�ศท�งกฎหม�ย ใบอนุญ�ต ข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่ส�ม�รถดูก�รรับ
ประกัน และข้อมูลเกี่ยวกับก�รเปิดรับคลื่นคว�มถี่วิทยุ (RF)

ก�รกู้คืน Apple Watch

ห�ก Apple Watch ถูกปิดใช้ง�นเนื่องจ�กคุณลืมรหัสผ่�นหรือป้อนรหัสผ่�นผิดหล�ยครั้งเกินไป
คุณส�ม�รถใช้แอป Apple Watch บน iPhone เพื่อทำ�ให้คุณส�ม�รถป้อนรหัสผ่�นได้อีกครั้ง ห�ก
คุณยังคงนึกรหัสผ่�นไม่ออก คุณส�ม�รถกู้คืน Apple Watch แล้วรีเซ็ตรหัสผ่�นได้ ก�รกู้คืนจะลบ
เนื้อห�และก�รตั้งค่�บน Apple Watch แต่จะใช้ข้อมูลสำ�รองเพื่อแทนที่ข้อมูลและก�รตั้งค่�ของคุณ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ก�รอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple Watch ท�งด้�นล่�ง
ข้อสำ�คัญ: ห�กเปิดลบข้อมูลไว้ ข้อมูลใน Apple Watch ของคุณจะถูกลบหลังจ�กป้อนรหัสผ่�นผิด
10 ครั้ง

ก�รอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple Watch

คุณส�ม�รถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple Watch ได้โดยก�รตรวจสอบร�ยก�รอัปเดตในแอป
Apple Watch บน iPhone
การตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อมือ
ของฉัน” จ�กนั้นไปที่ ทั่วไป > ร�ยก�รอัปเดตซอฟต์แวร์ ด�วน์โหลดซอฟต์แวร์ม�ที่ iPhone จ�ก
นั้นให้ดำ�เนินก�รต่อบน Apple Watch
การอัปเดตแบบไร้สายบน Apple Watch ปฏิบัติต�มก�รแจ้งบน Apple Watch เพื่อติดตั้งร�ยก�
รอัปเดตซอฟต์แวร์ (หรือกู้คืนซอฟต์แวร์ของคุณห�กจำ�เป็น)

ก�รกู้คืน Apple Watch จ�กข้อมูลสำ�รอง

เนื้อห�ใน Apple Watch จะถูกสำ�รองข้อมูลไปที่ iPhone ที่จับคู่กันอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณ
ส�ม�รถกู้คืนข้อมูลนั้นได้จ�กข้อมูลสำ�รองที่จัดเก็บไว้ ข้อมูลสำ�รองของ Apple Watch จะรวมเป็น
ส่วนหนึ่งในข้อมูลสำ�รองของ iPhone ที่จัดเก็บใน iCloud หรือ iTunes แต่คุณจะไม่ส�ม�รถดูข้อมูล
ในข้อมูลสำ�รองใน iCloud
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การสำารองข้อมูลและกู้คืน Apple Watch เนื้อห�ใน Apple Watch จะถูกสำ�รองข้อมูลไปที่
iPhone อย่�งต่อเนื่องเมื่อจับคู่อยู่กับ iPhone ห�กคุณเลิกจับคู่อุปกรณ์ จะดำ�เนินก�รสำ�รองข้อมูล
ก่อน ห�กคุณกลับม�จับคู่ Apple Watch ใหม่หรือซื้อเรือนใหม่ คุณส�ม�รถเลือกกู้คืนจ�กข้อมูล
สำ�รองแล้วเลือกข้อมูลสำ�รองที่จัดเก็บอยู่ใน iPhone ของคุณได้

ก�รข�ย มอบให้ผู้อื่น หรือทำ� Apple Watch ห�ย

ก่อนที่คุณจะข�ยหรือมอบ Apple Watch ของคุณให้กับผู้อื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้เลิก
จับคู่กับ iPhone ของคุณและลบเนื้อห�ทั้งหมดแล้ว ห�ก iPhone และ Apple Watch ของคุณ
ยังทำ�ง�นและเชื่อมต่อกันอยู่โดยสมบูรณ์ คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รดังกล่�วได้โดยเพียงแค่เลิกจับคู่
น�ฬิก� ห�ก Apple Watch ของคุณสูญห�ยหรือถูกขโมย คุณส�ม�รถเอ�บัตรเครดิตหรือเดบิตที่
ผูกกับน�ฬิก�ของคุณออกได้
การเลิกจับคู่ Apple Watch กับ iPhone เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะ “น�ฬิก�ข้อ
มือของฉัน” แตะ Apple Watch แตะเลิกจับคู่ Apple Watch จ�กนั้นแตะเลิกจับคู่ [ชื่อน�ฬิก�]
Apple Watch จะถูกเอ�ออกจ�กบัญชี iCloud ของคุณอีกด้วย
ห�ก iPhone กับ Apple Watch ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกันอีกต่อไป หรือห�กอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้น
หนึ่งไม่ทำ�ง�นต�มที่ค�ด ให้ลบเนื้่อห�ของ Apple Watch ก่อน จ�กนั้นจึงเลิกจับคู่โดยใช้แอป
Apple Watch บน iPhone (ห�กมี)
การลบเนื้อหาใน Apple Watch เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�กหน้�จอโฮมแล้วไป
ที่ ทั่วไป > รีเซ็ต จ�กนั้นให้แตะลบเนื้อห�และก�รตั้งค่�ทั้งหมด จ�กนั้นจึงเลิกจับคู่ Apple Watch
กับ iPhone (ห�กมี)
ห�กคุณพย�ย�มลบ Apple Watch เมื่อไม่ได้อยู่ในระยะทำ�ก�รของ iPhone น�ฬิก�เรือนนั้นจะถูก
ลบเมื่อกลับเข้�สู่ระยะทำ�ก�ร
การเอาบัตรชำาระเงินออกหาก Apple Watch สูญหายหรือถูกขโมย ห�ก Apple Watch ของคุณ
สูญห�ยหรือถูกขโมย ให้ลงชื่อเข้�สู่บัญชีของคุณที่ iCloud.com แล้วเอ�บัตรของคุณออก ไปที่ ก�ร
ตั้งค่� > อุปกรณ์ของฉัน เลือกอุปกรณ์ จ�กนั้นคลิกเอ�ออกทั้งหมด คุณยังส�ม�รถโทรห�ผู้ออกบัตร
ของคุณได้อีกด้วย

ก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ก�รบริก�ร และก�รสนับสนุน

โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบริก�รของ
Apple Watch
การเรียนรู้เกี่ยวกับ

ให้ทำาดังต่อไปนี้

การใช้ Apple Watch อย่างปลอดภัย

โปรดดู ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ ที่หน้� 82

บริการและการสนับสนุน เคล็ดลับ ห้องแสดงความ
คิดเห็น และรายการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ
Apple Watch

ไปที่ www.apple.com/support/watch

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Apple Watch

ไปที่ www.apple.com/th/watch

การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ

ไปที่ appleid.apple.com/th

การใช้ iCloud

ไปที่ help.apple.com/icloud

การใช้ iTunes

เปิด iTunes แล้วเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes
สำ�หรับก�รสอนใช้ง�น iTunes แบบออนไลน์
(อ�จไม่มีให้ใช้ง�นในบ�งพื้นที่) โปรดไปที่
www.apple.com/th/support/itunes/
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การเรียนรู้เกี่ยวกับ

ให้ทำาดังต่อไปนี้

การค้นหาหมายเลขประจำาเครื่อง Apple Watch ของ
คุณ

คุณส�ม�รถค้นห�หม�ยเลขประจำ�เครื่อง
Apple Watch ของคุณได้บนกล่อง Apple Watch
หรือเปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�ก
หน้�จอโฮมแล้วไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ

การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน

ก่อนอื่นให้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในคู่มือนี้ จ�กนั้นไปที่
www.apple.com/support/watch

การดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานกำากับของ
Apple Watch

เปิดแอปก�รตั้งค่�
บน Apple Watch จ�กหน้�จอ
โฮมแล้วไปที่ ทั่วไป > กฎเกณฑ์

บริการด้านแบตเตอรี่

ไปที่ www.apple.com/th/batteries/

คำ�ชี้แจงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ FCC สำ�หรับ Apple Watch,
ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องช�ร์จ
Apple Watch แบบแม่เหล็ก

อุปกรณ์นี้เป็นไปต�มส่วน 15 ของกฎ FCC ก�รดำ�เนินง�นอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขสองประก�รดังนี้ (1)
อุปกรณ์นี้อ�จไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตร�ย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวน
ใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดก�รดำ�เนินง�นที่ไม่ต้องก�ร
หม�ยเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับก�รทดสอบและพบว่�เป็นไปต�มก�รจำ�กัดสำ�หรับอุปกรณ์ดิจิตอลคล�ส
B ต�มเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC ก�รจำ�กัดเหล่�นี้ได้รับก�รออกแบบเพื่อให้ก�รปกป้องที่สม
เหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตร�ยในก�รติดตั้งในที่พักอ�ศัย อุปกรณ์นี้สร้�ง ใช้ และส�ม�รถ
ปล่อยพลังง�นคว�มถี่วิทยุและห�กไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ต�มคำ�แนะนำ� อ�จเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน
ที่เป็นอันตร�ยต่อก�รสื่อส�รด้วยวิทยุ อย่�งไรก็ต�ม ไม่มีก�รรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นใน
ก�รติดตั้งเฉพ�ะ ห�กอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตร�ยต่อเครื่องรับสัญญ�ณวิทยุ
และโทรทัศน์ ที่ส�ม�รถถูกกำ�หนดโดยก�รเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่ง
รบกวนให้ถูกต้องโดยม�ตรก�รหนึ่งหรือม�กกว่�ดังต่อไปนี้:
•

ปรับหรือย้�ยเส�อ�ก�ศที่รับสัญญ�ณ

•

เพิ่มระยะห่�งระหว่�งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญ�ณ

•

•

เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่�ยไฟภ�ยนอกบนวงจรไฟฟ้�ที่แตกต่�งจ�กที่เครื่องรับสัญญ�ณเชื่อม
ต่อ
ปรึกษ�ผู้ค�
้ หรือช่�งเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบก�รณ์สำ�หรับคว�มช่วยเหลือ

ข้อสำ�คัญ: ก�รเปลี่ยนหรือก�รแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญ�ตโดย Apple ส�ม�รถทำ�ให้
ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� (EMC) และไร้ส�ยเป็นโมฆะและลบล้�ง
อำ�น�จของคุณในก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้ส�ธิตก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ EMC ภ�ยใต้
เงื่อนไขที่มีก�รใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงต�มม�ตรฐ�นและส�ยแบบหุ้มฉนวนระหว่�งคอมโพเนนต์
ระบบ สำ�คัญว่�คุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงต�มม�ตรฐ�นและส�ยแบบหุ้มฉนวนระหว่�ง
คอมโพเนนต์ระบบเพื่อลดคว�มเป็นไปได้ของก�รเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น

คำ�ชี้แจงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับของประเทศ
แคน�ด�สำ�หรับ Apple Watch, ส�ยช�ร์จ Apple Watch แบบแม่
เหล็ก และกล่องช�ร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก

อุปกรณ์นี้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น RSS ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญ�ตของ Industry Canada ก�รดำ�เนิน
ง�นอยู่ภ�ยใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดก�รดำ�เนินง�นที่ไม่ต้องก�รของ
อุปกรณ์

บท 22

คว�มปลอดภัย ก�รดูแล และก�รสนับสนุน

93

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

เครื่องหม�ยรับประกันคุณภ�พและคว�มประณีตของ Apple Watch
Edition

ตัวเรือนน�ฬิก� Apple Watch Edition และส�ยน�ฬิก�ส่วนที่เป็นทองคำ�นั้นผลิตจ�กทองคำ� 18
กะรัต (750 ส่วนจ�กพันส่วน)
เครื่องหม�ยรับประกันคุณภ�พและคว�มประณีตของ Apple Watch Edition อยู่ที่ใต้ส�ยของ
Apple Watch Edition โปรดถอดส�ยออกเพื่อดูเครื่องหม�ยเหล่�นั้น เครื่องหม�ยรับประกัน
คุณภ�พและคว�มประณีตยังมีให้ดูบน Apple Watch Edition ด้วยเช่นกัน เปิดแอปก�รตั้งค่�
จ�กหน้�จอโฮมแล้วไปที่ ทั่วไป > กฎเกณฑ์ เครื่องหม�ยรับประกันคุณภ�พของส�ย Apple Watch
Edition จะอยู่ที่บ�นพับหรือที่ยึดส�ยน�ฬิก�กับตัวเรือน เครื่องหม�ยรับประกันคุณภ�พและคว�ม
ประณีตอ�จแตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ
เครื่องหม�ยรับประกันคุณภ�พและคว�มประณีต:

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รกำ�จัดและรีไซเคิล

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รกำ�จัดและรีไซเคิล Apple Watch: ไม่ควรกำ�จัด Apple Watch และ/หรือ
แบตเตอรี่ของคุณพร้อมกับขยะในครัวเรือน โปรดกำ�จัด Apple Watch และ/หรือแบตเตอรี่ของ
คุณให้เป็นไปต�มกฏหม�ยและแนวท�งด้�นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม
ก�รรีไซเคิลที่ Apple และจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล โปรดไปที่ www.apple.com/recycling
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับสส�รที่มีข้อจำ�กัดและก�รริเริ่มด้�นสิ่งแวดล้อมอื่นที่ Apple โปรดไปที่
www.apple.com/th/environment/
ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน Apple Watch ควรได้รับก�รเปลี่ยนโดย Apple
หรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของ Apple และต้องนำ�ม�รีไซเคิลหรือกำ�จัดแยกจ�กขยะในครัวเรือน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับบริก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดไปที่ www.apple.com/th/batteries/
ประสิทธิภ�พของที่ช�ร์จแบตเตอรี่แคลิฟอร์เนีย
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Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

แถลงก�รณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

แถลงก�รณ์เรื่องแบตเตอรี่ของจีน

สหภ�พยุโรป—ข้อมูลด้�นก�รกำ�จัด

สัญลักษณ์ข้�งต้นหม�ยคว�มว่�ต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/
หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรกำ�จัดแยกจ�กขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอ�ยุก�รใช้ง�น ให้
นำ�ไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยง�นท้องถิ่นกำ�หนด ก�รแยกก�รกำ�จัดและก�รรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณ
และ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ และทำ�ให้มั่นใจว่�ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่นั้นจะ
ปลอดภัยต่อสุขภ�พและสิ่งแวดล้อม
Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie
que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter
votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque
ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par
les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/
ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources
naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine
et l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol
weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie
den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll
getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei
einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling
werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim
Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von
Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa
che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria
dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il
prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle
autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della
sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse
naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e
dell’ambiente.
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Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att
produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte
får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste
den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att
låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning
hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas
no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria,
faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações
sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de
coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment
Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con
los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su
batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales.
Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de
recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales,
visite www.apple.com/la/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

ที่ Apple เร�ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบในก�รช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ม�จ�กก�รทำ�ง�น
และผลิตภัณฑ์ของเร� สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.apple.com/th/environment/
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K Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Apple, โลโก้ Apple, AirPlay, Apple TV, iBooks,
iMessage, iPad, iPhone, iTunes, Mac, OS X, Passbook,
Safari และ Siri เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริก�และประเทศอื่นๆ
Apple Pay, Apple Watch, Handoff, Lightning และ
Touch ID เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Apple Inc.
iCloud คือเครื่องหม�ยบริก�รของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริก�และในประเทศอื่น ๆ
App Store และ iBooks Store เป็นเครื่องหม�ยบริก�รของ
Apple Inc.
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

IOS เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�หรือเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน
ของ Cisco ในสหรัฐอเมริก�และประเทศอื่นๆ และมีก�รใช้ภ�ย
ใต้ใบอนุญ�ต
เครื่องหม�ยก�รค้�และโลโก้ Bluetooth® เป็น
เครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้�ของโดย Bluetooth
SIG Inc. และ Apple Inc. ส�ม�รถใช้เครื่องหม�ยนี้ภ�ยใต้ใบ
อนุญ�ต
ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้�งถึงในที่นี้คือ
เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทนั้นๆ ต�มลำ�ดับ
ได้มีคว�มพย�ย�มทุกวิถีท�งเพื่อให้แน่ใจว่�ข้อมูลในคู่มือนี้มี
คว�มถูกต้องแม่นยำ� Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพล�ด
ท�งก�รพิมพ์หรือท�งเสมียน
คุณสมบัติบ�งประก�รอ�จไม่มีให้ใช้ง�นครบทุกพื้นที่ คว�มพร้อม
ใช้ง�นของแอปอ�จเปลี่ยนแปลงได้
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