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สามารถดาวนโหลด แอปพลิเคชัน 
BodyKey 2.1 ไดแลวที่

Android 
เวอรชั่น 8.1 ขึ้นไป

iOS 
เวอรชั่น 10 ขึ้นไป

* ไมรองรับระบบ HUAWEI รุนที่ออกหลังป 2019 ทุกรุน

Support device

Google Play App Store

สแกนเพื่อดาวนโหลด
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ถาคุณใชไอโฟน (iphone) ทำตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบ iOS 

ขั้นตอนที่ 2
กด GET (รับ) ที่แอปพลิเคชัน
เพื่อทำการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3
กดเขาแอปพลิเคชัน
BodyKey App 2.1 ที่ทำการ
ติดตั้งเสร็จแลวใสขอมูลเพื่อ
ทำการ LOG IN เขาใชงาน

ขั้นตอนที่ 1
เปด App store            ในไอโฟนของคุณ 
คนหาคำวา BodyKey App 



ขั้นตอนที่ 3
กดเขาแอปพลิเคชัน
BodyKey App 2.1 ที่ทำการ
ติดตั้งเสร็จแลวใสขอมูลเพื่อ
ทำการ LOG IN เขาใชงาน
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ถาคุณใชโทรศัพทระบบแอนดรอยด Android ทำตามขั้นตอนตอไปน้ี

วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบน ระบบ Android

ขั้นตอนที่ 2
กด เลือก BodyKey App
เพื่อทำการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1
เปด Play Store          ในโทรศัพท
แอนดรอยดของคุณ คนหาคำวา 
BodyKey App
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เริ่มการใชงาน
แอปพลิเคชัน BodyKey App 2.1

ขั้นตอนที่ 2
กรณีลืมรหัสผาน ใหคลิก ที่นี่ 
เพื่อใหระบบจัดสงรหัสใหมชั่วคราว
ไปที่อีเมลที่ไดทำการลงทะเบียนไว

ขั้นตอนที่ 1
เขาสูระบบสำหรับผูใชแอปพลิเคชัน
BodyKey App 2.1 กรอกเบอรโทรศัพท 
และรหัสผาน กด   ลงชื่อเขาใชงาน

ขั้นตอนที่ 3
ลงทะเบียนสำหรับผูใชงานใหม
กด   ลงทะเบียน
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นับกาวดวย Inbody watch หรือ Inbody band

เชื่อมตอ Inbody watch, 
Inbody band กับ 
Bodykey App

เริ่มกาวเดิน! รับคีย

2.1



6

ขั้นตอนที่ 1
กด เมนู

ขั้นตอนที่ 2
กด การตั้งคา

ขั้นตอนที่ 3
กด InBodyWATCH

การเชื่อมตอ
อินบอดี้วอทชกับแอปพลิเคชัน

Next
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ขั้นตอนที่ 4
กด เชื่อมตอ

ขั้นตอนที่ 5
- กรอก น้ำหนักของคุณ
- กด เชื่อมตอ

ขั้นตอนที่ 6
 กด ยืนยัน

กรุณาเปด Bluetooth       และ Location        เสมอ เพื่อทำการเชื่อมตอกับตัวแอปพลิเคชัน

การเชื่อมตอ
อินบอดี้วอทชกับแอปพลิเคชัน

เชื่อมตอเชื่อมตอ เชื่อมตอเชื่อมตอ
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นับกาวแบบไมเชื่อมตอกับนาิกา

เชื่อมตอโทรศัพท
กับ Bodykey App

เริ่มกาวเดิน! รับคีย

2.1
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นับกาวแบบไมเชื่อมตอกับนาิกา
นับกาวเดินของคุณไดไมตองเชื่อมตอนาิกา Inbody

เพียงเลือกการตรวจจับกาวเดินจากมือถือ
แทนการเช่ือตอกับนาิกา ก็สามารถตรวจ
นับกาวเดินจากมือถือของคุณไดโดยตรง

เชื่อมตอกาวเดิน
จาก Google Fit

เชื่อมตอกาวเดิน
จาก Health app
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นับกาวแบบไมเชื่อมตอกับนาิกา
นับกาวเดินของคุณดวยโทรศัพทไดงายๆ เพียงเปดการซิงคแลวเดิน!

ขั้นตอนที่ 1
กด “เชื่อมตอกาวเดินจาก 
“Google fit”, “Apple health”

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “ซิงคขอมูลกาวเดิน”

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อเปด “ซิงคขอมูลกาวเดิน”
จะเปนสีเขียว

ขั้นตอนที่ 4
กาวเดินของคุณจะแสดง
ที่หนาแรกของ Bodykey 
แอปพลิเคชัน

*กาวเดินจะนับเมื่อพกพาโทรศัพทไวกับตัวเอง ในระหวางเดินเทานั้น

*ระบบจะแสดงแอปสุขภาพเพื่อ
เชื่อมตอตามระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท
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เปลี่ยนการเชื่อมตอกาวเดินโดยไมใชนาิกา
เมื่อเปด “ซิงคขอมูลกาวเดิน” ไว สามารถเปลี่ยนกลับมา
เชื่อมตอกาวเดินจากนาิกา Inbody ได

*ระบบจะไมนับกาวเดินจากโทรศัพทและนาิการวมกัน
**ระบบจะนับและเก็บกาวเดินสุดทายที่ซิงคในแตละวันเทานั้น

ขั้นตอนที่ 1
เขาสูหนา ‘ตั้งคา’ เลือก 
‘การเชื่อมตอกาวเดิน’

ขั้นตอนที่ 2
เลือกเปลี่ยนเปน 
“ซิงคขอมูลจากนาิกา 
Inbody” 

ขั้นตอนที่ 3
หนาตางแจงเตือนจะแสดง
เพื่อใหยืนยันอีกครั้ง
กด “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 4
เมนู ‘การเชื่อมตอกาวเดิน’
จะแสดงขอมูลการ ซิงค 
ที่เลือกไว



12

เชื่อมตอโทรศัพทในระบบแอนดรอยด กับ Smart Watch
ถาคุณใชโทรศัพทในระบบแอนดรอยด (บางรุน) 
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้
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เชื่อมตอโทรศัพทในระบบแอนดรอยด
กับสมารทวอทช

เชื่อมตอแอปพลิเคชัน
สมารทวอทชของคุณ* กับ
แอปพลิเคชัน Health Sync

เชื่อมตอแอปพลิเคชัน 
Health Sync กับ Google fit

เปดใชงานการนับกาวเดินใน 
Bodykey app ดวย 

Google fit

เริ่มกาวเดิน!
เชื่อมตอโทรศัพทกับ

สมารทวอทชของคุณ

รับคีย

2 3 4 5 61

2.1
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ซิงคกาวเดิน กับแอปพลิเคชัน 
Health sync กับ Google fit

ขั้นตอนที่ 1
เลือกแอปพลิเคชัน
ที่เชื่อมตอกับนาิกา
บนมือถือของคุณ

ขั้นตอนที่ 2
เลือกแอปพลิเคชัน
Google fit

ขั้นตอนที่ 3
กด ‘Declaration of 
consent’ เพื่อยินยอม
ใหเชื่อมตอ

ขั้นตอนที่ 4
เลือกขอมูลตางๆ จาก
แอปพลิเคชันที่เชื่อมตอ
กับนาิกาของคุณเพื่อ
เชื่อมตอกับแอปพลิเคชัน 
Google fit

ขั้นตอนที่ 5
เลือก ‘All permissions’ 
ใหเปดใชงานแลว กด ‘Done’

*อยาลืมเลือก “Step” เพื่อ
  เชื่อมตอกาวเดินของคุณ
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ขั้นตอนที่ 1
กดที่ไอคอน
 “โปรไฟล”

ขั้นตอนที่ 2
กดที่ไอคอน 
“ตั้งคา”

ขั้นตอนที่ 3
เลือกให “Track your
activities” ปดอยู
จากนั้นกด “Manage 
connected Apps”

ขั้นตอนที่ 4
กดไอคอนเพิ่มเติม
เลือก “All apps 
& device”

ขั้นตอนที่ 5
เลือก “Health sync”

ขั้นตอนที่ 6
เชื่อมตอเรียบรอย!

เปดใชงานการเชื่อมตอ
อุปกรณอื่นกับ Google fit 
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การเชื่อมตอกาวเดินจากนาิกา
กับแอปพลิเคชัน Bodykey
นับกาวเดินของคุณดวยโทรศัพทไดงายๆ เพียงเปดการซิงคแลวเดิน!

ขั้นตอนที่ 1
กด “เชื่อมตอกาวเดิน
จาก Google fit”

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “ซิงคขอมูลกาวเดิน”

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อเปด “ซิงคขอมูล
กาวเดิน” จะเปนสีเขียว

ขั้นตอนที่ 4
กาวเดินของคุณจะแสดง
ที่หนาแรกของ Bodykey 
แอปพลิเคชัน

*กาวเดินจะนับเมื่อพกพาโทรศัพทไวกับตัวเอง ในระหวางเดินเทานั้น
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การเชื่อมตอกาวเดินโดยใชนาิกาอื่นๆ สำหรับแอนดรอยด
หากคุณใช Samsung Health, Fitbit, Polar, Garmin, Withings Withings (Health Mate)
Suunto, Oura Ring ที่ไมใชอุปกรณที่รองรับ Wear OS 

หากตองการนับกาวเดินดวยนาิกายี่หออื่นนอกเหนือจาก
Inbody Band และ Inbody watch แลว สามารถทำไดโดยดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน Google fit และแอปพลิเคชัน Health Sync เพื่อเชื่อมตอ
แอปพลิเคชันระหวางนาิกาของคุณและ Google fit เขาดวยกัน จะทำให
สามารถดึงขอมูลเขาสูแอปพลิเคชัน Google fit ได และกาวเดินท่ีนับจาก
นาิกาจะแสดงที่แอปพลิเคชัน Bodykey เชนกัน

*แอปพลิเคชัน Google fit รองรับการเขาใชงานดวยบัญชี G-mail เทานั้นและสามารถเชื่อมตอกับแอปพลิเคชันที่มีการ Log in ดวย G-mail เหมือนกันไดเทานั้น ในกรณีที่ตองการ
  เชื่อมตอนาิกายี่หออื่นกับ Google fit บริษัทขอแนะนำใหใชแอปพลิเคชัน Health sync ในการเชื่อมตอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน แอปพลิเคชัน Health sync จะชวย
  เชื่อมตอขอมูลสุขภาพของคุณระหวาง Google Fit และ Samsung Health หรือกับ Fitbit, Garmin, Withings (Health Mate), Suunto, Oura Ring หรือ Polar ทุกๆ 10 นาที

ในการเชื่อมตอขอมูลระหวางแอปพลิเคชันโดยใช แอปพลิเคชัน 
Health Sync มีคาใชจายในการใช แอปพลิเคชัน 95 บาท
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นับกาวแบบเชื่อมตอกับ 
Apple Watch 

เชื่อมตอนาิกา
กับแอปพลิเคชัน 
Apple health 

เปดใชงานการนับ
กาวเดินใน Bodykey app 

ดวย Apple health

เริ่มกาวเดิน! รับคีย

2.1
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เริ่มเชื่อมตอ 
Apple watch กับ 
Apple Health ไดเลย!
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เปดใช จับคู และตั้งคา Apple Watch

ขั้นตอนที่ 1. สวม Apple Watch บนขอมือของคุณ ปรับสายหรือ
เลือกขนาดสายเพื่อให Apple Watch ของคุณกระชับกับขอมือ
แตยังรูสึกสบาย

* ในการใช Apple Watch Series 3 ขึ้นไปที่ใช watchOS 7 คุณตองจับคู 
  Apple Watch ของคุณกับ iPhone 6s ข้ึนไปท่ีใช iOS 14 ข้ึนไป ผูชวยการต้ังคา
  บน iPhone และ Apple Watch ของคุณ จะทำงานรวมกันเพื่อชวยคุณจับคูและ
  ตั้งคา Apple Watch ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2. ในการเปด Apple Watch ของคุณ ใหกดปุมดานขาง
คางไวจนกระทั่งคุณเห็นโลโก Apple

ขั้นตอนที่ 3. นำ iPhone ของคุณไปไวใกลๆ  Apple Watch ของคุณ
แลวรอใหหนาจอจับคู Apple Watch แสดงบน iPhone ของคุณ 
จากนั้นแตะดำเนินการตอ

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อไดรับแจง ใหถือ iPhone ของคุณโดยจัดตำแหนง
ให Apple Watch ของคุณแสดงในชองมองภาพในแอป Apple Watch 
ซึ่งจะเปนการจับคูอุปกรณทั้งสองเขาดวยกัน

ข้ันตอนท่ี 5. แตะต้ังคาสำหรับตัวฉันเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำบน iPhone 
และ Apple Watch เพื่อตั้งคาใหเสร็จ

หรือเปด แอป Apple Watch บน iPhone ของคุณ 
แลวแตะ จับคูกับ Apple Watch เรือนใหม



การเชื่อมตอกาวเดินโดยไมใชนาิกา Inbody สำหรับ iOS
นับกาวเดินของคุณดวยโทรศัพทไดงายๆ เพียงเปดการซิงคแลวเดิน!
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ขั้นตอนที่ 1
กด “เชื่อมตอกาวเดิน
จาก  “Health app”

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “ซิงคขอมูลกาวเดิน”

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อเปด “ซิงคขอมูล
กาวเดิน” จะเปนสีเขียว

ขั้นตอนที่ 4
กาวเดินของคุณจะแสดง
ที่หนาแรกของ Bodykey 
แอปพลิเคชัน



วิธีการเปลี่ยนการเชื่อมตอกาวเดิน
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ขั้นตอนที่ 1
กด เชื่อมตอ         เพื่อเชื่อมตอ
กับนาิกา หรือเชื่อมตอกับ
แอปพลิเคชันสุขภาพ 
(Apple health, Google fit)

ขั้นตอนที่ 2
ระบบจะแสดงปอบอัพขึ้นมาใหเลือกอุปกรณที่ตองการ
เชื่อมตอคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมตอกาวเดินจากนาิกา 
Inbody หรือเชื่อมตอกาวเดิน จากแอปพลิเคชันสุขภาพ 
(Apple health, Google fit) ไดอยางสะดวก

คุณสามารถเลือกการเชื่อมตอขอมูลกาวเดินจากนาิกา Inbody หรือ
จาก Apple health และ Google fit ไดอยางสะดวก

Google Fit
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แอปพลิเคชัน Google fit คืออะไร?
คือแอปพลิเคชันการติดตามกิจกรรมการออกกำลังกาย
โดย Google Fit จะวิเคราะหและเก็บขอมูลกิจกรรมการ
ออกกำลังกายทั้งหมด เพื่อแสดงใหผูใชเห็น ซึ่งจะแบง
กิจกรรมออกเปนหลายๆประเภท

ขอมูลกิจกรรมท้ังหมด การขยับรางกาย 
การเดิน การว่ิงหรือแมแตการนอน
จะถูกบันทึกดวย Google Fit แบบอัติโนมัติ
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เชื่อมตอแอปกับ Google Fit ดูหรือนำแอปที่เชื่อมตอออก
คุณตองเชื่อมตอแอปกับ Google Fit เพื่อแชรขอมูลจาก
แอปนั้นกับ Google Fit แตละแอปที่เชื่อมตอจะมีขั้นตอน
การเชื่อมตอตางกัน แตโดยทั่วไปคุณทำไดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เปดแอปที่ตองการเชื่อมตอ เชน Strava, 
Runkeeper หรือ MyFitnessPal

ขั้นตอนที่ 1. เปดแอป Google Fit ในโทรศัพท Android

ขั้นตอนที่ 2. มองหาเมนูการตั้งคา 

ขั้นตอนที่ 2. เลือก โปรไฟล จากนั้นเลือก การตั้งคา

ขั้นตอนที่ 3. มองหาการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอแอปและอุปกรณอื่นๆ 
ซึ่งอาจใชชื่อวา "ลิงกบริการอื่นๆ", "แอปและอุปกรณ"
"จัดการการเชื่อมตอ" เปนตน ขึ้นอยูกับแอปดังกลาว

ขั้นตอนที่ 3. เลือก จัดการแอปที่เชื่อมตอ

ขั้นตอนที่ 4. ทำตามวิธีการในหนาจอเพื่อลิงกแอปกับ Google Fit

ขั้นตอนที่ 4. หากตองการดูรายการแอปที่เชื่อมตอทั้งหมด ใหเลือก
ไอคอนลูกศร > กดเลื่อนลง เพื่อดูแอปและอุปกรณทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5. หากตองการหยุดแชรขอมูลระหวาง Google Fit
และอีกแอปหนึ่ง ใหเลือกแอปดังกลาว จากนั้น ยกเลิกการเชื่อมตอ

คุณควบคุมไดวาแอปใดจะแชรขอมูลกับ Google Fit

*หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอแอปจาก Google Fit ระบบจะยกเลิกการ
  เชื่อมตอแอปนั้นในอุปกรณทุกเครื่องที่ติดตั้งแอปนั้นอยู การยกเลิก
  การเชื่อมตอแอปจะไมลบขอมูลใดๆ ที่แอปนั้นเก็บไวใน Google Fit
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ติดตั้ง Google Fit ในนาิกา
นาิกาที่ใช Wear OS by Google สวนใหญจะมี Google Fit ติดตั้งมาอยูแลว 
หากไมพบแอปดังกลาว ใหดาวนโหลดจาก Play Store

ขั้นตอนที่ 1. หากหนาจอมืด ใหแตะหนาจอเพื่อใหนาิกาทำงาน

ขั้นตอนที่ 2. กดปุมเปด/ปด เพื่อไปที่รายการแอป

ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนลงแลวเลือก Play Store           คุณจะลงชื่อ
เขาใชดวยบัญชี Google ที่คุณใชในการตั้งคานาิกา 

ขั้นตอนที่ 4. หากตองการคนหาแอป ใหเลือก "คนหา" 

ขั้นตอนที่ 5. คนหาและดาวนโหลดแอป Google Fit



การเชื่อมตอกาวเดินโดยใชนาิกา 
Wear OS กับ Google Fit 
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ขั้นตอนที่ 1. ดาวนโหลด Google Fit จาก 
                    Google Play Store ไปยังนาิกา

ขั้นตอนที่ 2. เปด Google Fit บนนาิกา

ขั้นตอนที่ 3. ทำการตั้งคาเริ่มตนใหสมบูรณ

ขั้นตอนที่ 4. นาิกาจะซิงคกับ Google Fit โดยอัตโนมัติ

*แอปพลิเคชัน Google fit รองรับการเขาใชงานดวยบัญชี G-mail เทานั้นและสามารถเชื่อมตอกับแอปพลิเคชันที่มีการ Log in ดวย G-mail 
  เหมือนกันไดเทานั้น ในกรณีที่ตองการเชื่อมตอนาิกายี่หออื่นกับ Google fit บริษัทขอแนะนำใหใชแอปพลิเคชัน Health sync ในการเชื่อมตอ
  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน แอปพลิเคชัน Health sync จะชวยเชื่อมตอขอมูลสุขภาพของคุณระหวาง Google Fit และ Samsung Health 
  หรือกับ Fitbit, Garmin, Withings (Health Mate), Suunto, Oura Ring หรือ Polar ทุกๆ 10 นาที
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อุปกรณที่ไมรองรับการเชื่อมตอ
กาวเดินสำหรับ Google fit
สำหรับ แอปพลิเคชัน Google fit จะไมสามารถเชื่อมตอนาิกาอื่นกับแอปพลิเคชันโดยตรงได 
แตสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมตอกับแอปพลิเคชันของนาิกานั้นๆ และ Google fit ได

* ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของมือถือที่รองรับการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Health sync

**Wear OS หรือ Wear OS by Google™ ระบบปฏิบัติการที่ใชงานบนอุปกรณพกพาที่สวมใสได (Wearable Devices) มันถูกพัฒนาขึ้นมา
    โดย Google ประมาณชวงป ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) นั่นเอง โดยกอนหนานั้น มันมีชื่อเรียกวา “Android Wear (แอนดรอยดแวร)” Wear OS นี้
    จะสนับสนุนการการทำงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแตเวอรชั่น 4.3 หรือสูงกวา ในขณะที่ ระบบปฏิบัติการ iOS ก็ตั้งแตเวอรชั่น 8.2 หรือสูงกวา 

อุปกรณที่ไมสามารถเชื่อมตอ Google fit ได

Fitbit Non - Wear OS 

Non - Wear OS smartwatch
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แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมตอ Google fit ได
มี 49 แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมตอกับ Google fit ได 
ตรวจสอบอุปกรณของคุณเพื่อเริ่มเชื่อมตอไดเลย

*ขอมูลลาสุดจาก Google play วันที่ 30 มิถุนายน 2564



แอปพลิเคชัน
Apple health
คืออะไร?
แอปสุขภาพสรางขึ้นเพื่อชวยใหคุณ
จัดระเบียบขอมูลสุขภาพที่สำคัญและ
สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้
ไดงาย ๆ ในที่เดียว

29
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ใชแอปสุขภาพใน iPhone หรือ iPod touch
แอปสุขภาพจะรวบรวมขอมูลสุขภาพจาก iPhone, Apple Watch และ
แอปตางๆ ที่คุณใชอยูแลว เพื่อใหคุณดูความคืบหนาของตัวเอง
ไดอยางสะดวกสบายในที่เดียว

แอปสุขภาพจะนับจำนวนกาวรวมถึงระยะทาง
ที่คุณเดินและวิ่งโดยอัตโนมัติ และหากคุณมี 
Apple Watch นาิกาก็จะติดตามขอมูล
กิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติดวย 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนขอมูลลงใน
หมวดหมูสุขภาพ หรือ รับขอมูลจากแอป หรือ
อุปกรณที่คุณชื่นชอบ ซึ่งใชรวมกับแอปสุขภาพได

เลือกแอปท่ีแชรขอมูลกับแอปสุขภาพ
1. เปดแอปสุขภาพ แลวแตะแท็บสรุป
2. แตะรูปโปรไฟลท่ีมุมขวาบน
3. ภายใตความเปนสวนตัว ใหแตะแอป คุณจะเห็น
แอปท่ีคุณมีอยูแลวซ่ึงใชรวมกับแอปสุขภาพได 
หากคุณไมเห็นแอป แสดงวาอาจไมมีแอปใดท่ีใชรวมกันได
4. แตะแอป แลวเปดหมวดหมูสุขภาพท่ีคุณตองการให
แอปน้ันติดตามขอมูล

* หากคุณใชแอปหลายตัวเพื่อติดตามสิ่งตางๆ แอปสุขภาพจะสามารถรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวในที่เดียวกันได จัดการขอมูลที่เพิ่มลงในแอปสุขภาพ 
   แอป Apple Watch ยังสามารถอานและเขียนขอมูลสุขภาพไดดวย คุณสามารถจัดการไดโดยตรงจาก Apple Watch ของคุณ : ไปที่การตั้งคา > สุขภาพ > แอป
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1. เปดแอปสุขภาพ แลวแตะแท็บสรุป

2. เลื่อนลงไปที่ไฮไลท ไฮไลท จะแสดง
    สุขภาพของคุณตลอดชวงที่ผานมา 
    ดังน้ันคุณจึงเห็นความคืบหนาในภาพรวม

3. แตะท่ีไฮไลทเพ่ือดูหมวดหมูน้ันเพ่ิมเติม 
    หรือแตะที่แสดงไฮไลททั้งหมดบริเวณ
    ดานลางของรายการ 

รูวาสุขภาพของคุณเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรบางในชวงที่ผานมา



มุมมองดานสุขภาพของคุณจะเปลี่ยนไป
แอปสุขภาพสรางขึ้นเพื่อชวยใหคุณจัดระเบียบขอมูลสุขภาพที่สำคัญ และสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดงายๆ 
ในท่ีเดียวท่ีเปนศูนยกลางและปลอดภัย โดยในการเปดตัว iOS 15 น้ี เราไดเพ่ิมคุณสมบัติตางๆ เพ่ือเสริมศักยภาพใหคุณมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงมีท้ังวิธีใหมๆ  ในการแชรขอมูลกับคนท่ีคุณรัก ตัววัดคาท่ีชวยประเมินความม่ันคงในการเดินและความเส่ียงในการหกลมของคุณ 
และการวิเคราะหแนวโนมเพื่อชวยใหคุณเขาใจการเปลี่ยนแปลงในดานสุขภาพของตัวเองได

แอปสุขภาพใหคุณเขาถึงขอมูลสำคัญของ
ตัวเองไดงายๆ แคปลายนิ้ว รวมทั้งกิจกรรม
ของคุณ การนอนหลับ และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยแอปจะรวบรวมขอมูลจาก iPhone ของคุณ
 เซ็นเซอรในตัวที่อยูใน Apple Watch, อุปกรณ
การแพทยที่รองรับ และแอปที่ใช HealthKit
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เห็นภาพใหญของสุขภาพคุณ
"ไฮไลท" ใชการเรียนรูของระบบเพื่อแสดง
ขอมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เชน จำนวน
กาวที่คุณเดิน การนอนหลับ หรือสัญญาณชีพ
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อุปกรณท่ีไมรองรับการเช่ือมตอ
กาวเดินสำหรับ Apple health

* ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของมือถือที่รองรับการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Apple Health

อุปกรณที่ไมสามารถเชื่อมตอ Apple Health ได

Fitbit devices

Samsung devices

Amazfit GTS devices

Xiaomi Band 5 devices

Withings Move ECG devices

Garmin Venu devices



*เตรียมพบกับ
กิจกรรมสะสมคีย
แลกรับของรางวัล

สงทายป
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ภารกิจสะสม            คีย

คีย - สามารถรับคียไดทุกวันจากการทำ
ภารกิจประจำวันนอกจากน้ียังสามารถทำ
ภารกิจอื่นๆ เพื่อเก็บคียไดอยางไมจำกัด
อีกดวย*
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ขั้นตอนการทำภารกิจสะสมคีย

2. ติดตามผล และทำ
      ภารกิจประจำวันใหสำเร็จ
      เพื่อรับคีย

1. กด เลือกภารกิจ
- ภารกิจประจำวัน
หรือภารกิจอื่นๆ

Tips : สามารถเขาดูปฏิทินสะสมคียไดที่นี่
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คำถาม
ที่พบบอย 
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การติดตามกิจกรรมทางกายภาพของคุณ

นี่คือแถบแสดงความกาวหนา ตาม
เปาหมายที่คุณตั้งไว หากคุณบรรลุ
เปาหมาย คุณจะเห็นวงกลมบรรจบ
กับดานลาง

ติดตามจำนวนกาวของคุณ

เชื่อมตอขอมูลกาวเดินในอินบอดี้วอทชเขากับแอปพลิเคชัน BodyKey App 2.1 เพื่อติดตามจำนวนกาวของคุณ
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไว กด เชื่อมตอ (CONNECT) ที่แอปพลิเคชัน BodyKey App 2.1

ปดเลื่อนหนาจอจนกวาคุณจะเห็นขอมูลจำนวนกาว
หนาจอจะแสดงจำนวนกาวที่คุณเดินในวันนั้น

ปดเลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียดอื่นๆ
จำนวนกาวทั้งหมด ระยะทางทั้งหมด
(ตามจำนวนกาว) และแคลอรีทั้งหมด
ที่เผาผลาญ (ตามจำนวนกาว) 

บันทึกขอมูล 7 วันยอนหลัง : ปดเล่ือน
ลงไปอีกหนาจอเพื่อดูจำนวนกาวใน
7 วันที่ผานมาของคุณ กาวเดินสูง
ที่สุดจะระบุไวดวยตัวเลข

ขอมูลลาสุดของคุณจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
ในแอปพลิเคชัน BodyKey App 2.1 ขอมูล

จะถูกเก็บในอินบอดี้วอทชไดนาน 7 วัน
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ทำไมจำนวนกาวจึงไมเพิ่มขึ้นเมื่อฉันใสอินบอดี้วอทชเดิน

การเคลื่อนไหวแบบใดที่อินบอดี้วอทชจะตรวจจับเปนการกาวเดิน

อินบอดี้วอทชจะเริ่มนับจำนวนกาวหลังจากกาวที่ 8 หากคุณหยุดหลังจากเดินไปไดสองสามกาว พลังงานที่ใชนั้นนอยมาก
จนไมนำมาคำนวณ มีเพียงการเดินอยางตอเนื่องเทานั้นที่จะใชพลังงานและนำมานับเปนจำนวนกาวโดยอินบอดี้วอทช

อินบอดี้วอทชใชเซ็นเซอรจับการเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและแปลงทุกการเคลื่อนไหวนั้น
ไปสูคาการวัดแบบดิจิทัล (ขอมูล) 

ไมแนะนำ
การวายน้ำ

สิ่งที่ตรวจจับ
การเดิน การวิ่ง การแกวงแขวนวงกวาง (เชน ทำความ

สะอาดหนาตาง) การทำงานบาน (เชน กวาดพื้น)

สิ่งที่ไมตรวจจับ
การนั่ง การขับรถ กิจกรรมที่ไมมี
การเดิน (เชน โยคะ ปนจักรยาน)

การติดตามกิจกรรมทางกายภาพของคุณ
ติดตามจำนวนกาวของคุณ
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ทำไมอินบอดี้วอทชจึงจับคู หรืออัปเดตเฟรมแวร
กับแอปพลิเคชัน BodyKey App 2.1 ไมสำเร็จ?
โปรดทำการตรวจสอบตามรายการตอไปนี้ 

ตรวจสอบใหแนใจวา
โทรศัพทมือถือของคุณ
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

ตรวจสอบใหแนใจวา
โทรศัพทมือถือของคุณ

มีแบตเตอรี่เพียงพอ

ตรวจสอบใหแนใจวา
อินบอดี้วอทชของคุณวางอยู
ขางโทรศัพทมือถือของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวา
อินบอดี้วอทชของคุณ

มีแบตเตอรี่อยางนอย 60%

ตรวจสอบใหแนใจวา
ไมมีวัตถุอื่นวางอยูระหวาง

อินบอดี้วอทชและ
โทรศัพทมือถือของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวา
โทรศัพทมือถือของคุณเปดการ
เช่ือมตอดวย Bluetooth และ 

Location
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