
Sandbox Smart R1
เคร่ืองคัว่เมลด็กาแฟอจัฉริยะ
โทรศพัทมื์อถือAPP V2.0
ค าแนะน าส าหรับการใชง้าน



สารบญั

อุปกรณ์ท่ีจบัคู่

กราฟอยา่งเป็นทางการ

กราฟของฉนั

ประวติัการคัว่เมลด็กาแฟ



อุปกรณ์ท่ีจบัคู่

การตั้งค่าบญัชี 

X Smart Roast

Smart Coffee X

อุปกรณ์ท่ีจบัคู่



การต ัง้คา่บญัชี

• ใชง้านAppคร้ังแรก โปรดคลิก “前往登入” (ไปท่ีเขา้สู่ระบบ) เพื่อเขา้สู่หนา้เขา้สู่ระบบ สร้างบญัชีและเขา้สู่ระบบ
• หากคุณยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิก คุณสามารถคลิก “直接使用” (ใชง้านโดยตรง) ซ่ึงคุณจะสามารถใชก้ราฟอยา่งเป็น

ทางการในการคัว่เมล็ดกาแฟไดเ้ท่านั้น 



อปุกรณท์ีจ่บัคู่

• โปรดตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อบลูทูธเป็นปกติ
• คลิกไปท่ีหนา้ “配對裝置” (จบัคู่อุปกรณ์) และเลือกเคร่ืองคัว่เมล็ดกาแฟท่ีคุณตอ้งการเช่ือมต่อ 
• เม่ือการเช่ือมต่อส าเร็จ ขอ้มูลเคร่ืองจะปรากฏข้ึน 



กราฟอยา่งเป็นทางการ

X Smart Roast

Smart Coffee X
การแตกคร้ังท่ีหน่ึง

ส้ินสุดการคัว่เมลด็กาแฟ 

ใส่เมลด็กาแฟดิบเขา้ไป 

กระบวนการคัว่เมลด็กาแฟ 

อุ่นเคร่ือง

การแตกคร้ังท่ีสอง (เหมาะส าหรับการคัว่เขม้)

โหมดแมนนวล

กราฟอยา่งเป็นทางการ



กราฟอย่างเป็นทางการ

• คลิกเลือก “官方曲線” (กราฟอยา่งเป็นทางการ) เพื่อใชก้ราฟท่ีแนะน าโดย Sandbox Smart เพื่อเร่ิมคัว่เมล็ดกาแฟ
• เลือกกราฟการคัว่อ่อน กลาง หรือเขม้เพื่อเขา้สู่หนา้จอการคัว่เมล็ดกาแฟ
• แต่ละระดบัการคัว่ของกราฟมาตรฐานจะอยูท่ี่ 9-12 นาที และสามารถเลือกกราฟการคัว่ชา้ท่ีใชเ้วลา 15 นาทีหรือมากกวา่

พร้อมรสชาติท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายมากยิง่ข้ึน



อุน่เคร ือ่ง

• คลิกเพื่อเลือก “開始烘豆” (เร่ิมคัว่) บนหนา้จอการคัว่เมล็ดกาแฟและเคร่ืองจะเร่ิมอุ่น
• อยา่ใส่เมล็ดกาแฟดิบเม่ืออุ่นเคร่ือง 
• เวลาอุ่นเคร่ืองของกราฟอยา่งเป็นทางการคือช่วง 8-10 นาทีโดยประมาณ สถานการณ์จริงข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิหอ้ง

และแหล่งจ่ายไฟ ณ เวลานั้นเป็นตวัก าหนด



ใสเ่มล็ดกาแฟดบิเขา้ไป 

• เม่ือเคร่ืองคัว่เมล็ดกาแฟอุ่นเคร่ืองแลว้ โปรดปฏิบติัตามค าแนะน า
บนหนา้จอเพื่อเพิ่มเมล็ดกาแฟดิบเขา้ไป

• เปิดสวติช์และกดท่ี “開始烘豆” (เร่ิมคัว่)



กระบวนการค ัว่เมล็ดกาแฟ 

• ในระหวา่งกระบวนการคัว่ โปรดอยา่วางโทรศพัทมื์อถือของคุณห่างจากเคร่ืองคัว่เพื่อ
หลีกเล่ียงการขาดการเช่ือมต่อบลูทูธ

• หากคุณมีขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยั โปรดคลิก “停止烘豆” (หยดุการคัว่) ทนัที

เวลาและอุณหภูมิ
ในการคัว่ทนัที

การตั้งค่าก าลงัไฟเผา แผน่ปรับ
ลมและดรัมโรสเตอร์ทนัที 

เวลาและอุณหภูมิของจุดอุ่น 

กราฟ RoR

(อตัราท่ีเพ่ิมความร้อน)



โหมดแมนนวล

• หากคุณตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าชัว่คราวในระหวา่งกระบวนการคัว่ โปรดกดปุ่มขวาล่างเพื่อเขา้สู่ “手動模式” (โหมดแมนนวล)
• ตราบใดท่ีคุณเขา้สู่โหมดแมนนวล เคร่ืองคัว่เมล็ดกาแฟจะคัว่เมล็ดกาแฟตามการตั้งค่าของคุณแทนท่ีจะเป็นค่าท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ 
• หลงัจากเขา้สู่โหมดแมนนวล คุณตอ้งควบคุมพารามิเตอร์ทั้งหมดดว้ยตนเองต่อ 
• ในระหวา่งกระบวนการคัว่ โหมดแมนนวลสามารถปรับพารามิเตอร์ได ้20 คร้ัง 



การแตกคร ัง้ทีห่น่ึง

• เม่ือคุณไดย้นิเสียงแตกติดต่อกนัมากกวา่สามเสียงโปรดกดปุ่ม “一爆” (การแตกคร้ังท่ีหน่ึง)
เพื่อเขา้สู่การตั้งค่าการแตกคร้ังท่ีหน่ึง

• หลงัจากกด “一爆” (การแตกคร้ังท่ีหน่ึง) Appจะเร่ิมการนบัถอยหลงั โปรดเร่ิมเตรียมน า
ดรัมโรสเตอร์ออกมาและเทเมล็ดกาแฟออก

• App จะบนัทึกเวลาและอุณหภูมิของการแตกคร้ังต่อไป



การแตกคร ัง้ทีส่อง (เหมาะส าหรบัการค ัว่เขม้) 

• 30 วนิาทีหลงัจากกด “一爆” (การแตกคร้ังท่ีหน่ึง) App จะเร่ิมแสดงปุ่ม “二爆” (การแตกคร้ังท่ีสอง)
• เม่ือการคัว่เขา้สู่การแตกคร้ังท่ีสอง เม่ือคุณไดย้นิเสียงแตกเป็นคร้ังท่ีสองใหก้ด “二爆” (การแตกคร้ังท่ีสอง)

และบนัทึกเวลาและอุณหภูมิ 



สิน้สุดการค ัว่เมล็ดกาแฟ 

• หลงัจากการนบัถอยหลงัส้ินสุดลง App จะแจง้ใหเ้ทเมล็ดกาแฟออก โปรดน า
ดรมัโรสเตอรอ์อกมาเพือ่เทเมล็ดกาแฟออกและกด “確定” (ตก

ลง)
• หลงัจากกด “確定” (ตกลง) เคร่ืองจะหยดุการคัว่เมล็ดกาแฟและเร่ิมเยน็ลง
• หลงัจากเคร่ืองเยน็ลงจนถึงอุณหภูมิหอ้ง “快速筆記”

(บนัทึกยอ่อยา่งรวดเร็ว) จะแสดงข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลการคัว่เมล็ดกาแฟอยา่งรวดเร็ว 
• หากคุณตอ้งการรักษาความร้อนเพื่อเตรียมส าหรับการคัว่ชุดต่อไป คุณสามารถ

ยกเลิกการท าความเยน็กลางคนัได ้

12



แชร์กราฟ

การตั้งค่าการอุ่นก่อน / การแตกคร้ังท่ีหน่ึง / การแตกคร้ังท่ีสอง 

ตั้งค่าจุดควบคุม

สร้างกราฟ 

บนัทึกกราฟ

แกไ้ขขอ้มูลกราฟ

ลบกราฟ

กราฟของฉนั

X Smart Roast

Smart Coffee X



สรา้งกราฟ 

• หากคุณตอ้งการคัว่ดว้ยกราฟของคุณเอง โปรดคลิก “我的曲線” (กราฟของฉนั) เพื่อสร้างกราฟของคุณเอง 
• คลิกปุ่ม [+] เพื่อเร่ิมเพิ่มกราฟใหม่ 



สรา้งกราฟ 

• สร้างกราฟของคุณเองโดยแกไ้ขพารามิเตอร์ของกราฟอยา่งเป็นทางการท่ีมีอยูห่รือใชพ้ารามิเตอร์วา่ง 
• ตั้งช่ือกราฟของคุณ ตั้งค่าพารามิเตอร์ในขั้นตอนท่ี3แลว้กด “確認” (ตกลง) เพื่อบนัทึกกราฟใน “我的曲線” (กราฟของ

ฉนั)



สรา้งกราฟ 

• เลือกกราฟท่ีคุณสร้างใน “我的曲線” (กราฟของฉนั) และเขา้สู่
หนา้จอการคัว่เมล็ดกาแฟเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของแต่ละจุดควบคุม 
(โปรดดูท่ีการตั้งค่าจุดควบคุม)



ต ัง้คา่การอุน่เคร ือ่ง

• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดอุ่้นเคร่ืองก่อนเพื่อใหไ้ดร้สชาติของกาแฟ 
• กดปุ่มท่ีมุมล่างดา้นซา้ยของหนา้จอเพื่อตั้งอุณหภูมิการอุ่นก่อน 



ต ัง้คา่การแตกคร ัง้ทีห่น่ึง/คร ัง้ทีส่อง

• กระบวนการหลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึงมีความส าคญัต่อรสชาติกาแฟ 
• กดปุ่มท่ีมุมล่างดา้นซา้ยเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์กาแฟหลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึง 
• คลิกเพื่อเลือก “時間” (เวลา) เพื่อตั้งค่าเวลาหลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึง 
• ปรับ “火力” (ก าลงัไฟเผา) เพื่อตั้งค่าประสิทธิภาพการท าความร้อนหลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึง
• ปรับ “風門” (แผน่ปรับลม) เพื่อตั้งค่าความเร็วพดัลมหลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึง 
• ปรับ “滾筒” (ดรัมโรสเตอร์) เพื่อก าหนดความเร็วของดรัมโรสเตอร์หลงัจากการแตกคร้ังท่ีหน่ึง
• เม่ือการแตกคร้ังท่ีสองเกิดข้ึน เมล็ดกาแฟจะแผค่วามร้อนออกมาอยา่งรุนแรงท าให้อุณหภูมิค่อนขา้งสูง เพื่อความปลอดภยั เวลานบัถอย

หลงัในการน าเมล็ดกาแฟออกหลงัจากการแตกคร้ังท่ีสองจ ากดัสูงสุดท่ี 2 นาที 
• การตั้งค่าการแตกคร้ังท่ีสองสามารถปรับพารามิเตอร์ของก าลงัไฟเผา แผน่ปรับลม และดรัมโรสเตอร์ไดเ้ช่นกนั



ต ัง้คา่จุดควบคุม

• ควบคุมการพฒันาของเมล็ดกาแฟในแต่ละขั้นตอนโดยก าหนดจุดควบคุมแต่ละจุด

กดสองคร้ัง ท่ีจุดควบคุมเพ่ือตั้งค่าการ
พฒันาของแต่ละช่วงเวลาล่วงหนา้

เพ่ิม/ลบจุดควบคุม



ต ัง้คา่จุดควบคุม

• ปรับ “時間” (เวลา) เพื่อก าหนดระยะเวลาของแต่ละช่วงเวลา 
• ปรับ “火力” (ก าลงัไฟเผา) เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการท าความร้อน 
• ปรับ “風門” (แผน่ปรับลม) เพื่อควบคุมความเร็วพดัลม 
• ปรับ “滾筒” (ดรัมโรสเตอร์) เพื่อควบคุมความเร็วของดรัมโรสเตอร์ 

โดยความเรว็สูงสุดคอื 30 รอบต่อนาที



ตั้งค่าจุดควบคุม

เพ่ิมจุดควบคุมใหม่ 

ไปลบจุดควบคุม 



แกไ้ขขอ้มูลกราฟ

• คุณสามารถแกไ้ขช่ือของกราฟและขอ้มูลอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมคัว่เมล็ดกาแฟได ้



บนัทกึกราฟ

• หลงัจากปรับการตั้งค่าจุดควบคุมแลว้อยา่ลืมบนัทึกกราฟท่ีคุณปรับ
• บนัทึกกราฟปัจจุบนั: บนัทึกจุดควบคุมของกราฟน้ี 
• บนัทึกกราฟเป็น: บนัทึกกราฟท่ีปรับแลว้เป็น “我的曲線” (กราฟของฉนั)



แชรก์ราฟ

• การแชร์สมาชิก: ป้อนช่ือผูใ้ช้ / กล่องจดหมายท่ีลงทะเบียน Sandbox Smart ของผูท่ี้ชอบคัว่เมล็ดกาแฟเหมือนกนั
และแชร์กราฟโคง้ไดใ้นคลิกเดียว 

• การแชร์ทางสังคม: แชร์ไปแพลตฟอร์มโซเซียล (Facebook, Line, WeChat และซอฟตแ์วร์การส่ือสารอ่ืน ๆ)

ฟังกช์นัการแชร์



แชรก์ราฟ

• การแชร์สมาชิก: ป้อนช่ือผูใ้ช ้/ กล่องจดหมายท่ีลงทะเบียน 
Sandbox Smart ของผูท่ี้ชอบคัว่เมล็ดกาแฟเหมือนกนัและ
แชร์กราฟโคง้ (พารามิเตอร์ควบคุม) ไดใ้นคลิกเดียว

• การแชร์ทางสังคม: แชร์ไปแพลตฟอร์มโซเซียล (Facebook, 

Line, WeChat และซอฟแวร์การส่ือสารอ่ืน ๆ)



ลบกราฟ

• หากคุณไม่พอใจกบักราฟโคง้ท่ีแกไ้ขใหปั้ดไปทางซา้ยเพื่อลบ 



ประวติัการคัว่เมลด็กาแฟ

X Smart Roast

Smart Coffee X

ลบประวติั

แชร์ประวติั 

ประวติัการคัว่เมลด็กาแฟ



ประวตักิารค ัว่เมล็ดกาแฟ

• เม่ือคุณคัว่เมล็ดกาแฟเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลในกระบวนการจะถูกบนัทึกโดยอตัโนมติั
ใน “烘豆歷史” (ประวติัการคัว่เมล็ดกาแฟ)

• นอกจากน้ียงัสามารถวดัและแกไ้ขการเปล่ียนแปลงหลงัการคัว่ไดใ้นบนัทึก



ประวตักิารค ัว่เมล็ดกาแฟ

กราฟการคัว่เมล็ดกาแฟถูกบนัทึก
โดยอตัโนมติั 

ถ่ายภาพและบนัทึกผลการคัว่เมล็ดกาแฟของคุณ 

บนัทึกส าหรับการคัว่คร้ังน้ี 

การคัว่เมล็ดกาแฟตามกราฟน้ีซ ้าดว้ยคลิกเดียว 

แชร์กราฟ



ประวตักิารค ัว่เมล็ดกาแฟ

• เม่ือคุณคัว่เมล็ดกาแฟเสร็จเรียบร้อยแลว้ขอ้มูลในกระบวนการจะถูกบนัทึกโดยอตัโนมติั
ใน “烘豆歷史” (ประวติัการคัว่เมล็ดกาแฟ)

• นอกจากน้ียงัสามารถวดัและแกไ้ขการเปล่ียนแปลงหลงัการคัว่ไดใ้นบนัทึก



แชรป์ระวตัิ

• การแชร์สมาชิก: ป้อนช่ือผูใ้ช ้/ กล่องจดหมายท่ีลงทะเบียน Sandbox Smart ของผูท่ี้ชอบคัว่เมล็ดกาแฟ
เหมือนกนั บนัทึกน้ีจะปรากฏใน “收件匣” (กล่องจดหมาย) ของอีกฝ่าย



แชรป์ระวตัิ

• การแชร์ทางสังคม: แชร์ไปแพลตฟอร์มโซเซียล (Facebook, Line, WeChat และซอฟตแ์วร์การส่ือสารอ่ืน ๆ)



ลบประวตัิ

• ปัดไปทางซา้ยในประวติัการคัว่เมล็ดกาแฟแต่ละรายการเพื่อลบบนัทึกน้ี



Your Coffee, Your Choice

THANK YOU


