
 
 

 

 دفترچه راهنما

  



 
 

 

 مطالب فهرست

 معرفی

 معرفی دستگاه 

o های کنترلنمایش منو 

o هانمایش ویجت 

 شارژ دستگاه 

 اتصال گوشی هوشمند به دستگاه 

 پشتیبانی و بروز رسانی 

o  راه اندازیGarmin Express 

 هافعالیت

 شروع فعالیت ورزشی 

o هانکاتی در مورد ثبت فعالیت 

 توقف فعالیت ورزشی 

 ایجاد یک فعالیت دلخواه 

 های داخل سالنعالیتف 

 های محیط بازفعالیت 

o مشاهده حرکات اسکی سواری 

o استفاده از مترونوم 

o Jumpmaster 

 های چندگانهورزش 

o چندگانه ایجاد ورزش 

o گانه و نحوه های سهنکاتی در مورد ورزش

 استفاده از آنها

 شنا 

o اصطالحات و واژگان فنی شنا 

o انواع ریتم های شنا 

o ای شناهنکاتی در مورد فعالیت 

o استراحت در حین شنا 

o  تمرین به کمک گزارشاتDrill Log 

 گلف 

o گلفبازی 

o هااطالعات حفره 

o دادن پرچمحرکت 

o گیری هر ضربهاندازه 

o های ی مسافتمشاهدهLayup  وDogleg 

o کسب امتیاز 

o بروزرسانی امتیازها 

o TruSwing 

o سنج گلفاستفاده از مسافت 

o شدههای ثبتپیگیری داده 

 ضربان قلب

 ور ضربان مچ دستسنس 

o بدست کردن دستگاه و سنسور ضربان قلب 

o راهنمایی در مورد ضربان نامنظم 

o نمایش ویجت ضربان قلب 

o های ضربان قلب به دیگر ارسال داده

 هایی گارمیندستگاه

o کردن ضربان سنسور ضربان مچ خاموش

 دست

 کردن سنسور ضربان سینهتنبه 

o راهنمایی در مورد ضربان نامنظم قلب 

o بت از سنسور ضربان قلبمراق 

 های دویدندینامیک 

o های دویدنتمرین بر اساس دینامیک 

o های دینامیک دویدندادههای رنگی و درجه 

 های باالنس زمان تماس پا با داده

 سطح زمین

o های ازدست رفته نکاتی در مورد داده

 دینامیک دویدن

 سنجش عملکرد 

o های هشدار عملکردکردن پیامروشن 

o  خودکارسنجش عملکرد 

o شرایط تمرین 

o های درمورد تخمینVO2 Max. 

  بدست آوردن تخمینVO2 

Max. برای دویدن 



 
 

 

  بدست آوردن تخمینVO2 

Max. سواریبرای دوچرخه 

o زمان بازتوانی یا ریکاوری 

 ی زمان ریکاوریمشاهده 

o فشار تمرین 

o مشاهده زمان تخمینی ریس 

o تغییرات ضربات قلب و میزان استرس 

 لب و قضربان ی تغییرات مشاهده

 سطح استرس

o شرایط عملکرد 

 ی شرایط عملکردمشاهده 

o آوردن تخمین بدستFTP 

  انجام تستFTP 

o شدنی الکتیکیآستانه 

 شده برای یک تست هدایت

 شدنتخمین آستانه الکتیکی

o ضربان قلب ریکاوری 

o اثرگذاری تمرین 

 تمرین

 ورود اطالعات ورزشی شخصی 

o اهداف تمرین 

o ان قلبمحدوده های کارکرد ضرب 

 تنظیم محدوده ضربان قلب 

 ی ضربان قلب تنظیم محدوده

 توسط دستگاه

  محاسبات مربوط به محدوده

 ضربان قلب

o ورزشکاران حرفه ای 

o  و استقامتیتنظیمات محدوده های قدرتی 

 ثبت و دنبال کردن فعالیت ورزشی 

o هدف تمرینی خودکار 

o استفاده از هشدار حرکت 

o کنترل خواب و  استراحت 

 خودکار حالت خواب 

  لطفا مزاحم نشوید»حالت» 

o زمان فشار تمرینی 

 بدست آوردن فشار تمرینی 

o  رخدادهایGarmin Move IQ 

o کردن تمریناتتنظیمات دنبال 

 کردن خاموش کردن حالت دنبال

 تمرینات

 تمارین آمادگی جسمانی 

o  دنبال کردن یک برنامه تمرینی از طریق

 اینترنت

o  شروع تمرین 

o تقویم تمرینی 

  از برنامه های تمرینی استفاده

Garmin Connect 

 تمرینات حرفه ای با فاصله یا اینتروال 

o ایجاد یک تمرین اینتروال 

o شروع تمرین اینتروال 

o توقف تمرین اینتروال 

 های تمرینیبخش 

 استفاده از یار تمرینی مجازی 

 تنظیمات هدف تمرین 

o لغو هدف تمرینی 

 مصاف با تمرین قبلی 

 رکوردهای شخصی 

o ردهای شخصیمشاهده رکو 

o بازیابی یک رکورد شخصی 

o حذف یکی از رکوردهای شخصی 

o حذف تمامی رکوردهای شخصی 

 ساعت

 تنظیم هشدار 

 کار با تایمر شمارش معکوس 

 استفاده از کورنومتر 

 تنظیم هشدار های طلوع و غروب آفتاب 

  منطبق کردن زمان با استفاده ازGPS 

 مسیریابی



 
 

 

 ذخیره موقعیت شما 

o شدهذخیرههای ویرایش موقعیت 

o شدههای ذخیرهحذف موقعیت 

 مسیرایجاد یک نقطه 

 مسیریابی یک مقصد 

 شدهمسیریابی به یک مکان شناخته 

o شدههای شناختهموقعیت 

 کردن آنایجاد یک کرس و دنبال 

 ایجاد یکم کرس گردشی 

  عالمتگذاری و مسیریابی یک موقعیتMan 

Overboard 

  مسیریابی باSight 'N Go 

  ی شروع حرکتنقطهمسیریابی به 

 توقف مسیریابی 

 نقشه 

o نمایش نقشه 

o  ذخیره یک موقعیت و مسیریابی آن بر روی

 نقشه

o  مسیریابی بکمک قابلیتAround Me 

 نماقطب 

 ارتفاع سنج و فشارسنج 

 تاریخچه اطالعات تمرین

 نحوه استفاده از تاریخچه 

o های چندگانهتاریخچه ورزش 

o مشاهده زمان تمرین در هر محدوده ضربان 

 قلب

 های مجموع دادهمشاهده 

 نحوه استفاده از کیلومترشمار 

 حذف تاریخچه 

 قابلیت های اتصال

 فعال کردن هشدارهای ارتباط با بلوتوث 

o مشاهده هشدارها 

o مدیریت کردن هشدارها 

o غیرفعال نمودن قابلیت بلوتوث 

o خاموش کردن هشدارهای ارتباط /روشن

 بلوتوث

 شدهپیداکردن تلفن همراه گم 

 Garmin Connect 

o افزار دستگاه با استفاده از بروزرسانی نرم

Garmin Connect Mobile 

o افزار دستگاه با استفاده از بروزرسانی نرم

Garmin Express 

  استفاده ازGarmin 

Connect بر روی کامپیوتر 

o ها با انطباق دستی دادهGarmin 

Connect Mobile 

  ایجادGroupTrack 

o  نکاتی در موردGroupTrack  

  قابلیت های ارتباطیWi-Fi® 

o  راه اندازی و تنظیم اتصال بهWi-Fi 

 Connect IQامکانات 

  دانلودConnect IQ 

  دانلودConnect IQ توسط کامپیوتر 

 سازی دستگاهشخصی

 ویجت ها 

o هاسازی لوپ ویجتشخصی 

o  قابلیت کنترل از راه دور دوربینVIRB® 

  کنترل دوربینVIRB® 

Action 

  کنترل دوربینVIRB® 

Action در حین انجام فعالیت 

 هاها و برنامهتنظیمات فعالیت 

o شخصی سازی صفحه نمایش اطالعات 

o اضافه کردن نقشه به یک فعالیت 

o هشدارها 

 ایجاد هشدار 

o تنظیمات نقشه تمرین 



 
 

 

o تنظیمات مسیریابی 

o   دور شمارAuto Lap® 

  عالمت گذاری دورها بر اساس

 مسافت

o  فعال نمودن توقف خودکارAuto 

Pause® 

o کردن فعالAuto Climb 

o بعدیسرعت و مسافت سه 

o لیت خاموش کردن قاب/روشنLap Key 

o استفاده از مرورگر خودکار 

o Ultra Trac 

o تنظیمات تایم اوت برای صرفه جویی انرژی 

 حذف یک برنامه یا فعالیت 

 ها در لیستتغییر ترتیب قرارگیری فعالیت 

 تنظیمات صفحه نمایش ساعت 

o فحه نمایش ساعتسفارشی ساختن ص 

 تنظیمات سنسورها 

o نماتنظیمات قطب 

 کالیبره کردن قطب نما 

 تنظیم مبدأ شمال 

o تنظیمات ارتفاع سنج 

  کالیبره کردن ارتفاع سنجی بر

 اساس فشار

o تنظیمات فشارسنج 

 تنظیمات نقشه 

o سازی اطالعات نقشهنمایش/مخفی 

  تنظیماتGroupTrack 

 تنظیمات مسیریابی 

o قشهسفارشی سازی امکانات ن 

o دهیایجاد شاخص جهت 

o ایجاد هشدارهای مسیریابی 

 تنظیمات سیستمی 

o تنظیم ساعت 

o زمینهتنظیم نور پس 

o سازی منوی کنترلشخصی 

o های میانبرسازی کلیدشخصی 

o تغییر واحد های اندازه گیری 

 ی اطالعات و مشخصات دستگاهمشاهده 

o ی اطالعات قانونی و انظباطیمشاهده 

 +ANTسنسورهای 

  و اتصال سنسورهای جفت سازیANT+ 

 استفاده از سنسور اختیاری ریتم دوچرخه سواری 

 هاسنجتمرین با توان 

 های الکترونیکیاستفاده از مبدل 

 برآورد شرایط هوشمند 

 سنسور متصل بر روی پا 

o کالیبره سازی سنسور پا 

o کالبره سازی سنسور پا به دلخواه 

o تنظیم سرعت و مسافت سنسور پا 

 دما 

 هاطالعات دستگا

  مشخصات دستگاهfenix 5X 

o مشخصات باتری 

 مدیریت اطالعات 

o  قطع نمودن کابلUSB 

o پاک کردن فایل ها 

 مراقبت از دستگاه 

o تمیز کر دن دستگاه 

 مراقبت و نگهداری از دستگاه

 مراقبت از دستگاه 

o تمیز کردن دستگاه 

o تمیز کزدن بند چرمی 

  تعویض بندهایQuickFit 

 تنظیم بند آهنی ساعت 

 عیب یابی

 بان دستگاه من اشتباه است.ز 

 همراه من با دستگاه سازگار است؟آیا تلفن 



 
 

 

 شود.همراه من به دستگاه متصل نمیتلفن 

 اندازی مجدد دستگاهراه 

 بازگردانی کلیه تنظیمات پیش فرض 

 های ماهوارهدسترسی به سیگنال 

o  بهبود دریافت اطالعات ازGPS 

 تداده شده دقیق نیسدمای نشان 

 اندن عمر باتریبه حداکثر رس 

 هاکردن فعالیتدنبال 

o شود.ی من نمایش داده نمیروزانه تعداد گام 

o رسد.ها به نظر صحیح نمیشمارش گام 

o ها بر روی دستگاه و حساب شمارش گام

 کاربری گارمین یکسان نیست

o  شمارش تعداد طبقات باالرفته به نظر صحیح

 نیستند.

o خاموش -تایمر زمان فشار تمرین روشن

 شود.می

 اطالعات بیشتری به دست آورید 

 ضمائم

 جداول اطالعاتی 

 بندی استانداردهای درجهVO2 Max. 

 بندی رتبهFTP 

 ساز تایر و محیط پیرامون 



 
 

 

  



 
 

 

 معرفی

 تذکر

یمنی ات ابرای آگاهی از تذکرات محصول و نکات مهم دیگر، به راهنمای اطالع

 محصول واقع در جعبه توجه کنید.

 نید.شورت کود مخیش از شروع و یا تغییر برنامه تمرینی با پزشک در تمامی موارد پ

 مروری بر دستگاه

 

(1) LIGHT ید.با فشردن این دکمه نور پس زمینه را روشن/خاموش کن 

 شود.با نگه داشتن این دکمه منوی کنترل نمایش داده می

 شود.با نگه داشتن این دکمه دستگاه روشن می

(2) 
 

 ها و شروع یا پایان فعالیتت فعالیتبرای مشاهده لیس

 ها از داخل منوهابرای انتخاب یکی از گزینه

(3) BACK 

LAP 

 برای بازگشتن به صفحه قبل

های یتیا تغییر وضعاستراحت  تمرینی، برای ذخیره کردن دور

 حین تمرین

(4) DOWN ها، منو ها حرکت کردن بین ویجت 

 ر صفحهنگه داشتن دکمه جهت مشاهده ساعت در ه

(5) UP 

MENU 

 حرکت کردن بین ویجت ها، منو ها

 نگه داشتن دکمه جهت مشاهده منو اصلی

 مشاهده منوی کنترل 

، «ویدمزاحم نش»هایی است از جمله: فعال کردن حالت منوی کنترل شامل گزینه

 قفل کردن کلیدها و همچنین خاموش کردن دستگاه

 نید و یاکاضافه یا کم  میانبربه منوی  های دیگری را نیزتوانید گزینهمیتوجه: 

 ها را تغییر دهید. چیدمان گزینه

 را نگه دارید. LIGHTی ای که قرار دارید، دکمهدر هر صفحه 1

 

استفاده  DOWNیا  UPهای ها از دکمهبرای چرخیدن میان گزینه 2

 کنید.

 هانمایش ویجت

ا اتصال آن به باست که  های متعددیتفرض دارای ویجدستگاه شما به طور پیش

 گیرد.تلفن همراه هوشمند امکانات بیشتری نیز در اختیار شما قرار می

 های یکی از گزینهUP  یاDOWN .را انتخاب کنید 

 شوید.های ویجت جابجا میبا این کار میان گزینه

 تری نیز در اختیار امکانات و کارکردهای اضافه ی با انتخاب گزینه

 رد.گیشما قرار می

 اید با انتخاب ای قرار گرفتهدر هر صفحهDOWN توانید به می

 ی ساعت بازگردید.صفحه

 ی هدر صورتی که در حال ضبط اطالعات یک فعالیت هستید، با دکم

BACK گردید.ها بازمیی اطالعات فعالیتبه صفحه 

 شارژ نمودن دستگاه

 تذکر

رد از موا ت. برای اطالع یافتنون اسی -این دستگاه مجهز به باتری داخلی لیتیوم

ول را محص قابل مالحظه و دیگر اطالعات مهم دفترچه ایمنی و دفترچه راهنمای

 مطالعه کنید. 

 توجه

ردن کشارژ  ش ازبرای جلوگیری از زنگ زدگی کلیه نقاط تماس و دورتا دور آن را پی

گاه دن دستکر زو یا اتصال به یک کامپیوتر تمیز و خشک کنید. به دستورالعمل تمی

 در ضمائم رجوع کنید.

  را به ورودی شارژ دستگاه متصل کنید. USBانتهای کوچکتر کابل  1



 
 

 

 

کامپیوتر خود متصل  USBرا نیز به ورودی  USBانتهای بزرگتر کابل  2

 کنید.

 . دستگاه را کامل شارژ کنید 3

 

 

 

 اتصال تلفن هوشمند به دستگاه

ستقیما توسط برنامه بایستی م Fenixتباطی دستگاه های اراستفاده از قابلیتبرای 

Garmin Connect  .به دستگاه متصل شوید 

 Garmin برنامه های مختص گوشی خود،ا رفتن به بازار برنامهب 1

Connect™ Mobile  .را دانلود کرده و آن را اجرا کنید 

 قرار دهید. Fenixمتری دستگاه  10تلفن خود را در فاصله ی حدود  2

 دستگاه خود را روشن کنید. LIGHTبا نگه داشتن دکمه  3

ی روشن شدن، دستگاه به طور خودکار در وضعیت در اولین دفعه

pairing mode گیرد. قرار می 

دستگاه به طور و سپس انتخاب  LIGHTبا نگه داشتن دکمه نکته: 

 گیرد. قرار می pairing modeدستی در وضعیت 

 Garminرای عضو کردن دستگاه خود به حساب یکی از گزینه ها را ب 4

Connect .انتخاب کنید 

  به نرم افزار تان را دستگاهاست که  باریدر صورتی که این اولین

Garmin Connect™ Mobile دستورات کنیدمتصل می ،

 مشاهده شده بر روی صفحه را دنبال کنید.

  در صورتی که از قبل دستگاهی را با برنامهGarmin 

Connect™ Mobile ،از منوی تنظیمات به  متصل کرده اید

و بروید  Garmin Devices > Add Deviceمسیر 

 دستورات روی صفحه را دنبال کنید.

 های محصولبروز رسانی

را از آدرس  Garmin Expressنرم افزار 

www.garmin.com/express .بر روی تلفن همراه خود نیز  دانلود کنید

 را نصب کنید.  Garmin Connect Mobileبرنامه 

های گارمین ها در دستگاهبه تمامی این سرویستوانید براحتی میپس از این 

 دسترسی پیدا کنید:

 افزار دستگاه نرم بروزرسانی 

 هابروزرسانی نقشه 

 ارسال اطالعات برای گارمین کانکت 

 ثبت محصول 

 ™Garmin Espressراه اندازی  تنظیمات و

 به کامپیوتر متصل نمائید. USBدستگاه خود را با استفاده از یک کابل  1

 بروید. www.garmin.com/expressبه سایت  2

 دستورات قرار داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید. 3

 انجام فعالیت های ورزشی

ط های محی وستگاهی که در اختیار دارید برای کلیه فعالیت های ورزشی سالنی د

روع شخارجی، ورزش های حرفه ای و آمادگی جسمانی کاربرد دارد. به محض 

ین انید ای تومورزش، دستگاه، داده های دریافت شده از سنسور را نمایش می دهد. 

 رید.به اشتراک بگذا Garmin Connectداده ها را ذخیره کرده و با جامعه 

 های هبرنام Garmin Connectن می توانید با استفاده از حساب کاربری همچنی

 خود اضافه کنید.نیز به  دستگاه را  ™Connect IQ تمرینی

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express


 
 

 

انی به های صحیح آمادگی جسمبرای یافتن اطالعات بیشتر از مسیریابی و مقیاس

 بروید. garmin.com/ataccuracyآدرس 

 ینشروع تمر

یاز( و با به طور خودکار روشن می شود )در صورت ن GPSبا شروع فعالیت ورزشی 

 خاتمه فعالیت دستگاه به حالت اولیه ساعت باز می گردد.

 را فشار دهید. دکمه 1

 یک فعالیت را انتخاب کنید. 2

در صورت نیاز، راهنمای روی صفحه را دنبال کنید تا اطالعاتی اضافه تر  3

 وارد نمائید.

متصل  +ANTدر صورت نیاز تا هنگامی که دستگاه به سنسور های  4

 شود صبر نمائید.

دارد، به بیرون رفته و تا زمانی که  GPSاگر فعالیت ورزشی شما نیاز به  5

 دستگاه ماهواره را پیدا کند صبر کنید.

 را فشرده تا تایمر شروع با کار کند. ی دکمه 6

بت ا را ثفعالیت شم ، دستگاه اطالعاتایدال نکردهکه تایمر را فعتا زمانی توجه: 

 نخواهد کرد.

 هاذخیره کردن اطالعات فعالیتنکاتی در مورد 

 .پیش از آغاز فعالیت، دستگاه خود را شارژ کنید 

  با انتخابLAP های خود را انتخاب کنید. توانید دورمی 

 های خود از دکمه برای مشاهده اطالعات بیشتری از فعالیتUP  و

DOWN .استفاده کنید 

 توقف ورزش

نمی  فعال برخی از امکانات و انتخاب ها برای بعضی فعالیت های ورزشیتوجه: 

 باشد.

 را بزنید.دکمه  1

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: 2

  با انتخابResume  .به ورزش خود ادامه دهید 

 ی ی فعالیت و بازگشت به نمایش ساعت گزینهبرای ذخیرهSave 

 را انتخاب کنید. 

 ی ی آن در آینده گزینهبرای به تعویق انداختن فعالیت و ادامه

Resume Later  .را انتخاب کنید 

 ی برای ثبت دور گزینهLap  .را انتخاب کنید 

  تا نقطه شروع فعالیت بهمراه کل مسیر  رابرای آنکه مسیر خود

را  Back to Start > TracBackی شده ثبت کنید گزینهطی

 انتخاب کنید.

شود که از هایی فعال میاین گزینه تنها برای فعالیتتوجه: 

GPS  کنند. استفاده می 

  فعالیت و بازگشت به وضعیت اولیه ساعت  لغوبرایDiscard  را

 انتخاب کنید.

 ایجاد یک فعالیت دلخواه

را انتخاب  Addو سپس  ی با قرار گرفتن در قسمت ساعت گزینه 1

 کنید.

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه  2

 ی با انتخاب گزینهCopy Activity فعالیت توانید می

های ی یکی از فعالیتی خود را از ادامهسازی شدهشخصی

 شده ایجاد کنید. ذخیره

 ی با انتخاب گزینهOther سازیشخصی توانید یک فعالیتمی 

 ی جدید ایجاد نمائید. شده

 ها را نیز انتخاب کنید. توانید یکی از انواع فعالیتدر صورت نیاز می 3

برای فعالیت خود یک عنوان انتخاب کنید و یا عنوان دلخواه خود را وارد  4

 نمائید. 

ند های خود را با استفاده عدد تکرار کنید: مانتوانید عنوان فعالیتمی

Bike(2). 

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 5

 رده و توانید فعالیت خاصی را انتخاب کمیها گزینه با انتخاب یکی از

توانید یسازی کنید. مثال متنظیمات آن را بدلخواه تغییر داده و شخصی

های های صفحهرنگی خاص برای هر فعالیت تعیین کنید و یا داده

 نمایش اطالعات را تغییر دهید.



 
 

 

  با انتخابDone  غاز کنیدآفعالیت ایجاد شده را ذخیره کرده و آن را. 

تان اضافه های مورد عالقهاین فعالیت به لیست فعالیت Yesبا انتخاب  6

 .شودمی

 های سالنیورزش

توان از دستگاه های سرپوشیده به خوبی میهای داخل سالن و محیطبرای ورزش

fenix ی ایستا. ههایی مانند دویدن در یک مسیر سالنی و یا دوچرخبهره برد. ورزش

 خاموش است. GPSهای برای ورزش

خاموش است،  GPSهای سرپوشیده که هنگام راه رفتن و یا دویدن در محیط

سنج درون دستگاه بها با استفاده از شتامقادیری مانند سرعت مسافت و تعداد گام

شود. دقت شود. این شتاب سنج به طور خودکار تنظیم و کالیبره میمحاسبه می

ه چند کها پس از آن سنج مانند سرعت، مسافت و گامبمقادیر ثبت شده توسط شتا

 یابد.بود میروشن بردارید به طور خودکار به GPSقدم در محیط بیرون سالن و با 

باشید دقت دستگاه های دستگاه تردمیل را گرفتهدر صورتی که دستگیرهنکته: 

 یک سنسورتوانید از یابد. برای ثبت دقیق سرعت، تعداد گام، مسافت میکاهش می

 استفاده کنید. foot podمخصوص پا یا 

سواری یا موتورسواری هستید، خاموش مشغول دوچرخه GPSدر صورتی که با 

ها ن دادهبرای ایهای مربوط به سرعت و مسافت را در اختیار نخواهید داشت. داده

 اسافت رمت و می توانید سنسورهای جداگانه تهیه کنید که اطالعات مربوط به سرع

 شمار(برای دستگاه ارسال کند. )مانند سنسور سرعت و گام

 های سر بازمحیط  -های غیر سالنی فعالیت

های محیط آزاد در خود هایی برای ورزشفرض برنامهبه طور پیش fenixدستگاه 

 GPSلنی های غیر سادارد. مانند دویدن، راه رفتن و شنا در آبهای آزاد. برای فعالیت

فرض دستگاه مانند پروفایل های پیششود. با استفاده از پروفایلمیدستگاه روشن 

walking   و پروفایلtactical هایی را توانید برنامهمی توانید خودتان هم می

ای را نیز به ششدهسازیهای ورزشی شخصیتوانید برنامهبراین میاضافه کنید. عالوه

 تان اضافه کنید. دستگاه

 سواریشده در فعالیت اسکینمایش حرکات انجام

تواند جزئیات تمام حرکاتتان دستگاه شما با استفاده از قابلیت ثبت خودکار حرکات می

و یا تخت اسکی ثبت کند. هنگامی که در یک سراشیبی در  های اسکیرا در فعالیت

شده فعال تعییناسکی باشید، این قابلیت به طور از پیشسواری و یا تختحال اسکی

کند. سواری شما را در لحظه ثبت میشود و به طور خودکار تمامی حرکات اسکیمی

گیرید، شود و در صندلی باالبر قرار میبا پایان سراشیبی که حرکتتان متوقف می

شود. تایمر در کل  مسیر حرکت با تایمر دستگاه نیز به طور خودکار متوقف می

ر صورتی دوباره در سراشیبی قرار بگیرید ماند. دصندلی باالبر در حالت مکث باقی می

جزئیات کند. و شروع به حرکت کنید، تایمر دستگاه نیز مجدداً شروع به کار می

توانید بر روی حرکات خود را هم در حالت توقف تایمرو هم در حین حرکت می

 دستگاه مشاهده کنید. 

 اسکی را شروع کنید.سواری یا تختهاسکی 1

 دارید. نگه MENUی دکمه 2

 را انتخاب کنید.  View Runsی گزینه 3

توانید جزئیات مربوط به می DOWNو  UPهای از دکمه با استفاده 4

ا ت رآخرین حرکات خود، حرکات فعلی و در لحظه و نیز مجموع حرکا

 مشاهده کنید.

شده، اطالعاتی از جمله زمان، مسافت های نمایش دادهدر صفحه 

شده در دسترس شما اع کم، سرعت متوسط و مجموع ارتفشده، حداکثر سرعتطی

 گیرد.قرار می

 استفاده از مترونوم

یتم حرکات نوازد تا شما بتواند رکردن مترونوم، دستگاه بوقی با ریتم ممتد میبا فعال

 کنید. تر و یا متعادلتر، سریعتان را تنظیم کنید؛ آن را آرامورزشی

 ها فعال نیست.فعالیتاین قابلیت برای تمام توجه: 

 را نگه دارید.  MENUی دکمه 1

 بروید. Settings > Activities and Appsبه مسیر  2

 را انتخاب کنید. یک فعالیت 3

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 بروید. Metronome > Status > Onبه مسیر  5

 ها را انتخاب کنید:یکی از این گزینه 6

  با انتخابBeats / Minute ا میزان ضرباهنگی دلخواهتان ر

 تان انتخاب کنید. بر حساب فعالیت



 
 

 

 ی گزینهAlert Frequency رار را انتخاب کنید تا میزان تک

 ها را تعیین کنید.ضرباهنگ

 ی گزینهSounds و حالت  را انتخاب کنید تا نوع صدای مترونوم

 لرزش آن را تعیین کنید.

توانید پیش از شروع حرکت به می Previewدر صورت نیاز با انتخاب  7

 صدای  تنظیم شده برای مترونوم را بشنوید.

 را نگه دارید  تا به قسمت ساعت برگردید.  DOWNی دکمه 8

 شروع به حرکت کنید.  9

 کند.در این حالت مترونوم نیز به طور خودکار شروع به بوق زدن می 

 UPهای حین حرکت از دکمه توانید دری مترونوم میبرای دیدن صفحه 10

 استفاده کنید.  DOWNو 

را نگه دارید تا تنظیمات  MENUی توانید دکمهدر صورت نیاز می 11

 مترونوم را تغییر دهید.

 

Jumpmaster 

 اخطار

است. از این  ی چتربازهای با تجربهتنها مورد استفاده jumpmasterقابلیت 

ها استفاده ی پرشبرای سنجش ارتفاع تمامسنج قبلیت نباید به عنوان یک ارتفاع

مکن مهید شود. در صورتی که در وارد کردن اطالعات پرش خود اشتباهی صورت د

  های فردی و یا مرگ شود.است موجب جراحت

پرش  تواند باالترین ارتفاعهای نظامی میاین قابلیت با استفاده از دستورالعمل 

(HARP)  .ور خودطبه  رش خود را انجام دادید دستگاههنگامی که پرا محاسبه کند 

ز را با استفاده ا (DIP) ی برخورد مناسبکند و نقطهکار شروع به مسیریابی می

 دهد. شان مینمای الکترونیکی نفشارسنج و قطب

 ورزشهای چندگانه

ورزشکاران ورزش های دوگانه، سه گانه و دیگر ورزشکاران رشته های چندگانه می 

ابلیت فعالیت های چندگانه دستگاه بهره ببرند. برای این منظور می توانید توانند از ق

میان ورزش چندگانه خود میان فعالیت ها جابجا گردید و همچنان زمان و مسافت 

کلی خود را در مشاهده کرده و در نظر داشته باشید. به عنوان مثال می توانید از 

مسافت طی شده خود را در طول  دوچرخه سواری به دویدن رفته و مجموع زمان و

 کل فعالیت چندگانه برای دوچرخه سواری و دویدن مشاهده کنید.

چگونگی انجام ورزش های چندگانه را می توانید به دلخواه خود تنظیم کرده و یا از 

تنظیمات پیش فرض ورزشهای چندگانه برای یک ورزش سه گانه استاندارد استفاده 

 نمائید. 

 ورزشی چندگانه ایجاد یک فعالیت

 Add > Multisport <  ی ساعت، به مسیربر روی صفحه 1

 بروید.

های چندگانه را انتخاب نمائید و یا نامی دلخواه برای یکی از انواع ورزش 2

های نوانها به اعداد می توانید عآن انتخاب کنید. با ترکیب کردن نام

 .Triathlon(2)ند شده را تکرار کنید. مانانتخاب

 یک یا دو پروفایل برای فعالیت خود تعریف کنید. 3

 ها را انتخاب نمائید:یکی از این گزینه 4

 های لیترا انتخاب نمائید تا بتوانید تنظیمات اختصاصی فعا یک گزینه

فه ها را هم اضاتوانید ثبت جابجاییخود را وارد نمائید. برای مثال می

 کنید.

  با انتخابDone ا ذخیره کرده و شروع رساخته شده  توانید فعالیتمی

 به استفاده کنید.

این فعالیت به لیست فعالیت های مورد عالقتان اضافه  Yesبا انتخاب  5

 می شود. 

های گانه و استفاده از قابلیت ورزشهای سهنکاتی در مورد ورزش

 چندگانه

 را انتخاب نمائید تا اولین فعالیتتان را آغاز کنید. ی گزینه 

 دن با زLAP بعدی بروید. توانید به ورزشمی 

انه ور جداگ، زمان نیز به طیت فعال باشدی تغییر فعالدر صورتی که گزینه

 شود. برای هر ورزش محاسبه می

  ًدر صورت نیاز مجدداLAP بروید.  را زده تا به فعالیت ورزشی بعدی 

 های با انتخاب گزینهUP  وDOWN توانید دیگر صفحه های می

 ات را مشاهده کنید. اطالع

 

 



 
 

 

 

 شنا

 توجه

وجب ممیق این دستگاه مناسب شنا بر روی سطح آب می باشد. غواصی در آبهای ع

 صدمه دیدن آن شده و گارانتی دستگاه را باطل می کند.

ب را ن قلاین دستگاه امکان در حالت شنا  امکان گرفتن اطالعات ضربا توجه:

 ندارد.

 واژه شناسی شنا

 تی مشخص در استخرطی مسافطول: 

ل ینترواااحت تعداد دور های پیاپی. پس از هر استر اینتروال یا فشار استراحت:

 جدید آغاز می شود.

Stroke  :کل عددی که با پوشیدن دستگاه و تکمیل یک سی یا ریتم حرکات

 تمرینی دستگاه از تعداد حرکات شما می شمارد.

Swolf :ت د حرکاعداتجموع طول زمان شنا و امتیاز تمرین، به م یا امتیاز تمرین

ثانیه تمرین بعالوه  30انجام شده در آن بازه زمانی گفته می شود. برای مثال، امتیاز 

برای طول  swolfاست. در شنا در آبهای آزاد امتیاز  45کورس حرکتی برابر با  15

زدهی شنا معیاری برای سنجش با swolfمتر محاسبه می شود. امتیاز  25بیش از 

 می باشد و مانند گلف هر چه امتیاز کمتر باشد بهتر است. 

 انواع حرکات شنا

 شد. دری بامتشخیص نوع حرکات شنا تنها هنگام شنا در محیط استخر امکان پذیر 

ع وال نوینتراپایان هر طول تمرینی نوع شنا مشخص می گردد. با مشاهده تاریخچه 

 ک صفحهیدر  ی توانید نوع شنا راشنا نیز نمایش داده می شود. عالوه بر این م

 جداگانه نیز به دلخواه داشته باشید.

Free )شنای آزاد )آزاد 

Back )کرال پشت )پشت 

Brest )کرال سینه )سینه 

Fly )پروانه )پرواز 

Mixed 
 )ترکیبی(

 بیش  از یک نوع شنا در طول اینتروال تمرینی

Drill )تمرینی استفاده از گزارشات و نمودارهای )تمرین 

 

 نکاتی در مورد فعالیت شنا

شده بر روی دستگاه توجه های نشان دادهدر استخر به دستورالعملپیش از شروع شنا 

 کنید تا اطالعات مربوط به ابعاد استخر و یا ابعاد دلخواهتان را بدرستی وارد نمائید.

 ی با زدن دکمهLAP .فواصل استراحت خود را در طول شنا تعیین کنید 

های طی شده را در هنگام تگاه به طور خودکار فواصل شنا و طولدس

 کند.شنا برایتان ثبت و ذخیره می

 ی با زدن دکمهLAP ا توانید یک دور شنا رهنگام شنا در آبهای آزاد می

 برای دستگاه تعریف و مشخص کنید. 

 استراحت در حین شنا

ده ه شدر نظر گرفت صفحه ای که به طور پیش فرض برای نمایش دادن استراحت

ا مرین رده تشامل دو تایمر است که ضمنا زمان و مسافت آخرین اینتروال کامل ش

 نیز نمایش می دهد.

 اطالعات و آمار شنا در حین استراحت ضبط نمی شوند.   توجه:

 را در حین انجام شنا فشار دهید. LAPبرای استراحت کردن، دکمه  1

سفید و  جابجا شده، نوشته هاصفحه نمایش های رنگدر این حالت 

 ی آید.و صفحه استراحت به نمایش در مشود میزمینه مشکی  رنگ

و  UPبرای مشاهده دیگر اطالعات موجود، در حین استراحت کلیدهای  2

 را فشار دهید. )اختیاری( DOWNیا 

 را فشرده و به شنای خود ادامه دهید. LAPدکمه  3

 ت های تمرینی تکرار کنید.مراحل باال را برای دیگر استراح 4

 Drill Logتمرین بر اساس ثبت نمودارهای 

ین ا زابا استفاده  تنها برای شنا در استخر قابل استفاده می باشد. Drill Logقابلیت 

 یا هر وست، قابلیت می توانید به طور دستی تعداد ست های حرکت پا، شنای تک د

 ید. نباشد را نیز ضبط کننوع شنایی را که جزء چهار شنای شناخته شده 

صفحه نمودارهای  DOWNیا  UPدر حین شنا با زدن دکمه های  1

Drill .را باز کنید 

 را فعال کنید. Drillمی توانید تایمر  LAPبا انتخاب  2



 
 

 

 را فشار دهید. LAPدکمه  drillپس از اتمام یک انتروال تمرین  3

ت اطالعا ان به ثبتمتوقف می شود اما تایمر فعالیت همچن Drillتایمر 

 شنا ادامه می دهد.

 کامل شده انتخاب نمائید. drillمسافت مورد نظر را برای  4

روفایل هایی ایجاد شده در مسافت بر اساس ابعادی است که در پافزایش

 اید.فعالیت شنا از ابتدا تعریف کرده

 یک گزینه را انتخاب نمائید: 5

  برای شروع یک انتروالdrill ه دیگر، دکمLAP ید.را فشار ده 

  برای شروع یک انتروال شنا، دکمه هایUP  یاDOWN  را

 فشرده تا به صفحه های تمرین شنا بازگردید.

 بازی گلف

 باشید.پیش از شروع بازی گلف باید دستگاه را کامال شارژ کرده

 را انتخاب نمائید. Golf <ی در قسمت ساعت، گزینه 1

 ها را پیدا نماید.کنبد تا دستگاه ماهوارهبه یک فضای باز رفته و صبر  2

 های موجود انتخاب نمائید.یک زمین را از میان گزینه 3

 شده را ذخیره نمائید.زمین انتخاب Yesبا انتخاب  4

های مختلف زمین توانید میان سوراخمی DOWNو  UPبا انتخاب  5

 جابجا شوید.

ر ه نیز به طوهنگامی که به طرف سوراخ بعدی حرکت کنید، دستگا

 شود.خودکار به آن سوراخ بعدی جابجا می

 ینهخود را کامل کردید گزی پس از آنکه فعالیت 6

 > End Round > Yes  .را انتخاب نمائید 

 های زمین گلفاطالعات مربوط به سوراخ

تواند میزان فاضله کند، دستگاه میها( دائماً تغییر میها )پرچمبه دلیل آنکه محل میخ

خ را ل میتا جلوف وسط و عقب زمین چمن را محاسبه کند، اما مختصات دقیق مح

 تواند تعیین کنید.نمی

 

 ی سوراخ فعلیشماره (1)

 فاصله تا پشت زمین چمن (2)

 فاصله تا وسط زمین چمن (3)

 فاصله تا جلوی زمین چمن (4)

 شده برای هر سوراخهای زدهتعداد ضربه (5)

 
 سوراخ بعدی

 
 سوراخ قبلی

 

 حرکت دادن پرچم

باشید و موقعیت میخ تری از زمین بازی را نیز در اختیار داشتهتوانید نمای نزدیکمی

 یا پرچم را تغییر دهید. 

 را انتخاب نمائید. Move Flag <ی  ی اطالعات، گزینهاز پنجره 1

ر توانید محل میخ را تغییمی DOWNیا  UPهای با استفاده از دکمه 2

 دهید.

 را انتخاب نمائید:ی گزینه 3

ها، بروزرسانی های سوراخدر این حالت اطالعات مربوط به فاصله

 پرچم را نشان دهند. شوند تا محل جدیدمی

 تخمین ضربه

 به توپ ضربه بزنید و محل افتادن توپ را ببینید. 1

 را انتخاب نمائید. Measure Shot <ی  گزینه 2

 اشین و یا پیاده به محل افتادن توپ بروید.با استفاده از م 3

و نها نیز به طور خودکار از هنگام رسیدن به سوراخ بعدی، مسافت

 شوند.محاسبه می



 
 

 

ها هر زمان بتوانید مسافترا زده تا در  Resetی در صورت نیاز، دکمه 4

 را مجدداً محاسبه کنید.

 Doglegند های تو شیب layupهای ها برای ضربهی مسافتمشاهده

ا از ت 5، تا 4را برای  doglegو  layupهای توانید فهرستی از مسافتشما می

 ها مشاهده کنید.سوراخ

 را انتخاب نمائید. Layups <ی  گزینه 

ه آنها بها و مسافت آنها تا رسیدن  layupدر این حالت هر کدام از 

 شود.می نشان داده

ها از روی دستگاه لهده، آن فاصهای تعیین شبا رد کردن فاصلهتوجه: 

 شوند.حذف می

 سازی امتیازذخیره

 یی اطالعات مربوط به سوراخ، گزینهاز روی صفحه 1

  > Scorecard  .را انتخاب نمائید 

گرفته  شود که در زمین چمن قرارکارت امتیاز در حالتی نشان داده می

 باشید.

های مختلف زمین توانید میان سوراخمی DOWNو  UPبا انتخاب  2

 جابجا شوید.

 شود. ها انتخاب مییکی از سوراخ با انتخاب  3

 توانید امتیاز مورد نظر را انتخاب نمائید.می DOWNو  UPبا انتخاب  4

 شود. امتیاز کل شما بروزرسانی می 

 بروزرسانی یک امتیاز

 یی اطالعات مربوط به سوراخ، گزینهاز روی صفحه 1

  > Scorecard .را انتخاب نمائید 

 ها جابجا شوید.توانید میان سوراخمی DOWNو  UPبا انتخاب  2

 ها را انتخاب کنید.یکی از سوراخ با انتخاب  3

 توانید امتیاز مورد نظر را انتخاب نمائید.می DOWNو  UPبا انتخاب  4

 شود. امتیاز کل شما بروزرسانی می 

 TMTrueSwing 

های مربوط به حرکات دورانی ضبط توانید دادهمی TruSwing با استفاده از قابلیت

 TruSwingرا ذخیره کنید. برای خرید دستگاه  TruSwingشده از دستگاه 

 بروید. www.garmin.com/golfتوانید به آدرس می

 استفاده از کیلومترسنج در بازی گلف

های طی های مربوط به زمان، مسافت و گامتوانید دادهلومترسنج میبا استفاه از کی

ه طور بستگاه دزی، شده را نیز در بازی گلف ذخیره کنید. با شروع و پایان هر دور با

 دهد. خودکار کار خود را شروع و پایان می

 را انتخاب کنید. Odometer <ی  گزینه 1

 ا کیلومترسنج صفر شود.را انتخاب کنید ت Resetدر صورت نیاز  2

 شدهکردن آمارهای ذخیرهردیابی و دنبال

های بازی گلف خود را جزء به توانید دادهمی Stat Trackingبا استفاده از قابلیت 

 جزء ذخیره و دنبال کنید.

را نگه  MENUی های زمین، دکمهی اطالعات سوراخبر روی صفحه 1

 دارید.

را انتخاب کنید تا قابلیت  Options > Stat Trackingی گزینه 2

 ردیابی آمارهای ذخیره شده فعال شود.

 قلب های مربوط به ضربانقابلیت

وی رلب از قربان که در اختیار دارید مجهز به قابلیت کنترل ض fenix 5Xدستگاه 

یا  +ANTتوانید آن را به یکی از سنسورهای باشد. همچنین میمچ دست می

شوند(. اگانه فروخته میلب متصل کنید )که به صورت جدبند ضربان قسنسور سینه

توانید بندضربان قلب را میشده از روی مچ دست و سینهاطالعات ضربان قلب گرفته

 و سنسورهای ضربان قلب دستگاه مشاهده کنید. درصورتی که از هر دبر روی ویجت

ه را از سینشده مچ دست و سینه اطالعات دریافت شود، دستگاه اطالعات گرفته

 نمایش خواهد داد. 

 گیری شده از مچ دستضربان قلب اندازه

 ن قلبکردن ساعت و اطالعات ضربابه دست

http://www.garmin.com/golf


 
 

 

  دستگاهfenix 5X را بر روی مچ دست خود ببندید 

در  باشد، به طوریکهدستگاه بایستی محکم اما راحت بسته شدهتوجه: 

 د.در دست تکان نخور حسن دویدن یا ورزش

 

 .استسور ضربان قلب در پشت دستگاه قرار گرفتهسنتوجه: 

 در صورت دریافت اطالعات نامنظم ضربان قلب، نکات موجود در 

 را در مورد نبض مچ دست مطالعه کنید. 5ی صفحه

 برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد صحت و دقت نبض روی مچ 

 بروید. garmin.com/ataccuracyدست به آدرس 

 عات نامنظم دریافت شده از ضربان قلبنکاتی در مورد اطال

اده دایش اگر اطالعات ضربان قلب به صورت قطع و وصل، نامنظم باشد و یا نم

 بررسی کنید:توانید نکات زیر را نشود، می

 .پیش از بدست کردن دستگاه، مچ و بازوی خود را تمیز کنید 

 ی که کننده و اسپری دفع حشرات را از محلهر گونه کرم پوست، مرطوب

 گیرد پاک کنید.دستگاه قرار می

 خوردن سنسور ضربان قلب بر پشت دستگاه از مخدوش شدن یا ضریه

 جلوگیری کنید.

  رار قست ددستگاه را به دست کنید، به صوریکه باالتر از استخوان مچ

 باشد.گیرد. دستگاه بایستی محکم اما راحت بسته شده

 به حالت ثابت درآید.ت پیش از روع فعالیت کمی صبر کنید تا عالم 

  ان نمایش دقیقه گرم کنید و ضرب 10تا  5پیش از شروع فعالیت به مدت

 شده را بررسی کنید.داده

رم در شرایط سرد، از قبل در یک محیط سالنی گ برای فعالیتتوجه: 

 کنید.

 پس از اتمام هر بار فعالیت، دستگاه را با آب تازه بشوئید. 

 یلیکونی استفاده کنید.در حین فعالیت، از بند س 

 بی ویجت یا نمایشگر ضربان قلمشاهده

تواند اطالعات فعلی مربوط به ضربان قلب را بر حسب تعداد این ویجت نمایشگر می

، میزان ضربان استراحت روزانه و نمودار ضربان قلب را (bpm)ضربان در دقیقه 

 ساعت گذشته نمایش دهد. 4برای 

 را انتخاب کنید. DOWNی ت، گزینهی نمایش ساعاز روی صفحه 1

را انتخاب کرده تا مقادیر میانگین استراحت ضربان قلب را  ی گزینه 2

 روز گذشته مشاهده کنید. 7برای 

 

 های گارمینهای ضربان قلب برای دیگر دستگاهفرستادن داده

توانید یرا م fenix 5Xاطالعات مربوط به ضربان قلب گرفته شده توسط دستگاه 

شتراک بگذارید. برای نمونه ابه  fenixهای مرتبط با ساعت برای دیگر دستگاه

ه ی دستگاتوانید اطالعات دریافت شده ضربان قلب را هنگام دوچرخه سواری برامی

Edge کشنبفرستید و یا در حین هر فعالیت دیگر آنها را برای دوربین ا VIRB 

 ارسال کنید.

 کند. ها عمر باتری را کم میدستگاه انتشار اطالعات برای دیگرتوجه: 

 را فشار داده و نگه دارید. MENUاز داخل ویجت ضربان قلب، گزینه  1

 را انتخاب کنید. Optionsی گزینه 2

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 3

  با انتخابBroadcast Heart Rate  در همین لحظه شروع به

 کنید.های ضربان قلب میانتشار داده

 ا انتخاب بBroadcast During Activity  دستگاه در حین

بندی شده اطالعات را به طور خودکار به اشتراک تمرینات زمان

 گذارد.می

کند و های ضربان قلب میشروع به انتشار داده fenix 5Xدر این حالت دستگاه 

 شود.بر روی صفحه نمایش داده میعالمت 



 
 

 

لب بر های ضربان قلب تنها ویجت ضربان قدادهگذاری در هنگام به اشتراکتوجه: 

 شود.میروی دستگاه نمایش داده

 +Garmin ANTهای خود را با دیگر دستگاه fenix 5Xدستگاه  4

 متصل کنید.

ها با یکدیگر متفاوت است. شدن هر یک از دستگاهی اتصال و جفتنحوهتوجه: 

 ها مراجعه کنید.پس به راهنمای آن دستگاه

ای را توانید هر دکمههای ضربان قلب میگذاری دادهاشتراکرای توقف بهبنکته: 

 ب کنید.را انتخا Yesی خواهید زده و گزینهکه می

 کردن سنسور ضربان مچ دستخاموش

ارد. دستگاه به طور قرار د Autoفرض بر روی تنظیمات این سنسور به طور پیش

ان قلب مانی که شما یک سنسور ضربکند تا زها استفاده میخودکار از این داده

ANT+  .را به دستگاه متصل کنید 

 دارید.را فشار داده و نگه MENUی از داخل ویجت ضربان قلب، گزینه 1

 را انتخاب کنید. Options > Status > Offی گزینه 2

 کردن سنسور ضربان قلبتنبه

وست و پمستقیم با  ای به تن کنید که در تماسسنسور ضربان قلب را باید بگونه

افی کمیزان  باشد. این سنسور باید بهدرست در زیر استخوان جناق سینه قرار گرفته

 .باشد تا در حین ورزش و فعالیت سر جای خود باقی بماندمحکم بسته شده

 توانید بند سنسور ضربان قلب را بلندتر کنید.میدر صورت نیاز،  1

آن قرار گرفته کمی تَر کنید تا را که در پشت های سنسور الکترود 2

 تر شود.اتصال میان سینه و سنسور قوی

 

تن کنید به طوریکه عالمت گارمین رو به بیرون سنسور ضربان قلب را به 3

 و به سمت باال باشد.

 

بایستی در سمت راست شما قرار و قالب اتصال قسمت ی قسمت حلقه

 باشند.گرفته

ند را به بی خود قرار دهید و قالب روی ینهسنسور ضربان قلب را دور س 4

 حلقه متصل کنید.

 باشد.مطمئن شوید که برچسب محافظت وارونه نشدهتوجه:  

رسال تن کردن سنسور ضربان قلب، این سنسور فعال شده و شروع به اپس از به

 کند.اطالعات می

 ضربان قلب نامنظمدریافت  در مورد اصالحنکاتی 

 می شودناده دای سنسور ضربان قلب نامنظم بوده و یا نمایش در صورتی که داده ه

 می توانید این راه حل ها را امتحان کنید:

 مجددا به الکترودها و وصله ها آب بزنید 

 .تسمه را بر روی سینه خود محکم کنید 

  دقیقه گرم کنید. 10تا  5حدود 

 .دستورالعمل های مراقبتی را دنبال کنید 

  د.کنی یا دو طرف تسمه را به طور کامل خیسیک لباس نخی پوشیده و 

د لباس های بافت مصنوعی که با سنسور تماس پیدا می کند ایجا

 باتالکتریسیته ساکن می کند که موجب اختالل با سیگنال های ضر

 قلب می گردد. 

 کند  ختلاز منابع امواج زا که ممکن است کار سنسور ضربان قلب را م

 دوری کنید.

ه می توانند میدان  های قوی الکترومغناطیسی تولید کنند که منابع مختل کنند

گیگاهرتزی، کابل های برق ولتاژ  4/2عبارتند از برخی سنسورهای بی سیم 

باال، موتورهای الکتریکی، اجاق گازها، فرهای میکروویو، تلفن های بی سیم 

 . LANگیگاهرتزی و اکسس پوینت های بیسیم  4/2



 
 

 

 قلبمراقبت از سنسور ضربان 

 توجه

ا گاه ردست برجا ماندن عرق و ذرات شوری بر روی بند و سنسور، قابلیت

 دهد.های صحیح کاهش میبرای سنجش ضربان قلب و گزارش داده

 

 .پس از هربار استفاده سنسور ضربان قلب را آب بشوئید 

 بار  ز هراسنسور در شرایط معمولی و یا پس بار استفاده از تپس از هف

 د مایعاننبا دست و به کمک مقداری مایع شوینده مالیم )م شنا، آن را

 ظرفشویی( بشوئید.

 ی بیش از حد از مایع شوینده ممکن است به سنسوراستفادهتوجه: 

 آسیب برساند.

 تگاه دس سنسور ضربان قلب را به هیچ وجه درون ماشین لباسشویی و یا

 کننده قرار ندهید.خشک

 ی یک یا بر رو ود آن را آویزان کرده توانیبرای خشک کردن دستگاه می

 سطح تخت قرار دهید.

 دویدنهای دینامیک

و یا دیگر  ™HRM-Triخود با سنسورهای جانبی   Fenixبا متصل کردن دستگاه 

از  به لحظه توانید بازخورد لحظههای دویدن میگیر دینامیکسنسورهای دیگر اندازه

 Fenixستگاه دصورتی که بسته بندی دویدن خود داشته باشید. در ی و نحوهفرم 

نیز باشد، این  ™HRM-Triکه خریداری کرده اید شامل سنسور های جانبی 

 وسایل از پیش با هم مرتبط شده هستند.

تواند است که می سنجیهای دویدن دارای شتابگیری دینامیکتجهیزات اندازه

 مقیاس در نهایت شش گیری کرده وحرکات چرخشی و تابگشتی بدن انسان را اندازه

 گیری کند.حرکتی مختلف را اندازه

ام جموع گنجا مریتم حرکت، عبارتست از تعداد گام در دقیقه و در ای ریتم حرکت: 

 ها را نشان می دهد )برای هر دوپای راست و چپ(.

ین عبارتست از جهش عمودی که در هنگام دویدن دارید. انوسان عمودی: 

تر مجهش شما است برای هر گام بر حسب سانتی شاخص بیانگر حرکت عمودی 

 اندازه گیری می شود. 

مدت زمانی است که در هر گام شمادر حین مدت زمان تماس با سطح زمان: 

دویدن در تماس با سطح زمین قرار دارد. این زمان بر حسب میلی ثانیه اندازه گیری 

 می شود. 

 ه گیری نمی شود.زمان تماس با زمین در حین راه رفتن اندازتوجه: 

این شاخص باالنس و توازن میان زمان تماس باالنس زمان تماس با زمین: 

دهد و به صورت یک پای چپ و راست با سطح زمین را در حین دویدن نشان می

بهمراه فلشی که به چپ یا راست اشاره  2/53شود. مانند درصد نشان داده می

 کند.می

رار قمحل بعدی  میان محل قرار دادن هر پا تای فاصلهبرابر  طول گامطول گام: 

 شود.گیری میدادن همان پا است. این فاصله در مقیاس متر اندازه

م ول گااین ضریب برابر است با نسبت جابجایی عمودی پا به طضریب عمودی: 

شود. هر چه این عدد کمتر باشد، که به صورت یک درصد نشان داده می

 نگام دویدن است. در ه ی وضعیت بهتریدهندهنشان

 های دویدنتمرین بر اساس دینامیک

ختص م تجهیزات مشاهده دینامیک های دویدن، بایستی یکی ازپیش از امکان 

را به خود متصل کرده و آن را با  HRM-Tri های دویدن مانند سنسوردینامیک

ارائه   Fenix 5Xبندیتجهیزات همراه با بسته این سری مرتبط نمائید. اگر دستگاه 

ده نمایش آما Fenix 5Xشده باشد، از پیش با یکدیگر مرتبط شده اند و دستگاه 

 اطالعات می باشد.

 یک گزینه را انتخاب کنید: 1

  دستگاه  ودر صورتی که سنسورFenix 5X ر از پیش با یکدیگ

 این توضیحات بروید. 7مرتبط شده باشند، به گام 

  در صورتی که سنسور و دستگاهFenix 5X ر از پیش با یکدیگ

ا را اهنممرتبط نشده باشند، کلیه دستورهای آورده شده در این ر

 انجام دهید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  2

 را انتخاب کنید. Activities & Appsرفته و  Settingsبه  3

 یک ورزش را برگزینید. 4

 تنظیمات فعالیت مورد نظر را انتخاب کنید. 5

 را انتخاب نمائید. Data Screens > Add Newی گزینه 6

های دویدن را انتخاب های نمایش مختص دینامیکیکی از صفحه 7

 نمائید. 



 
 

 

 شروع به دویدن کنید. 8

های های نمایش دینامیکیکی از صفحه DOWNیا  UPبا انتخاب  9

 ی خود را ببینید.شدهگیریهای اندازهدویدن را انتخاب نمائید تا مقیاس

دینامیک دویدن برای کلیه فعالیت ها قابل دسترسی  هایصفحه  توجه:

 باشد.نمی

 

 درجه های رنگی و اطالعات دینامیک دویدن

س با امدت زمان تم حرکتی عمودی،حرکت، نوسان های  آهنگهای اصلی حرکت مانند شاخصصفحه دینامیک دویدن برای شاخص اصلی درجه رنگی را نشان می دهد. می توان 

نده ها مقایسه می کند. ا با دیگر دوریدن شما روی این نشانگر مشاهده کرد. درجه رنگی، اطالعات دینامیک دوزمان تماس پا با سطح زمین و یا نسبت عمودی را بر  ، باالنسزمین

  ناحیه های رنگی نشان داده شده بر حسب درصد می باشند.

م تجربه تر می ای کندتر و کهص دونده است. داده های قرار داده شده در محدوده های قرمز و نارنجی مختگارمین روی تعدادی زیادی از دوندگان سطوح مختلف تحقیق کرده 

ی یی عمودی کمتر، نسبت عمودکمتر، جابجا تر معموالً زمان تماس با زماندوندگان باتجربهباشند. داده های ناحیه سبز، آبی یا بنفش مختص دوندگان با تجربه و سریعتر می باشند. 

نسبت . دارند کمی بیشتر نوسان عمودی کندتر، طول گام بلندتر و  معموال ریتم حرکتی . هرچند دوندگان قد بلند نیزتر دارندتجربهوندگان کمتری نسبت به دهای بلندکمتر و گام

 عمودی همان میزان جابجایی عمودی به طول گام است و این مقدار ارتباطی با قد فرد ندارد. 

مشاهده اطالعات بیشتر در ارتباط با دینامیک های دویدن به سایت  برایها متفاوت است. درجههای رنگی مربوط به باالنس زمان تماس با زمین با دیگر درجهتوجه: 

www.garmin.com  دینامیک های دویدن می توانید نشریات و وبسایت های شناخته شده را مورد بروید. برای دسترسی وسیع تر به نظریه ها و تفاسیر ارائه شده در مورد

 جستجو قرار دهید. 

 دامنه زمان تماس با سطح زمین نسبت عمودی دامنه نوسان عمودی دامنه ریتم حرکتی درصد ناحیه ناحیه رنگی

 ثانیهمیلی 218متر از ک % 1/6کمتر از  مترسانتی 4/6کمتر از  دقیقهدرقدم 183 کمتر از >95   بنفش

 ثانیهمیلی 218-248 % 1/6 – 4/7 4/6 – 1/8 174-183 75-90      آبی

 ثانیهمیلی 249-277 % 5/7 – 6/8 2/8 – 7/9 164-173 30-69      سبز

 ثانیهمیلی 278-308 % 7/8 – 1/10  8/9 – 5/11 153-163 5-29  نارنجی

 ثانیهمیلی 308بیشتر از  % 1/10بیشتر از  > 5/11 <153 <5     قرمز

 

 

 های مربوط به باالنس زمان تماس پا با سطح زمینداده

ی دهندهو فلش رو به چپ نشان %3/51کند. در واقع درصدی است که زمان کل تماس پا با سطح زمین. برای مثال، عدد گیری میاین مقیاس میزان کارایی دویدن شما را اندازه

 %52مربوط به پای چپ و عدد دوم  %48، عدد اول 48-52ی اطالعات دو عدد را نشان دهد مانند مدت زمان بیشتری با سطح زمین تماس دارد. اگر صفحهپای چپ شخص دونده 

 مربوط به پای راست است. 

 قرمز    نارنجی    سبز    نارنجی    قرمز     ناحیه رنگی

 ضعیف متوسط خوب متوسط ضعیف  تقارن

http://www.garmin.com/


 
 

 

 %5 %25 %40 %25 %5 دیگر دوندگان درصد

باالنس زمان تماس پاها با سطح 

 زمین

 %2/52بیشتر از 

 چپ

2/52%-8/50% 

 چپ

 –چپ 7/50%

 راست 7/50%

2/52%-8/50 

 راست

 %2/52بیشتر از 

 راست

 

دگان هنگامی دویدن در عادل در برخی از دوندگان شد. بسیاری از دونتی عدمها و موارد عمدهه اختالفاتی میان جراحتهای دویدن گارمین متوجدر حین تست و ارتقاء دینامیک

اند که داشتن تقارن در دوین امر اغلب مربیان نیز موافقمتفاوت است.  50-50 تعادل ن تماس پاها با سطح زمین هستند که ازنی دارای انحرافاتی در باالنس زماسرباالیی یا سرپایی

 هایی سریع و متوازن داشته باشند. ارند گامخوبی است. دوندگان برجسته تالش د

میزان تقارن خود  Garmin Connectتوانید در قسمت کاربری های رنگی مربوط به خود را مشاهده کنید. همینطور پس از دویدن میتوانید در حین دویدن اطالعات و درجهمی

تری از نحوه و النس زمان تماس پا با سطح زمین نیز یک معیار کمی است تا بتوانید اطالعات بیشتر و کاملهای دینامیک دویدن، بارا در دویدن بررسی کنید. همانند دیگر داده

 چگونگی دویدن خود بدست آورید.

 توضیحاتی در رابطه با داده های از دست رفته دینامیک دویدن

ا ی هاهنمایین ردر صورتی که اطالعات دینامیک دویدن نشان داده نشد، می توانید ا

 را به کار گیرید:

  از مجهز بودن خود به سنسورHRM-Run د.مطمئن شوی 

 این سنسور دارای عالمت ؟  بر روی ماژول خود می باشد.

  مجددا سنسورHRM-Run مل ها به دستگاه را با توجه به دستورالع

Fenix 3 .مرتبط کنید 

 ،بررسی  در صورتی که دینامیک های دویدن عدد صفر را نشان می دهند

که قسمت  به شکل صحیح و بطوری HRM-Runنید که دستگاه ک

 راست آن باال قرار بگیرد متصل شده است. 

ری مدت زمان تماس با زمین تنها هنگام دویدن اندازه گیتوجه: 

 شود و  برای راه رفتن غیر قابل کاربرد است.می

 سنجش عملکرد

یا  وروی مچ دست  ها نیازمند استفاده از ضربانبرای بدست آوردن این مقیاس

ه کها برآوردهایی هستند گیری شده با سنسور سینه است. این مقیاسضربان اندازه

م آن توانید تمارین خود را پیگیری کرده و متوجه چگونگی انجای آنها میبه وسیله

توسط  تان در مسابقات افزایش یابد. این برآوردهاشوید تا در نهایت کارایی

Firstbeat شود.و پشتیبانی می انجام شده 

 

این برآوردها ممکن است در شروع تمارین دقیق نباشند. بایستی کمی فعالیت توجه: 

 خود را ادامه دهید تا دستگاه بتواند چگونگی عملکرد شما را بیاموزد. 

تواند بر تان چطور میدهد که تمرینشرایط تمرین نشان میشرایط تمرین: 

ار تمرین در فش ان تغییراتثرگذار باشد. این شرایط به میزتان اآمادگی بدنی و کارایی

ی زمانی بلند مدت مشخص بستگی دارد که در یک بازه VO2 maxو تغییرات 

 شود.می

VO2 max :قه و لیتر( که در هر دقیبیشترین حجم اکسیژنی است )بر حسب میلی

 کنید. تان مصرف میبازای هر کیلوگرم از وزن در حداکثر کارایی

 ی مدت زمان مورد نیاز برای بازیابیدهندهاین زمان نشانزمان بازیابی توان: 

یگر نی دکامل توان و آمادگی بازگشت به تمرین برای شروع یک دور سخت تمری

 است.

شده مازاد پس از تمرین فاکسیژن مصرفشار تمرین مجموع فشار تمرین: 

(EPOC)  روز گذشته است.  7در طولEPOC دهد که نشان می تخمینی است

 ابد.ا باز یرتان چه مقدار انرژی نیاز دارد تا پس از تمرین مجدداً توان خود بدن



 
 

 

 VO2دستگاه شما با استفاده از تخمین تمرین: یک رِیس زمان تخمینی 

max. ر اساس وضعیت فعلی آمادگی و دیگر منابع اطالعات منتشر شده و نیز ب

است که زند. در این تخمین فرض شدهن میتمرین را تخمیریس تان زمان جسمانی

 اید.شما تمرینات الزم و مناسب پیش از ریس را انجام داده

ال )تغییرات ضربان قلب(، نیاز به اتص HRVتست استرس : HRVتست استرس 

حرکت قه بیدقی 3دستگاه به سنسور ضربان قلب گارمین دارد. زمانی که به مدت 

ن کار کند. با ایگیری میییرات ضربان قلب را اندازهمانده باشید، دستگاه میزان تغ

نتیجه  100 تا 1این برآورد، عددی مابین تخیمن زد.  توان میزان کلی استرس رامی

 تر است. ایینپی سطح استرس دهندهدهد که امتیاز کمتر نشانمی

 20ا ت 6ز ااین شرایط در واقع یک برآورد در لحظه است که پس شرایط عملکرد: 

مرین های برآوردی تگیرد. این مقدار کنار دیگر دادهدقیقه پس از تمرین انجام می

یاس توانید در طول استراحت تمرین آن را مشاهده کنید. این مقشود و میذخیره می

 سنجد.تان میی شما را با آمادگی جسمانی میانگینشرایط فعلی و لحظه به لحظه

های شخصی ز دادهاگاه با استفاده دست: (FTP) ی توان کارکردینهآستا

زند. برای بدست را تخمین می FTPاندازی، میزان هواردشده توسط شما در هنگام را

تان انجام توانید یک تست با کمک و راهنمایی مربیمیتر بندی دقیقآوردن رتبه

 دهید.

یک  ن مقدار نیاز به استفاده ازبرای بدست آوردن ایشدن: ی الکتیکیآستانه

ای است که عضالتتان شروع شدن نقطهی الکتیکیسنسور ضربان قلب دارید. آستانه

تواند سطح آستانه ها میکنند. دستگاه با استفاده  از ضربان قلب و گامبه خستگی می

 شدن عضالت را محاسبه کند.الکتیکی

 فعالسازی هشدارهای عملکرد تمرینات

رین به ه هنگام کامل شدن تمبی هستند که هایها و زنگهشدارهای عملکردی، پیام

های عملکرد تمرینی خود توانید این هشدارها را برای مقیاسآیند. میصدا در می

دی های عملکرممانند شرایط تمرین و زمان بازیابی توان فعال کنید. برخی از پیا

ه بن اید؛ مانند رسیدشوند که به مقیاس عملکردی جدیدی دست یافتهزمانی فعال می

 جدید. .VO2 maxیک تخمین 

 را نگه دارید.  MENUی دکمه 1

 به مسیر زیر بروید: 2

Settings > Physiological Metrics > Performance 

Notifications 

 ها را انتخاب کنید.یکی از گزینه 3

 های عملکرد تمرینتخمین خودکار مقیاس

کنید تا به طور خودکار مقادیری  تان را فعالهای خودکار دستگاهتوانید قابلیتمی

ی توان عملکردی ی الکتیکی شدن و آستانهمانند حداکثر ضربان قلب، آستانه

(FTP)  .را در حین تمرین تشخیص دهد 

 را نگه دارید.  MENUی دکمه 1

 به مسیر زیر بروید: 2

Settings > Physiological Metrics > Auto 

Detection 

 نتخاب کنید.ها را ایکی از گزینه 3

 شرایط تمرین

تواند بر آمادگی بدنی و تان چطور میدهد که تمرینشرایط تمرین نشان می

یرات ن و تغیتان اثرگذار باشد. این شرایط به میزان تغییرات در فشار تمریکارایی

VO2 max شود. با ی زمانی بلند مدت مشخص میبستگی دارد که در یک بازه

ی آینده ریزی تمرینی خود و بهبود شرایطتوانید به برنامهمی استفاده از این قابلیت

 تمرینی کمک کنید.

No Status :آوری ی آن است که دستگاه نیاز به جمعدهندهاین عالمت نشان

هایی مانند دویدن یا ی تمرینی شامل فعالیتیک یا دو هفته تاریخچه

تان ا بتواند شرایط تمرینیارد تانجام شده د .VO2 maxسواری که با ثبت  دوچرخه

 را تخمین بزند.

Detraining :شود که به مدت یک هفته یااین عالمت هنگامی نشان داده می 

گی ان آمادباشید و این شرایط بر میزبیشتر بسیار کمتر از حد معمول تمرین کرده

 یشترد را بی خوجسمانی تاثیر گذاشته باشد. برای بهبود تمرین بایستی فشار تمرین

 کنید.

Recovery :ینی راتمر با کم کردن فشار تمرین به بدن خود امکان بازیابی توان 

ی طوالنی و سخت تمرینی امری ضروری است. دهید؛ این کار در طول یک دورهمی

ن خود توانید با فشار بیشتر به تمریهنگامی که احساس کنید آماده هستید می

 بازگردید.



 
 

 

Maintaining :ین برای حفظ آمادگین است که فشار فعلی تمری آدهندهنشان 

تان تتوانید تنوع یا شدت تمریناتان کافی است. برای ارتقاء وضعیت خود میجسمانی

 را افزایش دهید. 

Productive :تان را ، وضعیت بدنیی آن است که فضار فعلی تمرینیدهندهنشان

هم می جسمانی بسیار دهد. برای حفظ این سطح آمادگدر جهت صحیح ارتقاء می

 د. حاظ کنیهای بازیابی توان و استراحت را نیز در حین تمرین خود لاست که دوره

Peaking :برید و آل خود به سر میرینی ایدهبه معنای آن است که در شرایط تم

ز ادهد تا به طور کامل توان خود را به بدنتان اجازه میکاهش فعلی فشار تمرین 

 ی باقیوتاهکت آورد. از آنجایی که این وضعیت تنها برای مدت آخرین تمرین بدس

 باشید.ریزی کردهی تمرین خود برنامهماند بایستی از پیش برای ادامهمی

Overreaching :تان بسیار زیاد بوده و ی آن است که فشار تمرینیدهندهنشان

ا یستی بید. بارساندن به بدنتان است. اکنون به استراحت نیاز داردر حال آسیب

 تر زمان بازیابی توان را به خود بدهید. تمرینات سبک

Unproductive :ی آن است که فشار تمرینتان در سطح خوبی قرار دهندهنشان

نتان ت بددارد اما میزان آمادگی جسمانی شما در حال کاهش است. در این حال

کلی  وضعیت ن بایستی بهباشد، بنابرایممکن است به استراحت و ریکاوری نیاز داشته

ا نیز راحت راست وسالمتی خود نیز توجه کنید و دیگر فاکتورها مانند استرس، تغذیه 

 در نظر بگیرید.

  .VO2 Maxمطالبی در ارتباط با تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی  یا 

VO2 Max. )در هر که عبارتست از بیشترین میزان اکسیژنی )بر اساس میلی لیتر 

د. صرف کنماند لوگرم از وزن بدن در بیشترین حالت عملکرد خود می تودقیقه هر کی

با  شاخصی برای عملکرد حرفه ای ورزشی است که .VO2 Maxبه زبان ساده، 

 fenix 5Xدستگاه بهبود سطح آمادگی جسمانی ورزشکار قابل ارتقاء می باشد. 

ی ا بوسیلهینیاز به اندازه گیری نبض از روی مچ و  .VO2 maxی برای محاسبه

 ای ضربان قلب دارد.سنسور سینه

 به صورت یک عدد و موقعیت بر روی درجه رنگی نمایش .VO2 maxتخمین 

 داده می شود.

 

 العادهفوق بنفش  

 عالی آبی 

 خوب سبز 

 متوسط نارنجی  

 ضعیف قرمز 

عات به چاپ رسیده است. برای دیدن اطال Cooperداده ها با اجازه از موسسه 

 مراجعه کنید. www.CooperInstitue.orgها و یا سایت به پاورقی بیشتر

 برای دویدن .VO2 Maxآوردن تخمین بدست

 یا یک ت  وبرای فعال کردن این قابلیت نیاز به استفاده از سنسور نبض مچ دس

ن ش ضرباسنج دارید. در صورتی که از سنسور سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه

تصل ستگاه مکنید ، بایستی آن را به تن کرده و به دقلب از روی سینه استفاده می

ی خود این تجهیزات را اید در بستهکه خریداری کرده fenix 5Xکنید. اگر ساعت 

 اند. داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده

ا راندازی دستگاه تر تنظیمات شخصی مربوط به راهدقیق هایآوردن دادهبرای بدست

های دستگاه ی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید. تخمینکامل کنید و بیشینه

با  رورماه به ممکن است در ابتدا دقیق نباشند. با کمی دویدن و حرکت دستگ

 شود. آشنا می ناچگونگی عملکردت

 یرون بدوید.دقیقه در محیط ب 10حداقل به مدت  1

 را بزنید. Saveی پس از دویدن گزینه 2

توانید ویجت مربوط به می DOWNو  UPهای با انتخاب گزینه 3

 عملکرد خود را ببینید.

گیری شده جابجا های مختلف اندازهتوانید میان مقیاسمیبا انتخاب  4

 شوید.

http://www.cooperinstitue.org/


 
 

 

 سواریبرای دوچرخه .VO2 Maxآوردن تخمین بدست

ض مچ نسور نبساستفاده از گیر توان و یک اندازهن این قابلیت نیاز به برای فعال کرد

ل تی قابسنج بایستوان دست و یا یک سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه دارید.

ی که از سنسور سنجش در صورت باشد. fenix 5Xشدن با دستگاه اتصال و جفت

اه به دستگ ورا به تن کرده کنید ، بایستی آن ضربان قلب از روی سینه استفاده می

ی خود این اید در بستهکه خریداری کرده fenix 5Xمتصل کنید. اگر ساعت 

 اند. تجهیزات را داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده

اندازی دستگاه را تر تنظیمات شخصی مربوط به راههای دقیقآوردن دادهبرای بدست

های دستگاه نید. تخمینخود را نیز مشخص کی ضربان قلب کامل کنید و بیشینه

 ه مرورباه دستگ ،و حرکت سواریدوچرخهممکن است در ابتدا دقیق نباشند. با کمی 

 شود. آشنا می با چگونگی عملکردتان

 دقیقه به طور پیوسته و با شدت باال رکاب بزنید. 20حداقل به مدت  1

 نید.را بز Saveی گزینه سواریپس از اتمام دوچرخه 2

توانید ویجت مربوط به می DOWNو  UPهای با انتخاب گزینه 3

 عملکرد خود را ببینید.

گیری شده جابجا های مختلف اندازهتوانید میان مقیاسمیبا انتخاب  4

 شوید.

 زمان بازتوانی تمرین )ریکاوری(

لب قربان با استفاده از ضربان مچ دست و یا با سنسور ضدستگاه گارمین شما 

وع ی شررازم بمدت زمان الزم برای ریکاوری کامل و بازگشت به آمادگی التواند می

 ل زمانشام دهد. قابلیت مشاوره جهت بازیابی تمرینی تمرین سخت بعدی را نشان

 .ریکاوری و کنترل ریکاوری می شود

 ود. بهمی ش این زمان بالفاصله پس از انجام تمرین نمایش دادهزمان ریکاوری: 

روع شرای بمان با شمارش معکوس به عقب بر می گردد تا بهترین زمان طوریکه ز

 یک تمرین سخت دیگر را به شما اعالم کند. 

 

 ی زمان ریکاوریمشاهده

اندازی دستگاه را تر تنظیمات شخصی مربوط به راههای دقیقآوردن دادهبرای بدست

 ی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید. کامل کنید و بیشینه

 .شروع به دویدن کنید 1

 شود.میدقیقه وضعیت عملکردی شما نشان داده 20تا  6پس از حدود  

 را انتخاب نمائید. Saveی پس از اتمام دویدن گزینه 2

روز  4شود. حداکثر ریکاوری در این حالت زمان ریکاوری نشان داده می

 است. 

یا  UPهای توانید با انتخاب گزینهدر قسمت ساعت میتوجه: 

DOWN  توانید میان می به ویجت عملکردتان بروید و با انتخاب

 های عملکردی جابجا شوید تا زمان ریکاوری خود را مالحظه کنید.داده

 فشار تمرین

جموع دد معفشار تمرین عبارتست از مجموع حجم تمرین در هفت روز گذشته. این 

 دهد که آیا وضعیتمیدر هفت روز گذشته است. این مقدار نشان  EPOCمقادیر 

از این تا در صورت نیاست  ی بهینهفعلی فشار تمرینی شما کم، زیاد و یا در محدوده

ی فشار بر حسب ی بهینهوضعیت را حفظ کرده و یا آن را بهبود دهید. محدوده

سب شود. این محدوده بر حی تمرینی او تعیین میآمادگی جسمانی هر فرد  و سابقه

 شود. زمان یا شدن تمرین تنظیم میزیاد و کم شدن 

 های پیش بینی رقابتمشاهده زمان

اندازی دستگاه را تر تنظیمات شخصی مربوط به راههای دقیقآوردن دادهبرای بدست

 ی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید.کامل کنید و بیشینه

نبع داده مو  .VO2 maxدستگاه شما با استفاده از تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی 

زمان  های منتشر شده می تواند بر اساس وضعیت فعلی آمادگی جسمانی شما،

ین ارض بر فابت مناسبی را برای هدف رقابتیتان تعیین کند. برای پیشنهاد زمان رق

 است که شما به میزان کافی پیش از رقابت تمرین داشته اید. 

 ر واقعدد. بی دقت باشن پیشنهادات زمانی ارائه شده در ابتدا ممکن است توجه:

 ست.احرک دستگاه برای فراگیری عملکرد دویدن شما، نیازمند کمی فعالیت و ت

توانید ویجت مربوط به می DOWNو  UPهای با انتخاب گزینه 1

 عملکرد خود را ببینید.

گیری شده جابجا های مختلف اندازهتوانید میان مقیاسمیبا انتخاب  2

 شوید.

کیلومتر، نیمه  10کیلومتر،  5ادی برای فواصل دوی زمان های پیشنه

 ماراتون و ماراتون ایجاد می شوند.



 
 

 

 

 تغییرت ضربان قلب و سطح استرس

ای در شرایط ساکن و بدست آوردن سطح استرس حاصل یک تست سه دقیقه

را  میزان تغییرات ضربان قلب شما fenix حرکت است. در این حالت دستگاهبی

ترس یه و اسگیری کند. تمرین، خواب، تغذان کلی استرس را اندازهکند میزتحلیل می

مقدار  سترس باتوانند بر عملکرد دونده تاثیر داشته باشند. ازندگی روزمره همگی می

 100ی استرس بسیار پایین و دهندهنشان 1شود که معین می 100تا  1

 ه شما کمک می کندی استرس بسیار زیاد است. دانستن میزان استرس بدهندهنشان

رین به تما ی ادامه دادن به یک تمرین سخت هستید و یا نیازکه بدانید آیا آماده

 آرامش دارید. 

 دیدن میزان تغییرات قلب و میزان استرس

رید. رمین داکردن یک سنسور ضربان قلب گابرای استفاده از این قابلیت نیاز به تن

خود را  و سطح استرس (HRV)ان قلب پیش از آنکه بتوانید میزان تغییرات ضرب

که  fenix 5Xاعت سبدانید سنسور را پوشیده و با آن را با دستگاه مرتبط کنید. اگر 

مرتبط  ی خود این سنسور را داشته باشد از پیش با دستگاهاید در بستهخریداری کرده

 است.شده

های مانزپیشنهاد گارمین آن است که میزان استرس خود را روزانه در نکته: 

 گیری کنید.در  شرایط نسبتاً یکسان اندازهمشخص و 

ی سنجش استرس را به لیست در صورت نیاز به این آدرس رفته و برنامه 1

  Add > HRV Stress <ها اضافه کنید: دیگر برنامه

های مورد عالقه اضافه این برنامه را به لیست برنامه Yesبا انتخاب  2

 کنید.

 ی ساعت، به مسیر زیر بروید:از روی صفحه 3

 > HRV Stress >  

 دقیقه استراحت کنید. 3حرکت بمانید و به مدت بی 4

 شرایط عملکردی تمرین

ها، سواری، قابلیت شرایط عملکرد تمرین گاماز اتمام دیدن یا دوچرخهپس 

تا بتواند وضعیت کند می رات ضربان قلب شما را تحلیلقلب و میزان تغییضربان

تان بسنجد. ی آمادگی و توانایی شما را با متوسط آمادگی جسمانیعلی و در لحظهف

 20تا  6+ است. پس از 20تا  -20ای از شرایط عملکرد تمرین دارای محدوده

دهد. ی اول پس از تمرین دستگاه امیتاز این عملکرد را برای شما نشان میدقیقه

استراحت کرده و سرحال هستید و  + بمعنای آن است که شما5برای مثال امتیاز 

توانید این معیار را هم زنی آماده باشید. میتوانید برای یک دور دویدن یا رکابمی

تان را در تمامی طول فعالیت مورد کنار سایر بسترهای اطالعاتی قرار دهید تا توانایی

برای تواند به عنوان شاخصی سنجش قرار دهید. شرایط عملکرد تمرینی همچنین می

تعیین میزان خستگی نیز باشد؛ بویژه در پایان یک فعالیت طوالنی دویدن یا 

 زنی. رکاب

دستگاه برای ارائه تخمین دقیق نیاز دارد تا کمی فعالیت خود را با ثبت دقیق توجه: 

VO2 max. زدن شما را فراگیرد.ی دویدن و رکابادامه دهید تا نحوه 

 ی شرایط عملکرد تمرینمشاهده

 یا یک ت  وای فعال کردن این قابلیت نیاز به استفاده از سنسور نبض مچ دسبر

ن ش ضرباسنج سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه دارید. در صورتی که از سنسور

تصل ستگاه مکنید ، بایستی آن را به تن کرده و به دقلب از روی سینه استفاده می

 ی خود این تجهیزات رااید در بستهکه خریداری کرده fenix 5Xکنید. اگر ساعت 

 اند. داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده

ه ربوط بهای مدستگاه، شرایط عملکرد تمرینی شما را بر اساس ضربان قلب و داده

 کند. توان تحلیل می

های نمایش را به یکی از صفحه .Perform. Condی گزینه 1

 اطالعات اضافه کنید. 

 زدن کنید.یدن یا رکابشروع به دو 2

 شود.می دقیقه شرایط عملکرد تمرینی شما نمایش داده 20تا  6پس از  

ی نمایش اطالعات را جابجا کنید تا این مقادیر را در تمامی طول صفحه 3

 تمرین خود مالحجظه کنید.

 FTPآوردن تخمین بدست

ورید آرا بدست  (FTP)ی توان عملکردی خود پیش از آنکه بتوانید میزان آستانه

میزان  وسنج را به دستگاه خود متصل کنید بایستی یک سنسور ضربان قلب و توان

VO2 max. باشید. سواری به دست آوردهخود را برای فعالیت دوچرخه 

اید و دهارد نموواندازی دستگاه اطالعات کاربری که در زمان راهدستگاه با استفاده از 

 را برآورد کند. FTPتواند میزان می .VO2 maxهای نیز توسط تخیمن



 
 

 

توانید ویجت مربوط به می DOWNو  UPهای با انتخاب گزینه 1

 عملکرد خود را ببینید.

گیری شده جابجا های مختلف اندازهتوانید میان مقیاسمیبا انتخاب  2

 شوید.

تان بر به شکل وات بر کیلوگرم، توان خروجی FTPمیزان برآوردن 

 شود.می ی رنگی نمایش دادهنیز با نشان دادن یک درجهحسب وات و 

 العادهفوق بنفش 

 عالی آبی 

 خوب سبز 

 متوسط نارنجی  

 ضعیف قرمز 

 توانید به ضمیمه مراجعه کنید.برای اطالعات بیشتر می

 باشد FTPهای عملکرد مربوط به یک برآورد جدید اگر یکی از پیغامتوجه: 

ی ید و یا با گزینهجدید را ذخیره کن FTPرا انتخاب کرده و  Acceptتوانید می

Decline  مقدارFTP .موجود خود را نگه دارید 

 FTPانجام یک تست 

ورید آرا بدست  (FTP)ی توان عملکردی خود پیش از آنکه بتوانید میزان آستانه

میزان  وسنج را به دستگاه خود متصل کنید بایستی یک سنسور ضربان قلب و توان

VO2 max. باشید. سواری به دست آوردهخود را برای فعالیت دوچرخه 

 ر ا انتخاب نمائید. ی ی ساعت گزینهاز روی صفحه 1

 سواری را انتخاب نمائید.رخههای دوچیکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی دکمه 3

 را انتخاب کنید. FTP Guided Testو سپس  Trainingی گزینه 4

 شده بر روی صفحه را دنبال کنید. داده دستورات نمایش 5

 زنی کردید، دستگاه مدت زمان، هدف وپس از آنکه شروع به رکاب

ست به دهد. هنگامی که تمیزان توان فعلی را برای هر مرحله نشان می

 پایان رسد پیغامی نمایش داده خواهد شد.

 پس از پایان تست، به طور کامل سرد کنید. 6

تان بر به شکل وات بر کیلوگرم، توان خروجی FTPن برآوردن میزا

 شود.می ی رنگی نمایش دادهحسب وات و نیز با نشان دادن یک درجه

 ها را انتخاب کنید:یکی از این گزینه 7

  با زدنAccept  میزانFTP .جدید را ذخیره کنید 

  با زدنDecline  مقدارFTP .موجود را نگاه دارید 

 کتیکی شدنی الآستانه

سید افتد که ای الکتیکی شدن بستگی به فشار تمرین دارد و زمانی اتفاق میآستانه

ه این کند. در هنگام دویدن، بالکتیک شروع به جاری شدن درون جریان خون می

خص گویند. با رد کردن این آستانه شهای تخمینی میآستانه میزان فعالیت یا گام

یدن به کند. دوندگان باتجربه، با رسه خستگی میدونده با سرعت زیادی شروع ب

کیلومتر این  10ماراتون ی دوی نیمهشان و یا از اواسط مسابقهضربان قلب 90%

ان ضرب %90تر از شود. دوندگان متوسط نیز اغلب در میزان پایینآستانه شروع می

شدن به کتیکیی الکنند. دانستن آستانهی الکتیکی شدن را تجربه میقلبشان آستانه

ار به افزایش فش تا فشار تمرین خود را تنظیم کرده و یا زمانکند شما کمک می

 بدنتان در طول مسابقه را بدانید.

 توانید آن را دری الکتیکی شدن خود اطالع دارید، میدر صورتی که از آستانه

 قسمت تنظیمات شخصی وارد نمائید. 

 

 شدنی الکتیکیآستانهشده برای تعیین انجام یک تست هدایت

ورید آرا بدست  (FTP)ی توان عملکردی خود پیش از آنکه بتوانید میزان آستانه

میزان  وسنج را به دستگاه خود متصل کنید بایستی یک سنسور ضربان قلب و توان

VO2 max. های گذشته بدانید.خود را در فعالیت 

خمین تشما را  .VO2 maxبرای آنکه دستگاه میزان دقیق ضربان قلب و نکته: 

 بزند بایستی ابتدا کمی بدوید و گرم کنید.

 ر ا انتخاب نمائید. ی ی ساعت گزینهاز روی صفحه 1

 های دویدن در محیط آزاد را انتخاب کنید.یکی از انواع فعالیت 2

 روشن باشد. GPSبرای تکمیل این تست نیاز است  

 را نگه دارید. MENUی دکمه 3

 ر بروید:به این مسی 4



 
 

 

Training > Lactate Threshold Guided Test 

 شده بر روی صفحه را دنبال کنید. داده دستورات نمایش 5

 ضربان قلب ریکاوری

، ه کنیدتفاددر صورتی که از سنسور ضربان قلب مچ دست و یا سنسور روی سینه اس

ید. هده کنمشا ری خود راپس از انجام هر فعالیت مقدار ضربان قلب ریکاوتوانید می

و لب دقضربان قلب ریکاوری به تفاوت میان ضربان قلب حین تمرین و ضربان 

ول شود. برای مثال پس از یک کورس معمدقیقه پس از اتمام تمرین گفته می

ست. ابار در دقیقه  140بینید که ضربان شما کنید و میتمرینی تایمر را متوقف می

رسد. ضربان قلب می 90ن ضربان قلبتان به پس از دو دقیقه استراحت و سرد کرد

ز مطالعات ضربان قلب ریکاوری (. برخی ا140-90است ) bpm 50ریکاوری شما 

دهنده قلب دانند. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشانتان مرتبط میرا با سالمت قلب

 تری است. سالم

ه نداشت لیتیچ فعابرای دریافت بهترین نتیجه بایستی به مدت دو دقیقه هینکته: 

ی اهدهاز مش . پسباشید تا دستگاه بتواند میزان ضربان قلب ریکاوری را محاسبه کند

 تواند فعالیت خود را ذخیره و یا آن را حذف کنید.این مقدار می

 ی تاثیرات تمرینیمطالبی درباره

د. جمی سن شما این قابلیت میزان تاثیرگذاری فعالیت را بر آمادگی جسمانی هوازی

ن ، میزامرینارزیابی این تاثیر در طول کل فعالیت انجام می شود. با پیشرفت ت

ادگی بر آم مرینتاثیرگذاری تمرین نیز ارتقاء می یابد که نشانگر چگونگی تاثیر ت

ده، شارد وجسمانی شما می باشد. تاثیرگذاری تمرین بر اساس اطالعات کاربری 

 ین می شود. ضربان قلب، مدت زمان و شدت فعالیت تعی

ی شتهر انبادهد که فشااثربخشی تمرینات هوازی با استفاده از ضریان قلب، نشان می

دهد شان مینیا  تمرینی تا چه میزان بر آمادگی جسمانی هوازی شما اثرگذار بوده و

تان موثر مانیکه فشار فعلی تمرینی تا چه میزان بر حفظ و بهبود سطح آمادگی جس

نباشته شده در طول تمرین به شکل مقادیری نشان ا EPOCمیزان است. 

شوند. شود که سطح آمادگی جسمانی و عادات ورزشی شما محسوب میمیداده

تر  یطوالن های زمانیانجام تمرینات منظم و با فشار متوسط و یا بدنسازی با بازه

ن اعث میزاه و بثانیه( تاثیر مثبتی بر متابولیسم هوازی شما داشت 180تر از )طوالنی

 دهد. اثربخشی تمرینات هوازی را افزایش می

اثربخشی تمرینات غیرهوازی با استفاده از ضربان قلب و سرعت )یا توان( 

ی آن است که تمرینات با فشار سخت تا چه میزان بر افزایش دهندهنشان

 و نوع فعالیتتان EPOCهای شما تاثیرگذار هستند. بر اساس ناهوازی بودن توانایی

ای پر فشار که در مدت شود. با تکرار تمرینات دورهمقداری برای شما مشخص می

های شوند، تاثیر بسیار مفیدی بر مهارتثانیه فشار سخت انجام می 120تا  10زمان 

 تواند میزان اثربخشی تمرینات غیر هوازی را افزایش دهد.میغیرهوازی شما دارد و 

الی  0/1است که رتبه های تاثیرگذاری تمرینی ) دانستن این نکته نیز حائز اهمیت 

( در طول اولین دفعات تمرینی ممکن است به طور غیر عادی باال باشند. در واقع 0/5

دستگاه شما با انجام چندین فعالیت اقدام به فراگیری وضعیت و شرایط آمادگی بدنی 

 شما می کند.

ی ناحیه

 رنگی

تاثیرگذاری 

 تمرین

 ندیسودم هوازی سودمندی

 غیرهوازی

 تأثیربی تأثیربی 0/0 – 9/0 

 تأثیر اندک تأثیر اندک 0/1 - 9/1 

 حفظ توانایی غیرهوازی حفظ توانایی هوازی 0/2 – 9/2 

 بهبود توانایی غیرهوازی بهبود توانایی هوازی 0/3 - 9/3 

العاده زیاد بهبود فوق 0/4 – 9/4 

 توانایی غیرهوازی

زیاد العاده بهبود فوق

 توانایی غیرهوازی

فشار بیش از حد و  0/5 

و کمبود  احتمال آسیب

زمان کافی برای 

 ریکاوری

فشار بیش از حد و 

و کمبود  احتمال آسیب

زمان کافی برای 

 ریکاوری

 Ltd  Firstbeatتکنولوژی سنجش تاثیرگذاری تمرین توسط شرکت 

technology  به اطالعات بیشتر در ارائه و پشتیانی شده است. برای دسترسی

 www.firstbeattechnologies.comاین زمینه به سایت 

 تمرینات

 تعریف اطالعات کاربری شخصی

سال تولد،  سیت،، مانند: جنبرای دستگاه تعریف نمودمی توان اطالعات فردی خود را 

اده ت استفالعاو حدود توان جسمی. دستگاه از این اط قد، وزن، محدوده ضربان قلب

 می کند تا داده های تمرینی دقیق و صحیح را برآورد کند.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب نمائید. User Profileو سپس  Settingsگزینه  2

 یک گزینه را انتخاب نمائید. 3

 اهداف آمادگی جسمانی

http://www.firstbeattechnologies.com/


 
 

 

ه کرده کبه سنجش و بهبود آمادگی جسمانی کمک  اطالع از محدوده ضربان قلب

 این  مطلب با درک و به کار بستن اصول زیر ممکن می شود:

 .ضربان قلب شما معیار خوبی برای فشار تمرین است 

 ویت تمرین در محدوده های معینی از ضربان قلب، موجب تقویت ظرف 

 توانایی قلبی عروقی می شود.

 ه و دازب، مانع از تمرین بیش از اناطالع از محدوده های ضربان قل

 آسیب رساندن به خود می شود.

 وهترین بتا  اگر از حداکثر ضربان قلب خود مطلع هستید، از جدول استفاده کنید

 د.مناسب ترین محدوده ضربان قلبتان را در تمرینات ورزشی تعیین کنی

نت اینتر د دراگر حداکثر ضربان قلب خود را نمی دانید، از محاسبه گر های موجو

وانند ت می تن تساستفاده کنید. همچنین برخی از باشگاه ها و مراکز سالمت با گرفت

منهای  220ا این محدوده را برای شما تعیین کنند. ضربان قلب پیش فرض در اینج

 سن شما می باشد.

 در مورد محدوده های ضربان قلب

بی ایی قلوانه کرده تا تبسیاری از ورزشکاران از محدوده های ضربان قلب استفاد

ا خود ر مانیعروقی خود را سنجیده و بهبود دهند تا در نتیجه میزان آمادگی جس

یقه ر دقهافزایش دهند. هر محدوده ضربان قلب، مجموعه دامنه ای از نبض در 

ز ربان ادت ضشاست. پنج محدوده شناخته شده و پر کاربرد ضربان بر اساس افزایش 

دی درصد بن می شوند. به طور کلی این محدوده ها بر اساسشماره گذاری  5تا  1

 کردن بیشترین ضربان قلب، محاسبه شده اند. 

 تنطیم کردن محدوده های ضربان قلب خود

ه محدود عیینتاین دستگاه ازاطالعات کاربری وارد شده  در تنظیمات اولیه برای 

های  ودهری  محدهای ضربان قلب استفاده می کند و برای دویدن و دوچرخه سوا

ر حین ری دمتفاوتی دارد. برای به دست آوردن بیشترین دقت اطالعات مصرف کال

انید هر می تو این فعالیت ورزشی، بیشترین ضربان قلب خود را وارد نمائید. عالوه بر

ه بود را حت خکدام از محدوده های ضربان قلب را تنظیم کرده و سپس ضربان استرا

ا ود و ییم نممحدوده های ضربان قلب را می توان دستی تنظطور دستی وارد کنید. 

 استفاده کرد. Garmin Connectاز اکانت 

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید: به مسیر زیر 2

 Settings > User Profile > Heart Rate 

را انتخاب نموده و مقدار حداکثر ضربان قلب خود   Max. HRی گزینه 3

 را وارد نمائید.

توانید از امکان تشخیص خودکار نیز استفاده کنید تا دستگاه به طور یم

 خودکار حداکثر ضربانتان را در حین فعالیت ثبت کند.

 

را انتخاب نمائید تا  Enter Manuallyو سپس  LTHRی گزینه 4

 ضربان آستانه الکتیکی شدن خود را وارد نمائید. 

ی الکتیکی شده آستانهیک تست هدایت توانید با انجامهمچنین می

 شدن خود را برآورد کنید.

را انتخاب کنید تا مقدار ضربان قلب استراحت  Resting HRی گزینه 5

 خود را نیز وارد نمائید.

قلب استراحت خود تنظیم توانید بر اساس متوسط ضربانرا می این گزینه  

 .ه کنیددفاکنید و یا از مقدار داده شده در قسمت اطالعات کاربری است

 را انتخاب نمائید. Based Onو سپس   Zonesی گزینه 6

 یک گزینه را انتخاب نمائید: 7

  با انتخابBPM  ر هر دمی توانید نواحی را بر اساس تعداد نبض

 دقیقه مشاهده کرده و یا تغییر دهید.

  گزینه%Max. HR  را انتخاب کنید تا نواحی را بر اساس

 نید.یش کان مشاهده کرده و یا ویرادرصدی از حداکثر ضربان قلبت

  گزینه%HRR ی درصد را انتخاب نمائید تا تا نواحی را به عنوان

د. از ضربان قلب محفوظ خود مشاهده کرده و یا ویرایش کنی

 )حداکثر ضربان قلب منهای ضربان قلب استراحت(.

 زینه گ%LTHR ی از را انتخاب کنید تا نواحی را بر اساس درصد

مشاهده کرده و یا ویرایش  شدنی الکتیکیتانهضربان قلب آس

 کنید.

یکی از ناحیه ها را انتخاب کرده و برای هر ناحیه یک مقدار را انتخاب  8

 کنید.

را انتخاب نموده و یکی از  Add Sport Heart Rateی گزینه 9

های ضربان های ورزشی را انتخاب کنید تا محدودهانواع مشخصه

 )اختیاری( اگانه وارد نمائید.تان را به طور جدقلب



 
 

 

های ضربان قلب ورزش را وارد را تکرار کرده تا محدوده 8تا  3مراحل  10

 نمائید. )اختیاری(

 تگاه های ضربان قلب توسط دستعیین محدوده

های تواند حداکثر ضربان قلب و محدودهفرض میدستگاه با استفاده از تنظیمات پیش

 دی از حداکثر ضربان قلب تعیین کند.ضربان قلبتان را به شکل درص

 اندازی مطمئن شوید که اطالعات شخصی وارد شده در هنگام راه

 دستگاه صحیح و دقیق باشند.

 ا وی مچ یهای خود همراه با ثبت ضربان قلب از رسعی کنید اکثرا فعالیت

 سینه انجام دهید.

 بری های تمرینی برای ضربان قلب که در حساب کارتعدادی از برنامه

Garmin Connect .آمده را انجام دهید 

  با استفاده از حساب کاربریGarmin Connect های روندها و زمان

 ثبت شده برای ضربان قلب خود را مشاهده کنید.

 محاسبات مربوط به نواحی ضربان قلب

درصد ضربان  ناحیه

قلب نسبت به 

 حداکثر ضربان

فعالیت مشاهده 

 شده

 خاصیت

گام برداشتن راحت،  آرام، % 50-60 1

 تنفس منظم

، تمرین مقدماتیمرحله 

هوازی، کاهش فشار و 

 استرس

گام های راحت، کمی نفس  % 60-70 2

 عمیق، امکان حرف زدن

تمرین قلبی عروقی 

مقدماتی، سرعت مناسب 

 بازگشت به تمرین

گام های متوسط، امکان  % 70-80 3

 سخت تر حرف زدن

ارتقاء ظرفیت تمرین 

رین قلبی هوازی، تم

 عروقی بهینه

گام های سریع و کمی  % 80-90 4

 مشکل، تنفس به زحمت

ارتقاء آستانه و ظرفیت 

تمرین بی هوازی، بهبود 

 سرعت

دویدن با گام های بسیار  %  90-100 5

سریع، غیرقابل تحمل برای 

مدت زمان طوالنی، تنفس 

 دشوار

استقامت عضالنی و 

استقامت در تمرینات بی 

 ایش قدرتهوازی، افز

 

 ورزشکاران حرفه ای

ورزشکار حرفه ای شخصی است که چندین سال تمرین جدی و سخت داشته 

( یا bpmبار در دقیقه ) 60)باستثنا دوران آسیب های کوچک( و ضربان استراحت او 

 کمتر می باشد.

 تنظیم محدوده های توانایی

ممکن است با میزان مقادیر داده شده به محدوده های توانایی، پیش فرض بوده و 

توانایی های شخصی شما متفاوت باشند. اگر از میزان آستانه کارکردی توانایی خود 

مطلع هستید آن را وارد نموده و به نرم افزار اجازه دهید تا به طور خودکار محدوده 

های قدرتی شما را تعیین کند. می توانید این مقادیر را به طور خودکار نیز تنظیم 

 استفاده نمائید. Garmin Connectاز حساب کاربری  کرده و یا

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 به مسیر روبرو بروید: 2

 Settings > User Profile > Power Zones > Based On 

 یک گزینه را انتخاب کنید: 3

  گزینهWatts ه مشاهد را انتخاب نموده تا نواحی را در قالب وات

 و ویرایش نمائید.

  گزینه%FTP دی از را انتخاب نمائید تا نواحی را بر اساس درص

 آستانه کارکردی توانایی خود وارد نمائید.

 خود را وارد نمائید. FTPرا انتخاب کرده و مقدار  FTPسپس  4

 هر یک از نواحی را انتخاب کرده و برای آنها یک مقدار را وارد نمائید. 5

نموده و حداقل مقدار را انتخاب  Minimumدر صورت نیاز، گزینه  6

 توانایی را نیز وارد کنید.

 کنترل و دنبال کردن فعالیت ورزشی

افت دن، مسدوی قابلیت کنترل فعالیت می تواند تعداد گام های روزانه شما، اهداف

 کند. نترلهای طی شده و کالری سوزانده شده برای هر یک را اندازه گیری و ک

 است. عالیتاصلی بدنتان بعالوه کالری فکالری سوزانده شما شامل سوخت و ساز 

مرین تابی تعداد گام های برداشته شده در طول روز بر روی ویجت نمایشگر ردی

 ند.می شو سانینشان داده می شود. تعداد گام ها به صورت دوره به دوره به روز ر

 هدف خودکار



 
 

 

ک یشته،  ی گذدستگاه شما هر روز به طور خودکار و بر اساس حدود تمرینات روزها

 ه نسبتبرا  هدف روزانه تعریف می کند. با تحرک روزانه خود دستگاه پیشرفتتان

 (1هدف روزانه شما نشان می دهد. )

 

توانید بر یباشید، مدر صورتی که تمایلی به استفاده از امکان هدف خودکار نداشته

سازی شده یک هدف شخصی Garmin Connectروی حساب کاربری خود در 

 کنید. تعیین

 استفاده از اخطار حرکتی

ساز ووخت نشستن برای مدت بسیار طوالنی موجب تغییرات نامطلوبی در وضعیت س

 ک ساعتیاز  بدن می گردد. اخطار حرکتی ادامه به حرکت را یادآوری می کند. پس

ده می ن دابی حرکت ماندن، شروع به حرکت کنید! با این کار خط قرمز رنگ نشا

 زد.می لر ده وین در صورت فعال بودن عالئم صوتی، دستگاه بوق زشود. عالوه بر ا

ر ا اخطاته( در این حالت به یک پیاده روی کوتاه رفته )در حد چند دقیق

 بر طرف شده و به حالت طبیعی بازگردد.

 کنترل و ردیابی خواب

قرار  حت کنترلتگاه استراحت شما و حرکاتتان را ت، دسایدهنگامی که خوابیده

مان واب، ز. آمارهای جمع آوری شده از خواب شامل، مجموع زمان های خهددمی

ل اب متداوتعداد ساعات خوتوانید می های تکان خوردن و خواب با آرامش می باشد.

ین وارد نمائید. همچن Garmin Connectخود را در قسمت تنظیمات کاربری 

 Garmin Connectربری توانید در حساب کاآمار تعداد ساعات خوابتان را نیز می

 مشاهده کنید.

 کنترل خواب اتوماتیک

 را به دستتان ببندید. هنگام خوابیدن دستگاه 1

 Garminتان را بر روی سایت شده مربوط به خواباطالعات ذخیره  2

Connect  .بارگذاری کنید 

به حساب کاربری خود  ها و آمارهای مربوط به خواببرای مشاهده داده

 بروید. Garmin Connectبر روی 

 Do Not Disturb Mode -« مزاحم نشوید»کردن حالت فعال

 Doتوانید از حالت زمینه و اخطار لرزشی دستگاه میبرای خاموش کردن نور پس

Not Disturb   استفاده کنید. برای مثال هنگامی که می خواهید بخوابید و یا

 ده کنید. توانید از این حالت استفافیلمی تماشا کنید می

توانید تعداد ساعات خواب متداول خود را در قسمت تنظیمات کاربری میتوجه: 

Garmin Connect کردن وارد نمائید. با فعالSleep Time  در قسمت

 do notتنظیمات خواب، هنگام خوابیدن، دستگاه به طور خودکار وارد حالت  

disturb شود. می 

 را نگه دارید. LIGHTی دکمه 1

 را انتخاب کنید.عالمت  2

 زمان فشار تمرینی

لب ها در آمریکا، انجمن قهایی همچون مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریسازمان

اد پیشنه فرادآمریکا و همچنین سازمان جهانی بهداشت، به منظور ارتقاء سالمت ا

ن سریع رفتهدقیقه در هفته فعالیت با شدت متوسط، مانند را 150کنند که حداقل می

 باشید. دقیقه در هفته فعالیت سنگین مانند دویدن داشته 75یا  و

ن در گیری کرده و مدت زمان تمریتان را اندازهدستگاه به طور خودکار شدت فعالیت

کند )برای تشخیص شدت فعالیت دستگاه گیری میحالت متوسط و سنگین را اندازه

توالی و مدقیقه تمرین  10ن حداقل . با داشتهای ضربان قلب دارد(نیاز به داده

ه ود را بتوانید هدف تمرینی هفتگی خمیافزایش فشار تمرینی از متوسط به سنگین 

مع جکدیگر یبه  انجام برسانید. دستگاه زمان هر دو تمرین فشار متوسط و سنگین را

 شود.می کند و در این محاسبه زمان تمارین پر فشار و سنگین دو برابر حسابمی

 آوردن زمان فشار تمرینیدستب

ب حین های ضربان قلکه در اخیتار دارید با مقایسه نمودن داده  fenix 5Xدستگاه 

ید. سبه نماتواند زمان فشار تمرینی را محاضربان قلب متوسط استراحت، میتمرین و 

ی ر تمرینتواند میزان زمان فشادر صورتی که ضربان قلب خاموش باشد، دستگاه می

 ل را بر حسب تعداد گام در دقیقه محاسبه نماید. متعاد

 ین ا بیشترببندی شده را آغاز کنید تا زمان فشار تمرینی یک فعالیت زمان

 دقت ممکن محاسبه شود. 



 
 

 

  اد تمریندقیقه پیاپی با فشار تمرینی متوسط یا زی 10حداقل به مدت 

 کنید.

 TMGarmin Move IQرخدادهای 

سواری، رفتن، دویدن، دوچرخههای تمرینی مانند راهالگواین قابلیت به طور خودکار 

کند. نوع ایی میدقیقه شناس 10شنا و تمارین نامشخص یا پراکنده را به مدت حداقل 

نمایش  Garmin Connect timelineو زمان این رخدادها بر روی 

ی دریافت گیرند. برارار نمیقها یا اخبار ها، عکسشوند اما در لیست فعالیتمیداده

تان زمان بندی شده را با استفاده از دستگاه تر یک فعالیتاطالعات جزئی و صحیح

 ذخیره کنید. 

 تنظیمات کنترل و پیگیری تمارین

را  Settings > Activity Trackingرا نگه داشته و  MENUی گزینه

 انتخاب نمائید. 

Status :غیر فعال نمودن قابلیت کنترل تمارین 

Move Alert :ی نمایش دیجیتال ساعت بهمراه نمایش پیامی بر روی صفحه

روع به شهای صوتی دستگاه روشن باشد، دستگاه نوار حرکتی. در صورتی که فرمان

 کند. زدن و لرزیدن میزنگ

Goal Alerts :های هشدار اهداف تمرینی، این امکان خاموش یا روشن پیام

ا ه جابجروزان وزانه، میزان طبقاتی کهتمرینی ر ها برای نشان دادن اهدافپیام

 آیند. ینی هفتگی به نمایش در میهای فشار تمرنشوید و زمامی

Move IQ : امکان روشن یا خاموش نمودن قابلیت رخدادهایMove IQ. 

 غیرفعال نمودن قابلیت کنترل و پیگیری تمارین

رفته، ات باالعداد طبقها، تبا خاموش نمودن این قابلیت، آمارهایی مانند تعداد گام

ر غی Move IQهای فشار تمرینی، کنترل وضعیت خواب و امکان رخدادهای زمان

 شوند.فعال شده و ثبت نمی

 را نگه دارید. MENUی گزینه 1

 به مسیر زیر بروید: 2

Settings > Activity Tracking > Status > Off 

 تمرینات آمادگی جسمانی

مانی دلخواه خود، می توانید برای هر یک از سطوح با ایجاد تمرینات آمادگی جس

تمرینی، مسافت ها، زمانها و میزان کالری مصرفی یک  هدف تعیین کنید. همچنین 

یک برنامه تمرینی از میان تمرینات  Garmin Connectمی توانید با اتصال به 

 انتخاب کرده و برای دستگاه خود ارسال نمائید. Garmin Connectپیش فرض 

می توانید تمرینات مورد نظر خود را برنامه  Garmin Connectا استفاده از ب

ریزی کنید. در واقع از قبل تمرینات را برنامه ریزی کرده و در دستگاه خود ذخیره 

 کنید.

 دنبال کردن برنامه های تمرینی قرار گرفته روی اینترنت

تی بایس Garmin Connectپیش از دانلود کردن یک برنامه تمرینی از طریق 

 یک حساب کاربری در آن ایجاد کنید.

 دستگاه را به کامپیوتر خود متصل نمائید. 1

 بروید. www.garminconnect.comبه سایت  2

 یک برنامه جدید ساخته و ذخیره کنید. 3

نمایش داده را انتخاب کرده و دستورات  Send to Deviceگزینه  4

 شده بر روی صفحه را دنبال کنید.

 دستگاه را از کامپیوتر جدا کنید. 5

 شروع تمرین

ی اربرکپیش از شروع تمرین بایستی یک برنامه تمرین بدنسازی را از حساب 

Garmin Connect .دانلود کنید 

 را انتخاب کنید.ی ی نمایش ساعت، گزینهدر صفحه 1

 ص کنید.ها را مشخیکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 را انتخاب کنید. My Workoutsو سپس   Trainingگزینه  4

 یکی از تمارین را انتخاب کنید. 5

 را انتخاب کنید. Do Workoutگزینه  6

 را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند. ی گزینه 7
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 مل هدفه شامایش می دهد کپس از شروع تمرین، دستگاه هر مرحله از تمرین را ن

 )نمایش در صورت تمایل( و اطالعات تمرین فعلی است.

 

 تقویم تمرین

تقویم تمرینی موجود بر روی دستگاه شما برگرفته از تقویم تمرینی یا برنامه تمرینی 

می باشد. پس از ورود  Garmin Connectاز پیش تنظیم شده شما بر روی 

می توانید آن ها را به  Garmin Connectنمودن تعدادی تمرینات در تقویم 

دستگاه خود ارسال نمائید. تمامی تمرینات برنامه ریزی شده ارسالی به دستگاه بر 

اساس تاریخ درون یک لیست تقویم گنجانده می شوند. با انتخاب یکی از روزهای 

ن داخل تقویم تمرینی می توانید تمرین را مشاهده کرده و یا اقدام به انجام تمری

نمائید. چه تمرین برنامه ریزی شده را انجام داده و چه آن را رها کرده باشید درون 

 Garminدستگاه شما ذخیره می شود. با ارسال تمرینات برنامه ریزی شده دیگر از 

Connect .آن ها به جای تقویم تمرینی موجود قرار می گیرند 

 Garmin Connectاستفاده از برنامه های تمرینی 

 Garmin Connectاز دانلود کردن و استفاده از برنامه های تمرینی پیش 

 ایجاد کرده باشید. Garmin Connectبایستی یک اکانت 

می توانید به جستجوی برنامه تمرینی  Garmin Connectبا گشتن درون 

ود تگاه خی دسپرداخته، تمرینات ودوره های بدنسازی بسازید و آن برنامه را برا

 ید.دانلود نمائ

 دستگاه را به کامپیوتر خود متصل نمائید. 1

 بروید. www.garminconnect.comبه سایت  2

 یک برنامه تمرینی را انتخاب کرده و برنامه ریزی کنید. 3

 برنامه تمرینی را درون تقویم خود مرور کنید. 4

تورات نمایش داده شده بر روی صفحه را را انتخاب کرده و دس گزینه 5

 دنبال کنید.

 تمرینات اینتروال

شما می توانید تمرینات اینتروال بر اساس زمان و مسافت بسازید. دستگاه برنامه 

تمرینی اینتروال شما را به محض ساختن یکتمرین اینتروال دیگر ذخیره می کند. 

مسافت معین می توانید از  برای تمرینات با مسیر مشخص و هنگام دویدن در یک

 امکان تمرینات اینتروال آزاد استفاده کنید. 

 ایجاد یک تمرین اینتروال

 را انتخاب کنید.ی ی نمایش ساعت، گزینهدر صفحه 1

 ها را مشخص کنید.یکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 به مسیر زیر بروید: 4

Training > Intervals > Edit > Interval > Type 

 را انتخاب کنید. Openیا  Distance ،Timeهای یکی از گزینه 5

نتهای باز می توانید تمریناتی با ا Openبا انتخاب نوع گزینه  نکته:

 ایجاد کنید.

را انتخاب کرده و برای تمرین خود مقادیر مسافت و  Durationگزینه  6

 را انتخاب کنید.    یا زمان اینتروال را وارد نمائید. و سپس عالمت

 را انتخاب کنید. BACKی گزینه 7

 را انتخاب کنید. Typeو سپس  Restگزینه  8

را انتخاب  Open، و یا Distance ،Timeیکی از گزینه های  9

 نمائید.

در صورت نیاز برای اینتروال استراحت یک مسافت و یا زمان انتخاب  10

 را انتخاب کنید.کنید و گزینه 

 را انتخاب کنید. BACKی هگزین 11

 یک یا چند گزینه را انتخاب نمائید: 12

  برای مشخص کردن تعداد تکرار، گزینهRepeat  را انتخاب

 نمائید.

  مرینتبرای اضافه کردن یک تمریت گرم کردن با انتهای بازبه 

 را انتخاب نمائید. Onو سپس  Warm Upاصلی، گزینه 

 صلی ارین ا انتهای باز به تمبرای اضافه کردن تمرین سرد کردن ب

 را انتخاب کنید. Onو سپس  Cool Downخود، گزینه 
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 انجام یک تمرین آمادگی جسمانی اینتروال

 را انتخاب کنید.ی ی نمایش ساعت، گزینهدر صفحه 1

 ها را مشخص کنید.یکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 Training > Intervals >Do Workoutمسیر روبرو بروید: به  4

 را بزنید.ر دکمه برای شروع تایم 5

را فشرده تا  LAPاگر تمرین اینتروال شما نیاز به گرم کردن دارد، دکمه  6

 اولین اینتروال آغاز شود.

 دستورات نشان داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید. 7

ی مر هپس از تکمیل تمامی تمارین انتروال، پیامی بر روی صفحه ظا

 شود.

 

 توقف تمرین اینتروال

  در هر موقعیت زمانی که هستید با فشردن دکمهLAP روال تمرین انت

 پایان می یابد.

  تایمر را متوقف کنید.، با فشردن دکمه هر زمان که بخواهیددر 

 رار قیز اگر می خواهید در انتهای تمرین خود، یک تمرین سرد کردن ن

 مرین انتروال خاتمه یابد.را فشرده تا ت  LAPدهید، دکمه 

 های تمرینیبخش

های تمرینی مختلفی را برای تمرینات دویدن و توانید بخشدر صورت تمایل می

به دستگاه ارسال  Garmin Connectکاربری خود در سواری از حسابدوچرخه

یا  کنید و توانید یک ریس یا مسابقه برای خود تعریفآن مینمائید. پس از دریافت 

خش ه آن بکانی کنید آن را با تمرینات خود تطبیق داده و یا رکورد دیگر کس تالش

  اند پشت سر بگذارید.تمرینی را انجام داده

 Garminهای تمرینی از حساب کاربری بندیبا دانلود کردن یکی از دستهتوجه: 

Connect های تمرینی آن را به طور خودکار دریافت خواهید کرد. تمامی بخش 

 مجازی پارتنر یتقابل

این قابلیت یک ابزار تمرینی است و برای کمک کردن به تحقق اهداف تمرینی شما 

توانید با تعیین کردن سرعت گام فرضی برای پارنتر مجازی میاست. طراحی شده

 موازی با او تمرین کرده و خود را با او مقایسه کنید. 

 نیست. هم تمرینی مجازی برای تمامی ورزش ها فعالتوجه: 

 را نگه دارید.  MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 را انتخاب کنید. خود نوع فعالیت 3

 تنظیمات فعالیت را تعیین کنید. 4

 را انتخاب کنید: زیرمسیر  5

 Data Screens > Add New > Virtual Partner  

 و سرعت را وارد کنید. مقادیر مربوط به تنظیمات گام 6

 خود را شروع کنید.تمرین   7

را انتخاب کنید و در صفحه هم تمرینی  DOWNیا  UPدکمه های  8

 یک جلوتر است.ببینید کداممجازی جابجا شوید تا 

 ایجاد یک هدف تمرینی

دوه در مح توانقابلیت هدف تمرین با قابلیت هم تمرینی مجازی همراه می شود تا ب

با  سافتیمعین، محدوده های زمان و مسافتی  معین، محدوده های مهای زمانی 

. در کرد تعداد گام معین و یا در محدوده های مسافتی و سرعتی مشخصی تمرین

افت رد دریازخوبحین تمرین نیز به طور لحظه به لحظه از فاصله خود تا هدف تمرین 

 می کنید. 

 کنید.را انتخاب ی ی نمایش ساعت، گزینهدر صفحه 1

 ها را مشخص کنید.یکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 را انتخاب کنید. Set a Targetو سپس  Trainingی گزینه 4

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 5



 
 

 

  با انتخابDistance Only یک مسافت از پیش تعیین شده و 

 ئید.تان را وارد نمایا مسافت دلخواه

  با انتخابDistance and Time  هدف را به صورت زمان و

 مسافت تعیین نمائید.

 های با انتخاب گزینهDistance and Pace   یاDistance 

and Speed توانید هدف تمرین را به صورت مسافت، گام می

 و یا سرعت تعیین نمائید.

ین اکرد.  اهدهدر صفحه هدف تمرین می توان زمان تخمینی پایان فعالیت را نیز مش

 زمان بر اساس عملکرد کنونی شما و زمان باقیمانده می باشد.

 را بزنید.برای شروع با کار تایمر  6

 لغو هدف تمرینی

 را نگه دارید. MENU  در حین انجام فعالیت دکمه 1

 Cancel Target > Yesبه مسیر روبرو بروید:  2

 قبلی هایرقابت با  فعالیت

بتی مقایسه ید رقاارده ک انجام داده اید و یا  دانلود می توان با فعالیت ورزشی که قبال

ن در ا بتواود تشای انجام دهید. این ویژگی با قابلیت هم تمرینی مجازی همراه می 

 جریان قوت و ضعف های خود در طول تمرین قرار گرفت. 

 این ویژگی برای تمامی ورزش ها فعال نمی باشد.توجه: 

 را انتخاب کنید.ی هی نمایش ساعت، گزیندر صفحه 1

 ها را مشخص کنید.یکی از فعالیت 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 را انتخاب کنید. Race an Activityو سپس  Trainingی گزینه 4

 یک گزینه را انتخاب کنید: 5

  با انتخاب گزینهFrom History ه از می توانید فعالیتی را ک

 انتخاب کنید. پیش بر روی دستگاه ذخیره کرده اید

  با انتخاب گزینهDownloaded  ز امی توانید فعالیتی را که

دانلود کرده اید انتخاب  Garmin Connectحساب کاربری 

 کنید.

 .یک ورزش را انتخاب کنید 6

در اینجا صفحه هم تمرینی مجازی نیز ظاهر می گردد که زمان 

 تخمینی پایان فعالیت را نیز نشان می دهد.

 انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند. راگزینه  7

 را انتخاب کنید. Saveرا فشرده و سپس پس از اتمام فعالیت  8

 رکوردهای شخصی

ه الیت بل فعرکوردهای جدیدی را هم که در طو ، دستگاه شماپس از اتمام فعالیت

یان مدر  دست آورده اید نمایش می دهد. رکوردهای شخصی شامل سریعترین زمان

ه وچرخدن رقابت مسافتی پی در پی و یا طوالنی ترین مسافت دویدن یا چندی

 سواری است. 

 ان نیزین توبرای دوچرخه سواری این رکوردها شامل بیشترین شیب یا بهترتوجه: 

 می شود. )نیاز به توان سنج(

 مرور رکوردهای شخصی

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 تخاب کنید.را ان  Recordsو سپس   Historyگزینه  2

 یک نوع ورزش را انتخاب کنید. 3

 یک از رکورد های پیشین را انتخاب کنید.  4

 را انتخاب کنید. View Recordگزینه  5

 بازیابی یک رکورد شخصی

ده بط شضمی توانید هر یک از رکورد های شخصی خود را به رکوردهای از پیش 

 قبلی برگردانید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید.  Recordsو سپس   Historyه گزین 2

 یک نوع ورزش را انتخاب کنید. 3

 ک از رکوردها را برای بازیابی انتخاب کنید.ی 4



 
 

 

 را انتخاب کنید. Yesرا زده و سپس   Previousگزینه  5

می ناین کار هیچ یک از اطالعات ذخیره شده قبلی را حذف توجه: 

 کند.

 خصیرکوردهای شیکی از پاکسازی 

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید.  Recordsو سپس   Historyگزینه  2

 یک نوع ورزش را انتخاب کنید. 3

 شدن انتخاب کنید.ک از رکوردها را برای حذفی 4

 را انتخاب کنید. Yesو سپس  Clear Recordsی گزینه 5

می ن این کار هیچ یک از اطالعات ذخیره شده قبلی را حذفتوجه: 

 کند.

 پاکسازی کلیه رکورد های شخصی

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید.  Recordsو سپس   Historyگزینه  2

می ناین کار هیچ یک از اطالعات ذخیره شده قبلی را حذف توجه: 

 کند.

 یک نوع ورزش را انتخاب کنید. 3

 را انتخاب کنید. Yesو سپس  Clear All Recordگزینه  4

 رکوردها تنها برای همان ورزش انتخاب شده حذف می شوند.

 ساعت

 تنطیم زنگ اخطار

 را نگه دارید. MENUی ی نمایش ساعت گزینهبر روی صفحه 1

 Clock > Alarm Clock > Add Alarmبه مسیر روبرو بروید:  2

 را انتخاب کرده و زمانی را برای زنگ اخطار وارد نمائید. Timeگزینه  3

 تان را تعیین کنید )اختیاری(.توانید تکرار آالرممی Repeatتخاب با ان 4

توانید انتخاب کنید نوع صدای زنگ را می Soundsی گزینه 5

 )اختیاری(.

زمینه همراه با آالرم روشن نور پس Backlight > Onبا انتخاب  6

 خواهد شد.

 کار با زمانسنج معکوس

 را نگه دارید.  MENUدکمه  1

2 Clock سپس  وTimer  .را انتخاب نمائید 

 زمان را وارد نمائید. 3

را انتخاب نمائید تا پس   Onو سپس  Restartدر صورت نیاز، گزینه  4

 د. از پایان زمان سنج به طور خودکار شمارش را از نو آغاز کن

توانید انتخاب کنید نوع صدای زنگ را می Soundsی گزینه 5

 )اختیاری(.

 را انتخاب کنید. Start Timerی گزینه 6

 Stopwatchاستفاده از 

 را نگه دارید. MENUی ی نمایش ساعت گزینهبر روی صفحه 1

 را انتخاب کنید. Clock > Stopwatchی گزینه 2

 را انتخاب کنید. برای شروع تایمر  3

  را بزنید تا تایمر را صفر کنید. DOWNی گزینه 4

 

 دهد. ادامه می به کار خود stopwatchزمان کلی 



 
 

 

 ایجاد اخطارهای طلوع و غروب آفتاب

و یا  دقیقه چند شما می توانید زمان سنجی برای طلوع و غروب آفتاب تنظیم کنید تا

 د.ن نمایدچند ساعت پیش از طلوع یا غروب آفتاب آالرم شروع به زنگ ز

 را نگه دارید. MENUی ی نمایش ساعت گزینهبر روی صفحه 1

 را انتخاب کنید. Clock > Alertsی گزینه 2

 یک گزینه را انتخاب نمائید: 3

  انتخابTil Sunset > Status > On  

  انتخابTil Sunrise > Status > On  

 را انتخاب کرده و زمان را وارد نمائید. Timeگزینه  4

 GPSمنطبق کردن زمان با 

ودکار طور خ به تگاههر زمان که دستگاه را روشن کنید و به ماهواره وصل شوید، دس 

ه دهد. همچنین بموقعیت جغرافیایی، ساعت به وقت محلی شما را تشخیص می

 تنظیم کنید. GPSصورت دستی زمان را با 

 را نگه دارید. MENUی ی نمایش ساعت گزینهبر روی صفحه 1

 را انتخاب کنید.  Clock > Sync With GPSی گزینه 2

 ه را پیدا کند. کمی صبر کنید تا دستگاه ماهوار 3

 مسیریابی

 ذخیره موقعیت

 زگردید.عیت باموق می توانید موقعیت مکانی فعلی خود را ذخیره کرده تا بعدا به این

 را نگه دارید. LIGHTدکمه  1

 ا انتخاب نمائید.ر گزینه  2

 دستورات نشان داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید. 3

 های ذخیره شدهویرایش موقعیت

توانید هر یک از مسیرهای ذخیره شده را ویرایش کنید و نام آن و اطالعاتی شما می

 همچون ارتفاع و موقعیت جغرافیایی آن را تغییر دهید.

 ی ساعت به این مسیر بروید:از روی صفحه 1

> Navigate > Saved Locations  

 یکی از مسیرهای ذخیره شده را انتخاب نمائیید. 2

 ا برای ویرایش اطالعات انتخاب نمائید.ها ریکی از گزینه 3

 های ذخیره شدهحذف تمامی موقعیت

ف های ذخیره شده را به طور یکجا حذتوانید تمامی اطالعات مربوط به موقعیتمی

 کنید.

 سیر زیر بروید:ی نمایش ساعت به ماز روی صفحه

> Navigate > Saved Locations > Delete All   

 Waypoint راه یاایجاد یک نقطه

 توانید با تعریف یک مسافت و توان خود مکان جدیدی را بیابید.می

رفته تا   Add > Project Wpt <در صورت نیاز به مسیر  1

 هایتان اضافه کنید.را به لیست برنامه project waypointبرنامه 

های این برنامه را به لیست برنامهرا انتخاب کرده تا  Yesی گزینه 2

 القتان اضافه کنید. عمورد

 Projectو سپس  ی ی نمایش ساعت گزینهاز روی صفحه 3

Wpt .را انتخاب کنید 

 توانید ابتدای مسیر را انتخاب کنید.می DOWNیا  UPهای با گزینه 4

 را انتخاب کنید. ی گزینه 5

 را زده تا واحد مسافت را انتخاب کنید. DOWNی گزینه 6

 دلخواه را وارد نمائید. مسافت UPی با گزینه 7

 را زده تا این حالت را ذخیره کنید. ی گزینه 8

 شود.فرض ذخیره میمسیر انتخاب شده با یک اسم پیشنقطه



 
 

 

 مسیریابی یک مقصد

سیر من یک دستگاه خود برای مسیریابی یک مقصد و یا دنبال کرد می توانید از

 استفاده کنید. 

را  Navigateو سپس  ی هی نمایش ساعت گزیناز روی صفحه 1

 انتخاب کنید.

 ها را انتخاب کنیدبندییکی از انواع دسته 2

های نمایش داده شده روی صفحه پاسخ دهید تا یک مقصد به درخواست 3

 را انتخاب کنید.

 را انتخاب کنید. Go Toی گزینه 4

 را انتخاب کرده تا مسیریابی آغاز شود. ی گزینه 5

 شدهی شناختهطهیابی به یک نقمسیر

را نیز  شدهشناختهشده بر روی دستگاه امکان نقاط های نصبدر صورتی که داده

 توانید آنها را انتخاب کرده و مسیریابی کنید.باشد میداشته

 را انتخاب نمائید. ی ی نمایش ساعت گزینهاز روی صفحه 1

 ها را انتخاب کنید.یکی از فعالیت 2

 ارید.نگه د MENUی گزینه 3

رفته و یکی از  Navigation > Points of Interestبه مسیر  4

 ها را انتخاب نمائید.بندیدسته

 شود.دلخواه نزدیک به شما نمایش داده میدر این حالت لیستی از نقاط 

 های زیر انتخاب کنید:در صورت نیاز یکی از گزینه 5

 ی ی متفاوت، گزینهبرای جستجو کردن حوالی یک نقطه

Search Near  .را انتخاب کنید 

 ی ی دلخواه بر اساس نام خود گزینهبرای جستجو در یک نقطه

Spell Search  را زده و سپسSearch Near  را انتخاب

 نمائید و پس از آن موقعیت دلخواه را انتخاب کنید.

 های نمایش داده شده را انتخاب کنید.یکی از مکان 6

 را انتخاب کنید. Goی گزینه 7

 شروع به مسیریابی کنید. با انتخاب  8

 شدهنقاط شناخته

تواند مفید و یا مورد عالقه باشد. این نقاط بر اساس نقاط دلخواه، مکانی است که می

شوند و شامل مقاصد معروف گردشگری هستند. مانند بندی منظم مییک دسته

 گزاری رویدادها.های برها و یا محلها، هتلهای پمپ بنزین، رستورانایستگاه

 ایجاد و پیگیری یک ناحیه با استفاده از دستگاه

 ی نمایش ساعت قرار گرفته و مسیر زیر را انتخاب کنید:بر روی صفحه 1

  > Navigate > Courses > Create New 

 را بزنید.نامی برای ناحیه انتخاب کنید و عالمت  2

 را انتخاب کنید. Add Locationی گزینه 3

 ها را انتخاب کنید.از گزینه یکی 4

 را تکرار کنید. 4و  3در صورت نیاز مراحل 5

 را انتخاب کنید. Do Courseو سپس  Doneی گزینه 6

 شوند.در این حالت اطالعات مسیریابی نمایش داده می 

 را انتخاب کنید تا مسیریابی آغاز شود.  ی گزینه 7

 ایجاد یک ناحیه برای سفر گردشی

فر ای سسافت و جهت مسیریابی دستگاه شما می تواند یک ناحیه بربسته به م

 گردشی ایجاد کند.

 را انتخاب نمائید. ی ی نمایش ساعت گزینهاز روی صفحه 1

 را انتخاب نمائید. Bikeیا   Runهای گزینه 2

 را نگه دارید. MENUی گزینه 3

 را انتخاب کنید. Navigation > Round-Trip Courseمسیر  4

 مسافت کل ناحیه را انتخاب کنید. 5



 
 

 

 جهت مسیریابی را انتخاب کنید. 6

کند. با انتخاب ناحیه را مشخص می 3در این حالت دستگاه حدود 

DOWN ها را مشاهده کنید.توانید ناحیهمی 

 ها را انتخاب کنید.یکی از ناحیه با زدن  7

 ها را انتخاب کنید.یکی از گزینه 8

 ی ی گزینهبرای شروع مسیریابGo .را انتخاب کنید 

 ی برای دیدن ناحیه بر روی نقشه و بزرگنمایی آن گزینهMap  را

 انتخاب نمائید.

 ی ها و تغییر مسیرها گزینهبرای دیدن لیستی از چرخشTurn 

By Turn .را انتخاب کنید 

 ی های ناحیه گزینهبرای دیدن تغییر ارتفاعElevation Plot 

 را انتخاب کنید.

 Man Overboardگذاری و مسیریابی در حالت متعال

Location 

را ذخیره  man overboard location (MOB)توانید یکی از نواحی می

 کرده و به طور خودکار برای بازگشت به آن ناحیه مسیریابی کنید.

لکرد ا به عمترا قفل کرده  عملکرد هر کدام از کلیدهاتوانید در صورت نیاز مینکته: 

MOB سترسی کامل داشته باشید.د 

 ی نمایش ساعت، به مسیر زیر بروید:از روی صفحه 

 > Navigate > Last MOB  

 شود.در این حالت اطالعات مسیریابی نمایش داده می 

 Sight ‘N Goمسیریابی با 

د و فل نموقعتی می توان دستگاه را بر روی نقطه ای در میان راه مانند یک برج سا

 مقصد مسیریابی کرد.  سپس به طرف آن

 ی نمایش ساعت به مسیر زیر بروید:از روی صفحه 1

> Navigate > Sight 'N Go  

 را بزنید.سر ساعت را به طرف یک مقصد گرفته و دکمه  2

 اطالعات مسیریابی ظاهر می شود.

 را بفشارید. برای شروع مسیریابی 3

 مسیریابی به نقطه شروع

به صورت یک خط مستقیم و یا از همان مسیر  یت خود را می توانید نقطه شروع فعال

این  کلیه مسافت طی شده مسیریابی کنید و به آن مختصات بازگردید.در طول رفت 

 استفاده می کنند. GPSقابلیت تنها برای فعالیت هایی ممکن است که از 

 را انتخاب کنید. Back to startو سپس در حین فعالیت گزینه  1

 ها را انتخاب نمائید:زینهیکی از گ 2

 ی شروع حرکت از همان مسیر برای مسیریابی بازگشت به نقطه

 د.را انتخاب کنی TracBackی شده گزینهطی

 کنید و در صورتی که از یک نقشه برای هدایت مسیر استفاده نمی

را  Routeی اید، گزینهیا مسیریابی را به طور مستقیم انجام داده

 ی شروع راهتوانید مستقیماً مسیر بازگشت به نقطانتخاب کرده تا ب

 در اختیار داشته باشید.

 ی کنید، گزینهدر صورتی که از مسیر مستقیم استفاده نمی

Route  را انتخاب کرده تا به کمک مسیرهایturn-by-

turn ی شروع فعالیت باز گردید. به نقطه 

 

ه دنبال می ک(، مسیری 1ما )عوامل نشان داده شده بر روی نقشه: موقعیت فعلی ش

 (3) مقصد(، 2کنید )

 توقف مسیریابی

 را نگه دارید. MENUدر حین فعالیت  1

 را انتخاب کنید. Stop Navigationی گزینه 2



 
 

 

 نقشه

های توانید به انواع اطالعات موجود در نقشهمی fenix 5Xبا استفاده از دستگاه 

های شناسی، تصویرسازیی زمینهاگارمین دسترسی داشته باشید. مانند نقشه

BirdsEyeهای دریایی ، چارتBlueChart های مسیریاب شهری. برای و نقشه

درس ها و اطالع یافتن از سازگاری هر کدام با دستگاه شما به آخرید نقشه

garmin.com/maps .بروید 

هنگام مسیریابی به سمت  .موقعیت شما را بر روی نقشه نشان می دهد عالمت  

 ک مقصد، مسیر شما به صورت یک خط مجزا بر روی نقشه مشخص می گردد.ی

 ی نقشهمشاهده

را  Mapو سپس  ی ی نمایش ساعت، گزینهاز روی صفحه 1

 انتخاب نمائید.

 ها را انتخاب نمائید:را نگه داشته و یکی از گزینه MENUی دکمه 2

 ی کردن روی نقشه یا بزرگنمایی آن گزینهبرای حرکت

Pan/Zoom .را انتخاب نمائید 

توانید به سمت باال یا پایین و همینطور می با انتخاب نکته: 

چپ یا راست روی نقشه حرکت کرده و یا بر روی آن زوم کنید. با 

ای را که با ضربدر مشخص شده، توانید ناحیهمی داشتن نگه

 انتخاب کنید.

 ی برای دیدن نقاط و مسیرهای اطراف، گزینهAround Me  را

 انتخاب کنید.

 ذخیره کردن یک موقعیت بر روی نقشه و مسیریابی آن نقطه

توانید ای را که بخواهید بر روی نقشه انتخاب کنید. همچنین میتوانید هر نقطهمی

 آن نقطه را ذخیره کرده و یا به طرف آن مسیریابی کنید.

 را نگه دارید. MENUی درون نقشه قرار گرفته و گزینه 1

 را انتخاب نمائید.  Pan/Zoomزینه گ 2

ان مایندر این حالت ابزارهای کنترل نقشه و ضربدرها بر روی نقشه 

 شوند.می

 

ای مورد نظر را بر نقشه را زوم کنید و بر روی آن جابجا شوید تا نقطه 3

 روی ضربدر ها قرار دهید.

انتخاب داده شده توسط ضربدرها را نگه دارید تا نقاط نشان ی دکمه 4

 شوند.

 در صورت نیاز یکی از نقاط معروف نزدیک را انتخاب کنید. 5

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 6

 ی برای شروع مسیریابی به آن نقطه گزینهGo نید.را انتخاب ک 

 ی برای دیدن آن موقعیت بر روی نقشه، گزینهMap ب کنید.را انتخا 

 ی نهسازی آن موقعیت، گزیبرای ذخیرهSave  .را انتخاب کنید 

 ی برای دیدت اطالعات آن موقعیت گزینهReview  نید.کرا انتخاب 

 Around Meمسیریابی با استفاده از قابلیت 

شده و همچنین توانید نقاط نزدیک و شناختهمی around meبا استفاده از قابلیت 

 مسیرها را مسیریابی کنید.نقطه

ر شده را نیز دبایستی نقاط شناخته تگاه شماهای نصب شده بر روی دسنقشهتوجه: 

 خود داشته باشند.

 را نگه دارید. MENUی در قسمت نقشه قرار گرفته و گزینه 1

 را انتخاب کنید. Around Meی گزینه 2

شده بر روی نقشه نمایش داده ی نقاط شناختهدهندههای نشانآیکون

 شوندمی

را که  بخشی از نقشه توانیدمی DOWN یا  UPهای با گزینه 3

 خواهید برجسته کنید.می



 
 

 

 را انتخاب کنید. عالمت  4

شده و مسیرها بر وی نقشه های شناختهدر این حالت لیستی از مکان

 شود. نمایش داده می

 ها را انتخاب کنید.توانید یکی از مکانمی با زدن عالمت  5

 ها را انتخاب نمائید:یکی از گزینه 6

 ی سیریابی به آن نقطه گزینهبرای شروع مGo نید.را انتخاب ک 

 ی ی آن نقطه گزینهبرای ذخیرهSave Location .را انتخاب کنید 

 ی برای دیدت اطالعات آن موقعیت گزینهReview  نید.کرا انتخاب 

 قطب نما

محور با کالیبراسیون اتوماتیک می باشد. چه  3این دستگاه مجهز به یک قطب نمای 

و یا مسیریابی یک مقصد، بسته به نوع فعالیتی که  GPSوشن بودن در هنگام ر

انجام می دهید، قابلیت ها و ظاهر قطب نما تغییر می کند. همچنین می توانید به 

نما، برای دسترسی سریع و ورود به قطب طور دستی تنظیمات قطب نما را تغییردهید.

 نما انتخاب نمائید.را از درون ویجت قطب عالمت 

 رتفاع سنج و فشارسنجا

این دستگاه از یک فشارسنج و ارتفاع سنج داخلی بهره می برد. دستگاه به طور 

پیوسته حتی در هنگام کمبود باتری، مشغول جمع آوری داده های فشارسنجی و 

ارتفاع سنجی می باشد. ارتفاع سنج میزان ارتفاع شما را بر اساس تغییرات فشار 

العات فشار محیطی را بر اساس ارتفاع ثابتی که ارتفاع تخمین می زند. فشارسنج اط

برای  سنج درآخرین وضعیت کالیبره شده و دقیق خود اندازه گرفته، نشان می دهد.

سنج و را از درون ویجت ارتفاع دسترسی سریع به تنظیمات این قسمت، عالمت 

 فشارسنج انتخاب نمائید.

 تاریخچه

توسط، رعت ممی شود: زمان، مسافت، کالری، ستاریخچه اطالعات شامل این موارد 

 )در صورت نیاز(.+ANTتعداد دور و اطالعات گرفته شده از سنسور 

 ن دادهایگزیجدر صورتی که حافظه دستگاه پر شده باشد، قدیمی ترین داده توجه: 

 جدید می شود.

 استفاده از حافظه تاریخچه

 ستگاه خود ذخیره کرده اید.تاریخچه شامل فعالیتهایی است که از پیش بر روی د

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

2 History  و سپسActivities .را انتخاب کنید 

 یک فعالیت را انتخاب کنید. 3

 یک گزینه را انتخاب کنید: 4

 ینه برای مشاهده اطالعات اضافی از فعالیت انتخاب شده، گز

Details .را انتخاب کنید 

 عات بیشتر آن، گزینهبرای انتخاب دورها و دیدن اطال  Laps  را

 انتخاب نمائید.

 زینهبرای انتخاب انتروال ها و مشاهده اطالعات بیشتر آن گ 

Intervals .را انتخاب کنید 

  برای مشاهده فعالیت خود بر روی نقشه، گزینهMap خاب را انت

 کنید.

 برای مشاهده اثر تمرین بر روی آمادگی جسمانی هوازی و 

 د.را انتخاب کنی Traning Effectی هغیرهوازی خود گزین

 های ضریان خود در هر یک از محدوده زمان فعالیت برای مشاهده

 را انتخاب کنید. Time in Zoneی قلب گزینه

 ی ینهبرای دیدن نمودار تغییر ارتفاع خود در حین فعالیت گز

Elevation Plot .را انتخاب نمائید 

 برای حذف فعالیت انتخاب شده گزینه Delete  نید.را انتخاب ک 

 تاریخچه ورزشهای چندگانه

را  ندگانهای چدستگاه شما می توانید اطالعات کلی در ارتباط با مجموع فعالیت ه

ی می خواهذخیره کند که شامل مجموع مسافت، زمان، کالری و دیگر اطالعات دل

ده ها اند دای توشود که از تجهیزات جانبی به دست آمده. عالوه بر این ساعت شما م

شان دهد. گانه نجدا را برای هر یک از فعالیت ها و تغییر وضعیت بین فعالیتها به طور

مل عسرعت  ورده با این امکان می توانید تمرین های مشابه را با یکدیگر مقایسه ک

ا نیز هبجایی ه جاخود را در جابجایی بین فعالیت های چندگانه مشاهده کنید. تاریخچ

 ا شامل می شود: مسافت، زمان، سرعت متوسط و کالری.اطالعات زیر ر

 مشاهده زمان عملکرد در هر یک از نواحی ضربان قلب

پیش از آنکه بتوانید به داده های ضربان قلب دسترسی داشته باشید، بایستی دستگاه 

خود را دستگاه را با یک سنسور ضربان قلب مرتبط کرده، سپس فعالیت خود را انجام 

 را ذخیره کنید.داده و آن 



 
 

 

ا کند ت ک میمشاهده زمان عملکردتان در هر یک از نواحی ضربان قلب، به شما کم

 فشار تمرین خود را تنظیم کنید.

 را نگه دارید.MENU دکمه  1

 را انتخاب کنید. Activitiesو سپس   Historyگزینه  2

 یک فعالیت را انتخاب کنید. 3

 .را انتخاب کنید Time in Zoneگزینه  4

 های ذخیره شدهمشاهده مجموع داده

های ثبت شده توسط دستگاه را مشاهده توانید میزان مجموع مسافت و زمانمی

 کنید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Totalsو سپس   Historyگزینه  2

 ها را هم انتخاب کنید.توانید یکی از فعالیتدر صورت تمایل می 3

 ه دلخواه خالصه داده های هفته و با ماه را مشاهده کنید.می توانید ب 4

 Odometerاستفاده از 

ده در شری و زمان سپ ادومیتر به طور خودکار مسافت طی شده و تغییرات ارتفاع

 را ثبت می کند. تمارین

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید. History > Totals > Odometerبه مسیر  2

های ادومیتر را توانید مجموع دادهمی DOWNو  UPبا انتخاب  3

 مشاهده کنید.

 حذف تاریخچه

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Optionsو سپس   Historyگزینه  2

 یک گزینه را انتخاب کنید: 3

  گزینهDelete All Activities  را انتخاب کرده تا کلیه

 فعالیت ها را از تاریخچه حذف کنید.

  گرینهReset Totals  را انتخاب کرده تا مجموع اطالعات

 زمان ها و مسافت ها به حالت پیش فرض باز گردد.

 این کار هیچ یک از فعالیت های ذخیره شده را حذف نمی کند.  توجه:

 گزینه انتخاب شده را تایید نمایید. 4

 ویژگی های ارتباطی

با اتصال دستگاه به یک دارای قابلیت های ارتباطی می باشد که   Fenixدستگاه 

شبکه بی سیم و یا به یک تلفن هوشمند با استفاده از تکنولوژی بی سیم 

Bluetooth  ممکن می شود. برای استفاده از برخی قابلیت ها بایستی برنامه

Garmin Connect Mobile  را بر روی تلفن همراه هوشمند خود نصب کرده

 www.garmin.com/appsیت باشید. برای دریافت اطالعات بیشتر به سا

 بروید.

ر روی را ب می توان اخطارهای رسیده از تلفن و پیام های آنپیغام های تلفن: 

 مشاهده کنید. Fenix 3دستگاه 

LiveTrack:  وانند ه می تبا بهره گیری از این قابلیت، دوستان و افراد خانواد

اران د طرفدوانیمرینات شما را به طور زنده دنبال کنند. همچنین می تمصاف ها و ت

طالعات اوانند ا بتخود را با استفاده از ایمیل و یا شبکه های اجتماعی دعوت کنید ت

ده مشاه  Garmin Connectتمرین شما را به طور زنده بر روی صفحه کنترل 

 کنید.

GroupTrack :مله ا از جرات خود انید تمامی ارتباطتوبا استفاده از این قابلیت می

LiveTrack  د.بینیبپیگیری کنید و وضعیت آنها را در هر لحظه بر روی صفحه 

به محض پایان ذخیره : Garmin Connectارسال اطالعات تمرین برای 

 Garminورزش، اطالعات فعالیت شما به طور خودکار برای حساب کاربری 

Connect .ارسال می شود 

Connect IQ : اه ه دستگوان بتبا استفاده از این قابلیت، امکاناتی متفاوتی را می

اوت متف اضافه کرد، نظیر: تصویر پس زمینه ساعت، ویجت، برنامه و بسترهای

 نمایش داده.

ر با توانید سنسورهای سازگابا استفاده از این ویژگی میسنسورهای بلوتوث: 

 تگاه متصل نمائید.بلوتوث مانند سنسور ضربان قلب را به دس

http://www.garmin.com/apps


 
 

 

Find my phone : ستگاهدبا استفاده از این قابلیت تلفن همراه خود را با 

fenix ی نزدیک دستگاه آن را گم کنید و در صورتی که در محدودهمتصل می

 کرده باشید، دستگاه محل آن را به شما نشان خواهد داد.

Find my Watch :تواند دستگاه میfenix  د، در صورتی که با نکشما را پیدا

 اشد.ی نزدیک آن بتان متصل شده و در محدودهتلفن همراه

 فعالسازی پیام های انتقالی با بلوتوث

مراه خود هتلفن  ا بارها را فعال کنید  بایستی دستگاه  پیش از آنکه بتوانید این پیام

 مرتبط کرده باشید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 Settings > Bluetooth >  Smartبه مسیر روبرو بروید:  2

Notification > Status > On  

 را انتخاب کنید. During Activityگزینه  3

 یکی از حالت های تنظیمی پیام های اخطاری را انتخاب نمائید. 4

 یکی از حالت های تنظیم صدای اخطار را انتخاب کنید. 5

 را انتخاب کنید.  Watch Mode گزینه 6

 های تنظیمی پیام های اخطاری را انتخاب نمائید. یکی از حالت 7

 یکی از حالت های تنظیم صدای اخطار را انتخاب کنید. 8

 را انتخاب کنید. Timeoutگزینه  9

 مدت زمان نمایش پیام اخطار بر روی صفحه را تعیین نمائید. 10

 مشاهده پیام های اخظار

 پیام ها را باز کنید. را انتخاب نمائید تا ویجت UPاز روی ساعت گزینه  1

 را فشرده تا یکی از پیام ها انتخاب شود. دکمه  2

محتویات هر پیام را نیز  DOWNدر صورت نیاز با فشردن دکمه  3

 مشاهده کنید.

 را انتخاب کنید. BACKبرای بازگشت به پنجره قبلی دکمه  4

ی تلفن این پیام تا زمانی که شما را آن را مشاهده کنید و یا آن را از رو

 باقی می ماند.  Fenix 3همراه خود حذف کنید روی دستگاه 

 مدیریت پیام ها

می توانید از   Fenix 5Xم های قابل مشاهده بر روی دستگاهبرای مدیریت پیا

 دستگاه همراه خود استفاده کنید.

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

  اگر از دستگاه مجهز به سیستم عاملiOS®  د، با کنیاستفاده می

بر روی موبایل  Notification Centerاستفاده از تنظیمات 

 خود، موارد مورد نیاز برای نمایش را انتخاب کنید.

  در صورتی که موبایل شما از سیستم عاملAndroid™  بهره

 Garminواقع در برنامه  app Settingمی برد، از قسمت 

Connect Mobile رای نمایش استفاده کنید تا موارد دلخواه ب

 بر روی دستگاه را انتخاب کنید.

 خاموش کردن بلوتوث

 دارید تا منوی کنترل باز شود.را نگه  MENUدکمه  1

 را انتخاب کرده تا قابلیت بلوتوث غیر فعال شود.عالمت  2

ت ذکر ورابرای خاموش کردن بلوتوث موبایل خود نیز می توانید به دست

 شده در راهنمای آن مراجعه کنید.

 وشن و خاموش کردن هشدارهای ارتباط بلوتوثر

یگر دبا  fenixتوانید از وصل شدن با قطع شدن ارتباط بلوتوث بین دستگاه می

 مطلع شوید. ها توسط یک پیام هشداردستگاه

 فرض خاموش است. هشدارهای ارتباط بلوتوث به صورت پیشتذکر: 

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 بروید. Settings > Phone > Alertsبه مسیر  2

 شدهپیدا نمودن محل تلفن همراه گم

وث با سط بلوتتوانید تلفن همراه را در صورتی که توبا استفاده  از این قابلیت می

 دهی باشد پیدا کنید.ی آنتنمرتبط شده و در محدوده fenixدستگاه 



 
 

 

 را نگه داشته تا منوی کنترل باز شود. LIGHTی دکمه 1

 ا انتخاب نمائید.رعالمت  2

ستگاه همراه متصل با د نبه دنبال تلف fenixدر این حالت دستگاه 

دا در لفن به صتبا پیدا کردن دستگاه، یک پیام صوتی بر روی  .گرددمی

ی دستگاه آمده و یک عالمت قدرت سیگنال بلوتوث بر روی صفحه

fenix ه تر شدن به محل تلفن همراآید. با نزدیکبه نمایش در می

 یابد.قدرت سیگنال بلوتوث نیز افزایش می

 را انتخاب نمائید. BACKی برای توقف جستجو گزینه 3

 Garmin Connectسرویس 

می توانید با دوستان خود مرتبط شوید.  Garmin Connectبا استفاده از قابلیت 

این سرویس امکاناتی را برای پیگیری، تحلیل و به اشتراک گذاری  فعالیت ها و 

مچنین تشویق یکدیگر در اختیار شما قرار می دهد. این سرویس فعالیت ها و ه

تحرکات طول زندگی شما را از جمله، دویدن، راه رافتن، شنا کردن، پیاده روی 

 Garminعالوه براین، سرویس سریع، ورزش های سه گانه و غیره ضبط می کند. 

Connect برای  رود.ما به کار میهایی تمرینی شبه منظور پیگیری آنالین داده

توانید تمام دورهای بازی گلف را به صورت آنالین به اشتراک گذاشته و آن مثال می

برای ایجاد یک حساب کاربری رایگان به سایت  را با دوستانتان تحلیل کنید.

www.garminconnect.com .بروید 

 درون پس  از اتمام و ذخیره فعالیت خود ای ورزشی شما: ذخیره فعالیت ه

ا هر تارسال کرده و  Garmin Connectدستگاه، می توانید آن فعالیت را به 

 زمان که می خواهید نگهداری کنید.

د موجو اطالعات بیشتری نیز از فعالیت ورزشی شماتحلیل داده های ورزشی: 

د گام، ، تعداشده ربان قلب، کالری سوزاندهمی باشد. نظیر: زمان، مسافت، ارتفاع، ض

االی ب، دینامیک های دویدن، نمای دید از .VO2 maxحداکثر اکسیژن مصرفی 

ر دنین همچنقشه، نمودار های سرعت و تعداد گام و گزارشات خاص و سفارشی. 

د: د. ماننتوانید به اطالعات بیشتری نیز دسترسی داشته باشیهنگام بازی گلف می

 ی امتیازدهی، آمارها و اطالعات زمین.هاکارت

 

دارید را هایی که روزانه برمیتوانید تعداد گاممیپیگیری پیشرفت تمرینی: 

بررسی کنید. همچنین با افرادی مرتبط در شبکه یک رقابت دوستانه تشکیل دهید و 

 تر شوید.های تمرینیتان نزدیکبه هدف

وان به دوستان خود وصل می تبه اشتراک گذاری فعالیت های ورزشی: 

ی ایت هاسریق شوید تا روند تمرینی یکدیگر را پیگیری کنید و نیز می توان از ط

 .شبکه های اجتماعی مواردی را برای برنامه تمرینی خود ارسال کنید

توانید می Garmin Connectدر حساب کاربری مدیریت تنظیمات: 

 صاصی سازی کنید.خود را اخت و اطالعات کاربری تنظیمات دستگاه

ها، توانید برنامهدر این قسمت می: Conncet IQدسترسی به فروشگاه 

های بیشتری برای های داده و همچنین ویجتهای صفحه نمایش، جدولپوسته

 دستگاه خود دانلود کنید.

 

 Garmin Connectافزاری دستگاه توسط به روزرسانی نرم

Mobile 

 Garmin Connect Mobileی را توسط برنامهپیش از آنکه نرم افزار دستگاه 

ا با خود ر تگاهبروزرسانی کنید، بایستی یک حساب کاربری گارمین ایجاد کنید و دس

 یک تلفن همراه هوشمند مرتبط کنید. 

 متصل نمائید.  Garmin Connect Mobileی به برنامه دستگاه را 1

 Garminرنامه افزار در دسترس قرار گیرد، بهنگامی ورژن جدید نرم

Connect Mobile  به طور خودکار این بروزرسانی را برای دستگاه

 کند. شما ارسال می

http://www.garminconnect.com/


 
 

 

 نمایش را دنبال کنید.دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه 2

 Garmin Expressفاده از افزار دستگاه با استبروزرسانی نرم

اربری کحساب  یک ید بایستیپیش از آنکه بتوانید نرم افزار دستگاه را بروزرسانی کن

و نصب  را دانلود Garmin Expressی گارمین داشته باشید و همچنین برنامه

 نمائید.

 به کامپیوتر متصل نمائید. USBدستگاه خود را با استفاده از کابل  1

 Garminافزار جدید در دسترس قرار گرفته باشد در صورتی که نرم

Express کند.ل میآن را به دستگاه شما ارسا 

 اتصال دستگاه را از کامپیوتر قطع نمائید. 2

افزار را بروزرسانی توانید نرمدهد که میدر این حالت دستگاه هشدار می

 کنید.

 یک گزینه را انتخاب نمائید.  3

 بر روی کامپیوتر Garmin Connectاستفاده از سرویس 

اشید می بط نکرده برا با تلفن همراه خود مرت  Fenix 3در صورتی که دستگاه 

ربری ساب کاحبه  توانید با استفاده از کامپیوتر کلیه اطالعات فعالیت های خود را

Garmin Connect .ارسال کنید 

 به کامپیوتر متصل نمائید. USBدستگاه را با استفاده از کابل  1

 بروید. ct.com/startwww.garminconneبه آدرس  2

 دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید. 3

 Garmin Connect Mobileارسال دستی اطالعات به 

 را نگه دارید. LIGHTدکمه  .1

 را انتخاب نمائید.ی گزینه .2

 GroupTrackاستفاده از قابلیت 

اه فن همرتل یک پیش از استفاده از این قابلیت بایستی یک حساب کاربری گارمین،

 .داشته باشید Garmin Connect Mobileسازگار با دستگاه و نیز برنامه 

کاربرد دارد. در صورتی  fenix 5Xاین دستورالعمل تنها برای اجرا بر روی دستگاه 

توانید آنها را بر روی نقشه مشاهده های دیگری نیز در اختیار دارید میکه دستگاه

ای دیگر ممکن است قادر نباشند افراد استفاده کننده از هکنید. اما تمامی دستگاه

GroupTrack .را بر روی نقشه نشان دهند 

 را روشن نمائید. fenix 5Xبه محیط باز بروید و دستگاه  1

 تلفن همراه هوشمند خود را با دستگاه مرتبط کنید. 2

را نگه داشته، به مسیر  MENUی دکمه fenix 5Xبر روی دستگاه  3

Settings > GroupTrack > Show on Map  بروید تا

 بتوانید تمامی افراد مرتبط در گروه را بر روی نقشه ببینید.

شده و در منوی  Garmin Connect Mobileبرنامه  وارد 4

را انتخاب  LiveTrack > Show on Mapی ت گزینهتنظیما

 کنید.

از آنها را  کنید یکیدر صورتی که از بیش از یک دستگاه استفاده می 5

 انتخاب نمائید. GroupTrackبرای ایجاد 

 Visible to > All Connectionsبه این مسیر بروید:  6

 را انتخاب نمائید. Start LiveTrackی گزینه 7

انتخاب کرده و آن را آغاز  fenix 5Xها را در دستگاه یکی از فعالیت 8

 کنید.

 های مرتبط را نیز ببینید.هی نقشه جابجا شوید تا دیگر دستگادر صفحه 9

را نگه  MENUی توانید با قرار گرفتن بر روی نقشه، گزینهمینکته: 

سیر، اصله، مهای اطراف را انتخاب کنید تا اطالعاتی مانند فدارید و دیگر دستگاه

 تعداد قدم و سرعت آنها را ببینید.

 GroupTrack Sessionsنکاتی در مورد 

توانید مسقیما در جریان فعالیت می LiveTrackت و به کمک با استفاده از این قابلی

وه این گر ها و افراد مرتبط با گروه ایجادشده باشید. تمامی اعضاءدیگر دستگاه

 باشند.به شما متصل شده Garmin Connectبایستی از طریق حساب کاربری 

  دستگاهfenix صل تممندتان را با استفاده از بلوتوث به تلفن همراه هوش

 نمائید.

 ل مطمئن شوید که اعضاء دیگر گروه نیز بع تلفن همراهشان متص

 Garmin Connect Mobileرا از برنامه  LiveTrackو  هستند

 اند. اجرا کرده

http://www.garminconnect.com/start


 
 

 

 ا کیلومتری شم 16ی مطمئن شوید که تمامی اعضاء در درون محدوده

 قرار داشته باشند.

  در حین اجرایGroupTrack  د گروه تا دیگر افرانقشه را جابجا کرده

 را مشاهده کنید.

 ®WiFiقابلیت های ارتباطی از طریق 

 Wi-Fi Connectedبر روی خود دارای قابلیت  fenix 5Xهای برخی از مدل

 Garmin Mobileامه نیازی به داشتن برن Wi-Fiبرای برقراری ارتباط  هستند. 

 ندارید.

به محض  :Garmin Connectارسال اطالعات برای حساب کاربری 

 Garmin Connect  اتمام ضبط تمرین اطالعات فعالیت شما به حساب کاربری

 ارسال می شود.

 ه هایشما می توانید از برنام تمرینات حرفه ای و برنامه های تمرینی: 

ند مبهره  Garmin Connectتمرینی و تمرینات حرفه ای موجود بر روی سایت 

یم به دستگاه ارسال سایل ها به صورت بی ف Wi-Fiشوید. در اتصال بعدی شما به 

 می شوند.

اه شما آخرین بروز دستگ Wi-Fiبا برقراری یک ارتباط بروزرسانی نرم افزاری: 

ه ویا شن کردا رورسانی های نرم افزاری را دانلود می کند. دفعه بعدی که دستگاه ر

وی رده بر شده ادقفل آن را باز می کنید می توانید با دنبال کردن دستورات نمایش 

 صفحه بروزرسانی ها را نصب کنید.

 Wi-Fiبرقراری ارتباط 

بروید و برنامه  www.garminconnect.com/startبه سایت  1

Garmin Express .را دانلود کنید 

 Wi-Fiصال دستورات نشان داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید تا ات 2

 برقرار کنید.  Garmin Expressرا با نرم افزار 

 Connect IQامکانات و ویژگی های 

 امکانات Garmin Connect Mobileشما می توانید با استفاده از برنامه 

Connect IQ .توانید می با استفاده از این ویژگی را به ساعت خود اضافه کنید

ها را برای خود ها و برنامهات، ویجتی نمایش، جداول اطالعی صفحهپوسته

 سازی کنید.شخصی

 امکان تغییرات دلخواه ظاهر صفحه نمایش ساعتتصاویر پس زمینه: 

امکان دانلود بسترهای جدید نمایش داده که می تواند : جداول نمایش اطالعات

اطالعات سنسور، فعالیت ها و تاریخچه را به طرق جدید و متفاوت نمایش دهد. 

را می توان در کنار دیگر امکانات و  Connect IQهای جدید اطالعاتی بستر 

 صفحات داخلی دستگاه قرار داد.

می تواند اطالعات را در یک چشم به هم زدن نشان دهد. نظیر داده ویجت ها: 

 های گرفته شده از سنسورها و پیام های اخطاری

جدید  انواع انندعت شما، ماضافه نمودن قابلیت های ارتباطی جدید به سابرنامه ها: 

 فعالیت های ورزشی یا بدنسازی بیرون سالن

 Connect IQدانلود نمودن قابلیت های 

 Connectرا از طریق برنامه  connect IQپیش از آنکه قابلیت های 

Mobile  دانلود کنید بایستی دستگاه خود را با تلفن همراهی که دارای برنامه

Garmin  Connect Mobile مرتبط کنید. است 

گزینه  Garmin Connect Mobileبرنامه قسمت تنظیمات در  1

Connect IQ Store .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید.  در صورت نیاز دستگاه خود 2

 را انتخاب نمائید. Connect IQیکی از امکانات  3

 دستورات نمایش داده شده روی صفحه را دنبال کنید. 4

 توسط کامپیوتر خود Connect IQدانلود قابلیت های 

 به کامپیوتر متصل نمائید. USBدستگاه را با استفاده از کابل  1

 بروید. www.garminconnect.comبه آدرس  2

را انتخاب  Connect IQ Storeاز روی ویجت دستگاه خود گزینه  3

 نمائید.

 را انتخاب نمائید. Connect IQانات یکی از امک 4

را انتخاب نمائید و دستورات نمایش داده  Send to Deviceگزینه  5

 شده بر روی صفحه را دنبال کنید.

 سازی دستگاهشخصی

http://www.garminconnect.com/start
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 ویجت ها

ات را طالعدستگاه شما به طور پیش فرض دارای ویجت هایی است که می توانند ا

ه بلوتوث ال بی ویجت ها نیز نیازمند اتصدر یک چشم به هم زدن نمایش دهند. برخ

 یک تلفن همراه سازگار با آن می باشند.

توانید به طور دستی شوند، میفرض نمایش داده نمیها به طور پیشبرخی از ویجت

 ها جای دهید.آنها را کنار دیگر ویجت

 را از ، شمابسته به تنظیمات پیام های اخطار دهنده روی تلفن همراهپیام ها: 

 رسیدن تماس ها و پیغام ها مطلع می کنند.

 ده استظیم شقرار مالقات های در پیش رو که بر روی تلفن همراه شما تنتقویم: 

 را نشان می دهد.

 .امکان کنترل پخش موزیک های روی تلفن همراه هوشمندکنترل موزیک: 

 امکان نمایش دمای فعلی و پیش بینی وضعیت هواوضعیت هوا: 

My Day :ی شما. های ورزشی روزانهای پویا از اطالعات فعالیتش خالصهنمای

یجا بقات جاها شامل آخرین تمرین ذخیره شده، زمان فشار تمرین، تعداد طاین داده

 شده و غیره است.ها، میزان کالری سوزاندهشده، تعداد گام

 های روزانه و مسافت طی شدهشمارش تعداد گامها: گام

ا تکنترل زمان سپری شده برای فشار تمرین متوسط زمان فشار تمرینی: 

یین ف تعسنگین. کنترل هدف هفتگی فشار تمرینی و میزان پیشرفت نسبت به هد

 شده.

یقه نمایش ضربان قلب در لحظه، بر حسب تعداد ضربان بر دقضربان قلب: 

(bpm) تراحت روزانه ترین ضربان قلب اس، پایین(RHR)  لب.قو نمودار ضربان 

، .VO2 maxنمایش وضعیت فعلی تمرین، فشار تمرین، میزان هی تمرین: بازد

های ی الکتیکی شدن و زمان، آستانهFTPهای برآوردها، زمان بازتوانی، تخیمن

 بینی شده تمرین.پیش

ت ای از آخرین تمرین ذخیره شده و مجموع مسافنمایش خالصهآخرین تمرین: 

 طی شده در طول هفته.

ABC :نما سنج، فشارسنج و قطببی از اطالعات ارتفاعنمایش ترکی 

که  +ANTنمایش اطالعات سنسور های داخلی و یا سنسور اطالعات سنسور: 

 به دستگاه متصل می باشد.

در صورتی که با  VIRBهای دوربین دسترسی به کنترل: VIRBکنترل دوربین 

 دستگاه مرتبط شده باشد.

عالیت انجام شده، مانند آخرین دور دویدن و ای از آخرین فخالصه: آخرین فعالیت

 یا آخرین شنا.

 نمایش اطالعات کالری در همان روزمیزان کالری: 

 نمایش اطالعات بازی گلف برای دور آخر بازیگلف: 

ه بسیدن پیگیری طبقات جابجاشده و میزان پیشرفت برای رطبقات جابجا شده: 

 هدف تمرینی

خانگی شما، بایستی از یک دستگاه  سگنمایش موقعیت تان: پیدا کردن سگ

 باشد. دهشردیاب سگ استفاده کنید که با دستگاه سازگار باشد و به آن متصل 

 های ویجتسازی حلقهشخصی

 نید.ها را تغییر داده، آنها را حذف یا اضافه کتوانید ترتیب قرار گیری ویجتمی

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 را انتخاب کنید. Widgetsسپس و  Settingsی گزینه 2

 ها را انتخاب کنید.یکی از ویجت 3

 را انتخاب کنید:  یک گزینه 4

 ی گزینهReorder ی حلقه را انتخاب کنید تا مکان ویجت را در

 ها تغییر دهید.ویجت

 ی گزینهRemove  ی لقهحرا انتخاب کرده تا ویجت را از داخل

 ها حذف نمائید.ویجت

 را انتخاب نمائید. Add Widgetsی گزینه 5

 ها را انتخاب نمائید.یکی از ویجت 6

  ®VIRBریموت کنترل دوربین 



 
 

 

خود را از راه  VIRBمی توانید دوربین ورزشی  VIRBبا استفاده از عملکرد کنترل 

به سایت  VIRBدور کنترل نمائید. برای خرید دروبین ورزشی 

www.garmin.com/VIRB .بروید 

 ®VIRB ورزشی کنترل نمودن دوربین

ایستی تنظیمات باستفاده کنید  VIRBپیش از آنکه بتوانید از امکان کنترل دوربین 

بیشتر  طالعاتایدن دکنترل از راه دور را بر روی دوربین خود انجام داه باشید. برای 

ه بر این بایستی مراجعه کنید. عالو VIRBدر این زمینه به دفترچه راهنمای دوربین 

 را نیز به گردونه ویجت های خود اضافه کنید.  VIRBویجت 

 خود را روشن کنید. VIRBدوربین  1

را بزنید تا ویجت  DOWNیا  UPبر روی ساعت خود دکمه های  2

VIRB .نمایان شود 

 به ساعت صبر نمائید. VIRBتا اتصال دوربین  3

 ائید.را انتخاب نمعالمت  4

 یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید: 5

  برای ضبط فیلم دکمهStart Recording .را بفشارید 

 fenixدر این وضعیت شمارشگر فیلم بر روی صفحه 

 نمایان می شود.

 ی ضبط گزینه گرفتن در هنگامبرای عکسDOWN  را انتخاب

 کنید.

  را فشار دهید.برای توقف ضبط فیلم دکمه 

 کس دکمه برای گرفتن عTake Photo .را فشار دهید 

 ی برای تغییر تنظیمات فیلم یا عکی گزینهSettings ب را انتخا

 کنید.

 در حین انجام یک فعالیت VIRBکنترل دوربین ورزشی 

نظیمات مربوط ، بایستی تVIRBپیش از استفاده از امکان کنترل از راه دور دوربین 

مجموعه  . برای کسب اطالعات بیشترفعال کنید  VIRBبه ریموت را در دوربین 

را  VIRBتی ویجت همچنین بایس را مطالعه کنید. VIRBراهنماهای دوربین دفترچه

 .های موجود اضافه کنیدنیز به مجموعه ویجت

 را روشن کنید. VIRBدوربین 1

توانید بر می fenixبر روی دستگاه   DOWNو  UPهای با گزینه 2

 را ببینید.روی ویجت مربوط به دوربین 

 متصل شود. VIRBکمی صبر کنید تا دستگاه به دوربین 3

 VIRBباشد، جدول نمایش اطالعات هنگامی که دوربین متصل شده 

 شود.ی فعالیت اضافه میبطور خودکار به برنامه

های نمایش صفجه  DOWNو  UPدر حین فعالیت با انتخاب  4

 را مشاهده کنید. VIRBاطالعات 

 را نگه دارید. MENUی گزینه 5

 را انتخاب کنید. VIRB Remoteی گزینه 6

 یک گزینه را انتخاب کنید: 7

 ید: یر برون مسبرای کنترل دوربین با استفاده از تایمر فعالیت به ای 

Settings > Timer Start/Stop 
 ودکاربا شروع و پایان فعالیت، ضبط فیلم هم به طور ختوجه: 

 یابد.شروع و خاتمه می

 های منو کنترل دوربین با استفاده از گزینه برایSettings و 

 را انتخاب کنید. Manualسپس 

 ی برای ضبط فیلم دستی گزینهStart Recording ب را انتخا

 کنید.

نمایش  fenixی در این حالت شمارشگر ویدئو بر روی صفحه

 شود..داده می

 ی برای عکس گرفتن در حین فیلمبرداری از دکمهDOWN 

 فاده کنید.است

 را انتخاب  ی برای قطع فیلمبرداری به صورت دستی گزینه

 کنید.

 ی گرفتن از گزینهبرای عکسTake Photo .استفاده کنید.  

 هاها و برنامهفعالیتتنظیمات 

اه را بر ض دستگش فربا استفاده از این قابلیت می توانید هر یک از نرم افزار های پی

عات یش اطالنما غییر دهید. برای مثال می توانید صفحاتحسب نیاز خود به دلخواه ت

ی را تغییر تمرین های را تغییر داده و یا پیام های اخطار ایجاد کرده و همچنین قابلیت

 دهید. تغییر کلیه تنظیمات برای همه فعالیت ها ممکن نیست.

http://www.garmin.com/VIRB


 
 

 

را  Activities & Appsو سپس  Settingsرا نگه داشته،  MENUدکمه 

 ده و سپس یک فعالیت را انتخاب کنید.انتخاب کر

لیت نمایش یا عدم نمایش صفحه اطالعات برای فعاصفحه نمایش اطالعات: 

 انتخاب شده.

 های چندگانهامکان تغییر حالت برای ورزش: تغییر حالت

های چندگانه برای ن ورزشقفل کردن کلیدها در حیکردن: های قفلکلید

 یهای تصادفجلوگیری از کلید زدن

های چندگانه. برای مثال هنگام سازی امکان تکرار برای ورزشفعالتکرار: 

کان توان از این امهایی با تغییرات مختلف سبک ورزش مانند شنا و دویدن میورزش

 استفاده کرد.

 .ب شدهتنظیم یک اخطار فعالیت یا مسیریابی برای فعالیت انتخااخطارها: 

در این  رینی.د و مشخص برای بهبود عملکرد تمنواختن بوق با ریتم ممتمترونوم: 

تری  م منظمریت حالت می توانید سرعت تمرین خود را افزایش یا کاهش داده و یا با

 گام بردارید.

 تعیین ترجیحات نمایش اطالعات فعالیت بر روی نقشهنقشه: 

 ی مسیرهای انجام تمرینتعیین ترجیحات در محاسبهمسیریابی: 

شمار  ت دورایجاد تنظیمات و اختیارات دلخواه برای قابلی کنترل خودکار دور:

 خودکار.

ت و ف حرکتنظیم دستگاه برای توقف ضبط اطالعات همراه با توقتوقف خودکار: 

 یا کاهش سرعت به میزان معین

تفاع از ار تفادهامکان تشخیص خودکار تغییرات ارتفاع با اسکنترل ارتفاع خودکار: 

 سنج داخلی دستگاه

ج اب سنتشخیص خودکار حرکات اسکی با استفاده از شتخودکار حرکات:  کنترل

 داخلی دستگاه

ی محاسبه سرعت بر حسب تغییرات ارتفاع و جابجایی هاسرعت سه بعدی: 

 افقی بر روی سطح زمین

ی ابجایمحاسبه مسافت طی شده بر حسب تغییرات ارتفاع و جمسافت سه بعدی: 

 های افقی بر روی سطح زمین

 امکان ذخیره یک دور و یا استراحت در حین تمرینور: کلید د

چرخش خودکار میان تمامی صفحات نمایش پیشروی خودکار صفحه نمایش: 

 اطالعات همراه با حرکت تایمر

دادن تکمیل هشدارهای سریع برای نشانهای تمرینی: هشدارهای پارت

 های تمرینیپارت

GPS :ی ز دو ماهواره. استفاده اتنظیم وضعیت آنتن جی پی اسGPS  و

GLONASS های دشوار و دهی بهتر در شرایط و محیطبه طور همزمان برای جواب

تر. استفاده همزمان از هر دو ماهواره موجب مصرف بیشتر باتری یابی سریعموقعیت

، اطالعات به صورت تکراری ذخیره UltraTracشود. با استفاده از امکان می

 نخواهند شد.

 تنظیم اندازه های استخر جهت شنا: ابعاد استخر

امکان تشخیص حرکات دست و تشخیص تعداد حرکات دست و پا در شنا: 

 پا در هنگام شنا

 ت جهتتنظیم زمان خاتمه کار برای هر فعالیصرفه جویی در مصرف دستگاه: 

 صرفه جویی در مصرف برق دستگاه

 سفید تنظیم رنگ پس زمینه هر فعالیت به مشکی یارنگ پس زمینه: 

در  عالیتایجاد رنگ تاکید برای هر فعالیت جهت تشخیض فرنگ تاکید و توجه: 

 حال انجام

 تعیین نام فعالیتتغییر نام: 

 هاتامکان صفر کردن تنظیمات فعالیفرض: بازگشت به تنظیمات پیش

 اختصاصی سازی صفحه های نمایش اطالعات

آن  یدمانچحذف کرد و یا می توان محتویات صفحات نمایش اطالعات را فعال یا 

 ها را برای هر فعالیت تغییر داد.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 فعالیت مورد نظر را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید. 3

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4



 
 

 

5 Data Screens .را انتخاب کنید 

 یکی از صفحات داده را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید. 6

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: 7

  گزینهLayout ه شده را برای تغییر تعداد داده های نمایش داد

 درون صفحه برگزینید.

 نید.اب کیکی از زمینه ها را برای تغییر اطالعات حاوی آن انتخ 

 ی گزینهReorder  ایش تا موقعیت جدول نمر ا انتخاب کرده

 اطالعات را درون لوپ تعیین کنید.

 ی گزینهRemove ها را از درون را انتخاب کنید تا جدول داده

 لوپ پاک کنید.

را انتخاب کنید تا یک جدول به  Add Newی در صورت نیاز، گزینه 8

 درون لوپ اضافه کنید.

فرض  و هم به صورت جداول اطالعاتی هم به صورت پیش

 دن هستند.شسازی شده قابل اضافه صشخ

 

 اضافه کردن نقشه به یک فعالیت

ه ت اضافعالیفمی توانید برای هر فعالیت یک نقشه به گردونه صفحات اطالعات آن 

 کنید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 تغییرات انتخاب کنید. فعالیت مورد نظر را برای اعمال 3

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 Data Screens > Add New > Mapبه مسیر روبرو بروید:  5

 

 

 

 

 اخطارها

می توان برای هر فعالیت پیام اخطار تعیین نمود، که کمک می کند تا در جهت 

به  هدف معین تمرین کنید، نسبت به محیط اطراف خود آگاه شوید و به تا رسیدن

مقصد راه خود را مسیریابی کنید. برخی از اخطارها تنها برای فعالیت های خاصی 

فعال هستند. سه نوع زنگ اخطار وجود دارد: اخطار رویداد، اخطار بازهای، اخطار 

 تکرارشونده.

یک  د نیزاخطاری است که تنها یک بار زنگ می زند. آن رویدااخطار رویداد: 

نظیم تای  برای مثال می توان دستگاه را به گونه مقدار وارد شده مشخص است.

 نمود که با رسیدن به ارتفاعی معین شروع به اخطار کند.

ای  حدودهاین اخطار هنگامی به صدا در می آید که شما در ماخطار بازه ای: 

گونه ای  را به تگاهکمتر یا بیشتر از مقادیر معین شده باشید. برای مثال می توان دس

نبض در  210تر از نبض در ثانیه و بیش 60که با رفتن به ضربان کمتر از  تنظیم نمود

 ثانیه به صدا درآید.

دار اه مقاین اخطار هنگامی به صدا در می آید که دستگاخطار تکرار شونده: 

ه ه را بستگاخاصی و اینتروال مشخصی را ضبط می کند. به عنوان مثال می توان د

 دقیقه یکبار شروع به نواختن کند. 30گونه ای تنظیم نمود که هر 

 توضیح نوع اخطار نام اخطار

 می توان مقادیر حداقل و حداکثر ریتم گام را بازه ای ریتم گام 

 تنظیم نمود.

 رویداد کالری 

 تکرار شونده

 .می توان مقدار کالری مورد نظر را وارد نمود

ه ردانتخاب کمی توان یکی از پیغام های موجود را  تکرار شونده اختیاری

ا رر و یا پیغامی اختیاری ایجاد کنید و نوع اخطا

 تعیین کنید.

 می توان مسافت اینتروال را تعیین نمود. تکرار شونده مسافت

ع می توان مقادیر حداقل و حداکثری برای ارتفا بازه ای ارتفاع

 تعیین کرد.

ه می توان مقادیر حداقل و حداکثر برای محدود بازه ای ضربان قلب

 های ضربان قلب و یا تغییرات آن تعریف نمود.

ف می توان مقدار حداقل و حداکثر برای آن تعری بازه ای گام

 نمود.

 د.مونمی توان مقدار توان باال و پایین را تنظیم  بازه ای توان

شده ترسیم توانید شعاعی از موقعیت ذخیرهمی رویداد مجاورت

 کنید.

امکان تعیین استراحت زمان بندی شده برای  هتکرار شوند دویدن/راه رفتن

 دویدن در طول انتروال های منظم



 
 

 

یر ادامکان تعیین مقادیر حداقل و حداکثر برای مق بازه ای سرعت

 سرعت

ضریب حرکات 

 شنا

 تعیین نرخ شدید یا کند حرکات بر دقیقه بازه

 رویداد زمان

 تکرار شونده

 امکان تعیین زمان برای اینتروال

 

 د یک زنگ اخطارایجا

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 ها فعال نیست.این گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Alertsی گزینه 5

 ها را انتخاب کنید:گزینه یکی از 6

  گزینهAdd New   را انتخاب کرده تا اخطاری جدید برای

 فعالیت مورد نظر انتخاب کنید.

 لخواه ا به دی رار فعلطگزینه نام اخطار را نیز انتخاب کنید تا نام اخ

 تغییر دهید.

 در صورت نیاز نوع زنگ اخطار را نیز تغییر دهید. 7

قادیر حداقل و حداکثر را نیز تعیین کنید ویا یک ناحیه را برگزینید، م 8

 مقداری اختیاری برای زنگ وارد کنید.

 در صورت نیاز آالرم را فعال کنید. 9

د ر فعالیت خور که در باهاگر آالرم را در حالت رویداد یا تکرار شونده قرار داده باشید، 

زه ای رم باآال ایبه مقدار تنظیم شده برسید پیغامی بر روی صفحه ظاهر می شود. بر

حداکثر(  داقل ویر حنیز هر بار که از باالتر یا پایین تر از محدوده معین شده )مقاد

 قرار بگیرید، پیغام نمایش داده می شود.

 تنظیمات نقشه فعالیت

تان را برای ظاهر نمایش نقشه اعمال توانید برای هر فعالیت، تنظیمات دلخواهمی

 کنید.

 Settings > Activities & Appsشته، به مسیر را نگه دا MENUی دکمه

ی بروید. یک فعالیت را انتخاب کنید. تنظیمات آت فعالیت را نیز انجام دهید و گزینه

Map .را انتخاب کنید 

Configure Maps :های نصب شدههای از نقشهنمایش یا پنهان ساختن داده 

Use Sys. Settings :فرض در ز تنظیمات پیشاجازه به دستگاه برای استفاده ا

 قسمت تنظیمات سیستمی نقشه

Orientation :ی تعیین جهت نقشه. گزینهNorth Up ر شمال نقشه را د

در  جهت فعلی سفر را Track Upی دهد. گزینهی نمایش قرار میباالی صفحه

 دهد.باالی نقشه قرار می

User Locations :در نقشههای ذخیره شده نمایش یا پنهان ساختن مکان 

Auto Zoom :از  فادهانتخاب خودکار میزان بزرگنمایی برای بهترین حالت است

 وی نقشهغیرفعال باشد، بایستی به صورت دستی ر نقشه. در صورتی که این گزینه

 نمایی کنید.بزرگنمایی یا کوچک

Lock on Road :ترین ی نزدیکدهندهقفل کردن شکلک موقعیت که نشان

 ودخانه است.موقعیت شما به ر

Track Log :قشه نمایش یا مخفی کردن گزارش مسیر، که با خط قرمز روی ن

 شود.نشان داده می

Track Color : تغییر رنگtrack log 

Detail : ر زیادت زئیاتجتعیین میزان جزئیات قابل نمایش بر روی نقشه. قرار دادن

 کندتر شدن حرکت نقشه شود.بر روی نقشه ممکن است موجب 

 نظیمات مسیریابیت

ی مسیرها را بسته به ی محاسبهتوانید نحوهبا تغییر تنظیمات مسیریابی به دلخواه می

 هر فعالیت تغییر دهید.

 Settings > Activities & Appsرا نگه داشته، به مسیر  MENUی دکمه

ی هزینگهید و دجام بروید. یک فعالیت را انتخاب کنید. تنظیمات آت فعالیت را نیز ان

Routing .را انتخاب کنید 



 
 

 

Activity :یت فعال ا برایتعیین فعالیت بر مسیریابی. دستگاه بهترین مسیر ممکن ر

 کند.برآورد می

Courses :ز اهای تمرینی توسط دستگاه. با استفاده تغییر نحوه ایجاد کرس

ی توانید یک کرس پایه ایجاد کنید. با گزینه، میFollow Courseی گزینه

Use Map های قابل مسیردهی ایجاد هبا استفاده از نقش توانید یک کرس رامی

 ید.توانید مجددا مسیریابی کنکنید و همچنین در صورت انحراف از مسیر می

Calculation Method :تعیین روش محاسبه مسیر برای رسیدن به کمترین 

 زمان، مسافت یا شیب راهها.

Avoidances :ر.ردن از مسیکروشهای جابجایی برای حذف  ها یاتعیین نوع راه 

Type :گر هنگام نمایش در مسیریابی مستقیم.تعیین عملکرد نشانه 

 ®Auto Lap –قابلیت شمارش دور خودکار 

 عالمت گذاری دورها بر حسب مسافت

تواند یک دور ورزشی را در یک مسافت معین می Auto Lapفاده از با است

های متنوع کند تا عملکردتان را در بخشیت کمک میعالمتگذاری کنید. این قابل

 کیلومتر(. 5تمرینی با یکدیگر مقایسه کنید )مثال هر 

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 ل نیست.ها فعااین گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Auto Lapی گزینه 5

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 6

  با انتخابAuto Lap شود.این قابلیت فعال یا غیر فعال می 

  با انتخابAuto Distance ی میان دورها را تنظیم فاصله

 کنید.می

ی زمان دور طی شده نمایش داده می شود. در با کامل کردن هر دور، پیامی حاو

صورتی که قابلیت زنگ را نیز فعال کرده باشید، دستگاه شروع به بوق زدن یا لرزش 

 می کند.

در صورت نیاز می توانید صفحات حاوی اطالعات را به گونه ای ویرایش کرده که 

 دستگاه اطالعات بیشتری از دورها به شما نشان دهد.

 یام اخطار دور شمارتنظیم دلخواه پ

 می توان چندتا از داده های فعالیت را برای نمایش در پیام اخطار تنظیم نمود:

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 ت.ها فعال نیساین گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Auto Lap > Lap Alertی گزینه 5

 ها را جهت اصالح انتخاب کنید. هیکی از داد 6

 را انتخاب کنید )اختیاری(. Previewگزینه  7

 ®Auto Pause –فعال کردن مکث خودکار 

ف فعالیت کار با توقمی توانید به طور خود ®Auto Pauseبا استفاده از قابلیت 

تفاده وقف اسای تهتایمر را نیز متوقف کنید. در شرایطی که در فعالیت خود از چراغ 

ید وقف کنا متمی کنید و یا دیگر نقاطی مشخصی که بایستی در آنجا فعالیت خود ر

 این قابلیت می تواند بسیار مفید واقع شود.

د را ار خوتاریخچه نیز ک هنگامی که تایمر در حالت مکث یا توقف باشدتوجه: 

 متوقف می کند. 

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 ها فعال نیست.این گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 



 
 

 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Auto Pauseی گزینه 5

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: 6

 برای آنکه همزمان با توقف حرکت تایمر نیز مکث شود 

 را انتخاب کنید. When Stoppedگزینه 

 ن، معی برای آنکه با کم شدن تعداد گام ها یا سرعت از حدی

 ید.را انتخاب نمائ Customتایمر نیز متوقف شود، گزینه 

 Auto Climbل ارتفاع خودکار فعالسازی کنتر

ات ارتفاع را به طور خودکار تغییر Auto Climbمی توانید با استفاده از قابلیت 

ی، ه نوردسخر تشخیص دهید. می توانید این قابلیت را همراه با فعالیت هایی چون

 .پیاده روی سریع، دویدن یا دوچرخه سواری مورد استفاده قرار دهید

 ارید.را نگه د MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 ها فعال نیست.این گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Auto Climb > Status > Onی گزینه 5

 اب کنید:یکی از گزینه ها را انتخ 6

 اده یش دبرای آنکه ببینید هنگام دویدن کدام صفحه اطالعات نما

 را انتخاب کنید. Run Screenمی شود، گزینه 

 ت برای آنکه ببینید هنگام سخره نوردی کدام صفحه اطالعا

 د.را انتخاب کنی Climb Screenنمایش داده می شود، گزینه 

  در صورت نیاز می توانید گزینهInvert Colors را انتخاب 

عکس کنید تا در هنگام تغییر وضعیت رنگ های صفحه نمایش بر

 شود. 

  گزینهVertical Speed  را انتخب کنید تا میزان تغییر

 تدریجی تاکید رنگ را بر حسب زمان مشخص کنید.

  گزینهMode Switch  را انتخاب کنید تا میزان سرعت تغییر

 وضعیت دستگاه را تعییم کنید.

 ت سه بعدیسرعت و مساف

با بهره گیری از تغییرات ارتفاع و میزان حرکات افقی انجام شده بر سطح زمین و 

تنظیم کردن میزان سرعت و جابجایی سه بعدی دستگاه می توانید سرعت یا مسافت 

طی شده شما را محاسبه کند. از این قابلیت می توانید در فعالیت هایی از جمله 

 اده روی، دویدن و یا دوچرخه سواری استفاده کنید.اسکی، سخره نوردی، ناوبری، پی

 Lap Keyروشن/خاموش کردن قابلیت 

 توانید یک دور تمرینی و یا یک استراحت را درمی Lap Keyبا فعال کردن قابلیت 

از  Lap Keyذخیره کنید. با خاموش کردن  LAPحین تمرین خود با استفاده از 

 توانید جلوگیری کنید.ین میها در حین تمربرخورد اتفاقی با دکمه

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Lap Key ی گزینه 5

 lap keyیت  در این حالت بر اساس وضعیت فعلی تنظیمات، قابل

 شود.روشن یا خاموش می

 استفاده از مرورگر خودکار صفحات

ان تمامی کار میخود با استفاده از این ویژگی می توانید همزمان با کار تایمر به طور

 صفحات اطالعات گردش کنید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. الیت موردفع 3

 ها فعال نیست.این گزینه برای تمامی فعالیت: توجه 

 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید. 4

 را انتخاب کنید. Auto Scrollی گزینه 5

 سرعت مرور و نمایش اطالعات را تعیین کنید. 6



 
 

 

UltraTrac 

العات ی از آن اطمی باشد که با بهره گیر GPSاین قابلیت یکی از تنظیمات 

ردن کفعال  . باتکراری کمتری از نقاط بین مسیر و داده های سنسور ذخیره  می شود

 خیره شدهذعمر باتری افزایش یافته اما کیفیت فعالیت های  UltraTracقابلیت 

مند ه نیازکنید ککاهش می یابد. این قابلیت را بایستی برای فعالیت هایی استفاده 

ندان چنها آستند و یا بروزرسانی مکرر اطالعات سنسور در عمر باتری بیشتری ه

 اهمیتی ندارد.

 تنظیمات تایمر ذخیره انرژی دستگاه

حالت  د دردر این تنظیمات شما مشخص می کنیدکه دستگاه تا چه زمانی می توان

دکمه  تید،تمرین باقی بماند. برای مثال، هنگامی که منتظر شروع یک مصاف هس

MENU ه و گزینه را نگه داشتSettings  و سپسApps  یک  ورا انتخاب کرده

گاه ار دستکاتمه انتخاب کنید. برای تنظیم زمان خ به همراه تنظیمات آنفعالیت را 

 را انتخاب کنید. Power Saveگزینه 

Normal –  ه عدم دقیق 5عادی: دستگاه به گونه ای تنظیم می شود که پس از

 د.می رو low-powerفعالیت به حالت 

Extended –  یت به دقیقه عدم فعال 25طوالنی: در این حالت دستگاه پس از

م شدن عمر باتری در کمی رود. این حالت می تواند باعث  low-powerحالت 

 طی شارژ کردن های متوالی گردد.

 

 حذف یک فعالیت یا برنامه

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 یک گزینه را انتخاب کنید: 4

 ی ههای مورد عالقه، گزینبرای حذف یک فعالیت از لیست فعالیت

Remove from Favorites .را انتخاب کنید 

 ی ها گزینهبرای فعالیت از لیست برنامهRemove  را انتخاب

 کنید.

 

ب قرارگیری فعالیتها در لیست تغییر چیدمان و ترتی

 هابرنامه

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 را انتخاب کنید. Activities & Appsو سپس  Settingsگزینه  2

 نظر را انتخاب کنید. فعالیت مورد 3

 را انتخاب کنید. Reorderی گزینه 4

را انتخاب کرده و موقعیت فعالیت را در  DOWNیا  UPی گزینه 5

 ها تغییر دهید.مهلیست برنا

  تنظیمات تصویر صفحه نمایش

ار با ین کظاهر صفحه نمایش ساعت نیز قابل تغییر به شکل دلخواه می باشد. ا

ر این بوه تغییرات چیدمان، رنگ ها و داده های اضافی صفحه ممکن می شود. عال

تصویرهای بیشتری برای صفحه  Connect IQمی توان از طریق فروشگاه 

 دانلود کنید.نمایش خود 

 تغییر صفحه نمایش به دلخواه

گرفته و نصب  Connect IQاز  watch faceپیش از این کار بایستی یک 

 کرده باشید.

 را نگه دارید. MENUدکمه ی نمایش ساعت صفحه از روی 1

 را انتخاب کنید. Watch Faceی گزینه 2

 watchهای را انتخاب کرده تا انتخاب DOWNیا  UPی گزینه 3

face نمایش مالحظه کنید.را به طور پیش 

های نمایش توانید میان پوستهمی Add Newی با استفاده از گزینه 4

 موجود جابجا شوید.

های نصب شده را انتخاب را انتخاب کرده تا یکی از پوستهی گزینه 5

 کنید.

ی کنید گزینههای از پیش نصب شده استفاده میدر صورتی که از پوسته 6

> Customize .را انتخاب کنید 

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 7



 
 

 

 ی ای گزینهبرای تغییر حالت نمایش اعداد در ساعت عقریهDial 

 را انتخاب نمائید.

 ی های ساعت گزینهبرای تغییر عقربهHands .را انتخاب کنید 

 ی برای تغییر حالت نمایش اعداد در ساعت دیجیتال گزینه

Layout .را انتخاب کنید 

 ی ها در ساعت دیجیتال گزینهبرای تغییر حالت نمایش ثانیه

Data .را انتخاب کنید 

 ی ی ساعت، گزینهبرای اضافه کردن یا تغییر رنگ صفحه

Ascent Color .را استفاده کنید 

 ی زمینه گزینهبرای تغییر رنگ پسBkgd. Color.  را استفاده

 کنید.

 ی ت گزینهسازی تغییرابرای ذخیرهDone .را انتخاب کنید 

 تنظیمات سنسورها

 تنظیمات قطب نما

 را نگه دارید و به این مسیر بروید:  MENUدکمه 

Settings > Sensors & Accessoris > Compass 

نسور سبه شما امکان می دهد تا به صورت دستی دقت یابی:  –کالیبراسیون 

 قطب نما را کالیبره کنید.

مایش یان نت را در قالب حروف، درجات و یا بر حسب میلی رادمسیر جهانمایش: 

 می دهد.

 شمال مرجع قطب نما را تنظیم می کند.شمال مرجع: 

ر فعال سازی قطب نما برای آنکه تنها از اطالعات سنسوحالت نمایش: 

و  GPSهای  (، یا استفاده ترکیبی از دادهOnحالت )–الکترونیکی استفاده کند 

 GPS (Off.)(، و یا تنها استفاده از Autoکی در هنگام حرکت )سنسور الکترونی

و  GPSترکیب  ؛(ON)کترونیک های سنسور التنها استفاده از دادهوضعیت: 

، GPSهای ؛ تنها استفاده از داده(Auto)سنسور الکترونیکی در هنگام دویدن 

(Off). 

 

 کالیبره کردن قطب نما

 توجه
برای بهبود  ی در محیط های خارجی کالیبره کرد.قطب نمای الکترونیکی را بایست

 گیرید،ار ندقت جهت یابی نزدیک موانعی که ایجاد میدان مغناظیسی می کنند قر

 مانند: وسایل نقلیه، ساختمان ها و یا خطوط برق باالی سر.

دستگاه شما از قبل درکارخانه کالیبره شده است و به طور پیش فرض نیز از امکان 

خودکار بهره می برد. در صورتی که در مواردی مانند پس از پیمودن کایبراسیون 

مسافت های طوالنی و یا پس از تغییرات شدید دمایی اختالالتی در عملکرد قطب 

 نما مشاهده کرده اید، می توانید به طور دستی قطب نما را کالیبره کنید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 < Settings > Sensors & Accessorisبه مسیر روبرو بروید:  2

Compass > Calibrate > Start  

 دستورات روی صفحه نمایش را دنبال کنید. 3

 مچ خود را در هشت جهت مختلف کمی تکان دهید تا پیامنکته: 

 مربوطه نمایش داده شود.

 تنظیم شمال مرجع

 د.می توان برای تخمین اطالعات مسیریابی یک مرجع جهت را تنظیم نمو

 را نگه دارید. MENUکمه د 1

 < Settings > Sensors & Accessorisبه مسیر روبرو بروید:  2

Compass > North Ref. 

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. 3

  ،زینهگبرای تنظیم شمال جغرافیایی به عنوان مرجع جهت یابی 

True .را انتخاب کنید 

 ،گزینه  برای تعیین زاویه انحراف مغناطیسی موقعیت خود

Magnetic .را انتخاب کنید 

 ( برای تنظیم شمال شبکهo000 به عنوان مرجع جهت یابی )

 را انتخاب کنید. Gridگزینه 

 طیسیبرای وارد کردن دستی اطالعات مربوط به انحرافات مغنا ،

User ی ینهگز را انتخاب کرده، مقادیر مربوطه به وارد نمائید و

Done .را انتخاب کنید 

 رتفاع سنجتنظیمات ا



 
 

 

 ید و به مسیر زیر بروید:را نگه دار MENUدکمه 

Settings > Sensors & Accessoris > Altimeter  

Auto Cal. زی ل سا: امکان کالیبراسیون خودکار ارتفاع سنج با هر بار فعا

 GPSمسیریابی 

Calirateامکان کالیبره کردن دستی سنسور ارتفاع سنج : 

 شاریکالیبره کردن ارتفاع سنج ف

نیز دستگاه  GPSر دستگاه شما از قبل در کارخانه کالیبره شده است و با شروع به کا

اع و یا ح ارتفصحی به طور خودکار اقدام به کالیبراسیون می کند. در صورتی که میزان

نج فشاری تفاع سی ارفشار از سطح دریا را در اختیار دارید نیز می توانید به طور دست

 را کالیبره کنید.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید: زیربه مسیر  2

Settings > Sensors & Accessoris > Altimeter  

 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: 3

  برای کالیبره کردن خودکار بر اساس نقطه شروعGPS گزینه 

Auto Cal.  و سپسOnce .را انتخاب کنید 

  برای وارد نمودن ارتفاع صحیح گزینهCalibrate  اب را انتخ

 کنید.

 تنظیمات فشارسنج

 ید و به مسیر زیر بروید:را نگه دار MENUدکمه 

Settings > Sensors & Accessoris > Barometer  

Plotتنظیم مبنای زمانی چارت واقع در ویجت فشار سنج : 

Storm Alertطار م اخ: تنظیم میزان تغییرات فشار بارومتریک به منظور اعال

 طوفان

Watch Mode : تنظیم سنسور به کار رفته در حالتwatch mode . حالت

سنج در هنگام حرکت کردن استفاده اتوماتیک از هر دو سنسور فشار سنج و ارتفاع

توانید از امکان کند. هنگامی در فعالیت خود تغییر ارتفاع نیز داشته باشید میمی

 ارسنج استفاده کنید.توانید تنها از فشسنج و در غیر این صورت میارتفاع

 تنظیمات نقشه

 و جداول داده را تغییر دهید. mapی نمایش نقشه در برنامه توانید نحوهمی

 را انتخاب کنید. Map و سپس  Settingsرا نگه داشته و  MENUی دکمه

شمال نقشه را در  North Upی گزینهگیری نقشه. تعیین جهتیابی: جهت

جهت فعلی سفر را در  Track Upی دهد. گزینهی نمایش قرار میباالی صفحه

 دهد.باالی نقشه قرار می

User Locationsهای ذخیره شده روی نقشه: نمایش و مخفی کردن مکان 

Auto Zoom :از  فادهانتخاب خودکار میزان بزرگنمایی برای بهترین حالت است

 ی نقشهستی روغیرفعال باشد، بایستی به صورت د نقشه. در صورتی که این گزینه

 نمایی کنید.بزرگنمایی یا کوچک

Lock on Road :ترین ی نزدیکدهندهقفل کردن شکلک موقعیت که نشان

 موقعیت شما به رودخانه است.

Track Log :قشه نمایش یا مخفی کردن گزارش مسیر، که با خط قرمز روی ن

 شود.نشان داده می

Track Color : تغییر رنگtrack log 

Detail : ر زیادت زئیاتجتعیین میزان جزئیات قابل نمایش بر روی نقشه. قرار دادن

 کندتر شدن حرکت نقشه شود.بر روی نقشه ممکن است موجب 

 

 

 های نقشهسازی دادهنمایش و مخفی

های دهتوانید دادر صورتی که چندین نقشه بر روی دستگاهتان نصب شده است، می

 تخاب کنید.ها را انقابل نمایش بر روی نقشه

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 بروید. Settings > Map > Configure Mapsبه مسیر  2

های سازی دادهها را انتخاب کنید تا برای نمایش و مخفییکی از نقشه 3

 نقشه سوئیچ دو حالته فعال شود.



 
 

 

 GroupTrackتنظیمات 

 د.بروی Settings > GroupTrackرا نگه داشته و به مسیر  MENUی دکمه

Show on Map :امکان دیدن افراد داخل شبکه بر روی نقشه 

Activity Typeخواهید در طول : تعیین نوع فعالیتی که میGroupTrack 

 نمایش داده شود.

 تنظیمات جهت یابی

ه دلخوا طور به منظور مسیریابی یک مقصد می توان ویژگی ها و ظاهر نقشه را به

 تغییر داد. 

 ی های نقشه به دلخواهتنظیم ویژگ

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید. Settings > Navigation > Data Screensمسیر  هب 2

 یک گزینه را انتخاب کنید. 3

  ی گزینهبرای روشن یا خاموش کردن نقشهMap ب را انتخا

 کنید.

 یابیصفحه راهنما شامل گرای قطب نما است که در هنگام مسیر 

فعال  Guideل نمود، این صفحه با انتخاب گزینه باید آن را دنبا

 یا غیر فعال می گردد. 

 ی برای روشن/خاموش کردن نمودار تغییر ارتفاع از گزینه

Elevation Plot .استفاده کنید 

 عاتبرای اضافه، حذف یا ایجاد تغییرات در صفحات حاوی اطال 

 مسیریابی، یکی از صفحه ها را انتخاب کنید.

 Heading Bugکننده دایتتعریف عالمت ه

ایش داده کننده در صفحات نمتوانید از یک شاخص هدایتدر هنگام مسیریابی می

 کند.استفاده کنید. این شاخص شما را به طرف مقصدتان هدایت می

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید. Settings > Navigation > Heading Bugمسیر  هب 2

 هشدارهای مسیریابی تعریف

 توانید هشدارهای مربوطه را فعال کنید.برای کمک به مسیریابی می

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

 بروید. Settings > Navigation > Alertsمسیر  هب 2

 ها را انتخاب کنید:یکی از گزینه 3

 دادن مسافتی معین تا رسیدن به مقصد با تعیین هشدار برای نشان

 Final Distanceی انتخاب گزینه

  ب نتخااتعیین هشدار برای زمان تخمینی تا رسیدن به مقصد. با

 Final ETEی گزینه

 را انتخاب کنید. Statusبرای فعال کردن زنگ هشدار  4

را انتخاب مقادیر دلخواه را برای مسافت یا زمان انتخاب کرده و  5

 کنید.

 تنظیمات سیستم

 را انتخاب System و سپس  Settingsرا نگه دارید و گزینه  MENUدکمه 

 کنید.

Language  -  :تنظیم زبان نمایش اطالعاتزبان 

Time –  :تنظیمات زمانزمان 

Backlight – نور پس زمینه 

Sounds –  :ها و تنظیم صداهای دستگاه، مانند صدای کلیدها، اخطارصداها

 لرزش ها

Do Not Disturb:  برای روشن/خاموش کردن حالتdo not disturb 

 Garminید تعداد ساعات خواب متداول خود را در قسمت تنظیمات کاربری توانمی

Connect کردن وارد نمائید. با فعالSleep Time  ،در قسمت تنظیمات خواب

 شود. می do not disturbهنگام خوابیدن، دستگاه به طور خودکار وارد حالت  

Controls Menuانبر های میکلید : امکان اضافه کردن، تغییر چیدمان و یا حذف

 بر روی منوی کنترل

Hot Keys دستگاه.: امکان تعیین کلیدهای میانبر 



 
 

 

Auto Lock های های دستگاه برای جلوگیری از تماسکلید: امکان قفل کردن

ی بندی شده از گزینههای زمانتصادفی با کلیدها. برای انجام این کار در فعالیت

During Activity  ی غیر از این حالت، از گزینهاستفاده کنید. درWatch 

Mode   .استفاده کنید 

Units –  :گاهتنظیم واحدهای اندازه گیری قابل استفاده در دستواحدها 

Formatعالیت ف ین انجام: تنظیمات فرمت اصلی، مانند نمایش گام و سرعت در ح

 هاو روز شروع هفته، قالب نمایش موقعیت جغرافیایی و انتخاب داده

Data Recording –  :تنظیم نحوه ذخیره اطالعات فعالیت ضبط اطالعات

ها. با استفاده از قابلیت ضبط هوشمند )به صورت پیش فرض موجود است( می 

 Everyتوانید فعالیت ها را طوالنی مدت ضبط کنید. با استفاده از قابلیت ضبط 

Second  ما ممکن است می توانید جزئیات بیشتری را از فعالیت خود ضبط کنید ا

 امکان ضبط کامل فعالیت های طوالنی مدت را نداشته باشد.

USB Modeه و یافظ: هنگام اتصال دستگاه به کامپیوتر می توانید از حالت حا 

 حالت گارمین استفاده کنید.

Restore Defaults –  :امکان بازگردانیبازگشت به تنظیمات کارخانه 

 یر خالی اولیهداده های کاربری و تنظیمات به مقاد

Software Update –  :استفاده از بروزرسانی نرام افزارWi-Fi  برای

 بروزرسانی های نرم افزاری دستگاه

 تنظیمات زمان

 < Settingsرا نگه دارید و سپس به این مسیر بروید:  MENUدکمه 

System > Time 

Time Format – رفرمت نمایش زمان: تنظیم نحوه نمایش زمان دستگاه د 

 ساعتی 24ساعتی یا  12قالب 

Set Time – :روی  منطقه جغرافیایی با ساعت جهانی آن را بر تنظیم زمان

طقه خود انی منت جهدستگاه تنظیم کنید. با استفاده از انتخاب خودکار می توانید ساع

 تنظیم کنید. GPSرا به طور خودکار توسط اتصال به 

Timeد(باش تنظیم دستی انتخاب شده : امکان تنظیم ساعت )در صورتی گزینه 

Alertsهای طلوع و غروب آفتاب. : تعیین زنگ هشدار برای زمان 

Sync With GPS امکان تنظیم دستی زمان با :GPS ی تغییر منطقه بسته به

 جویی در نور روز.و صرفهزمانی 

 تنظیمات نور پس زمینه

 :زیر برویدرا نگه دارید و مسیر  MENUدکمه 

 Settings > System > Backlight 

Mode – :ه به طور دستی فعال شود و یا به صورت تنظیم نور برای آنک حالت

 روشن گردد.و حرکات برای کلیدها و زنگ ها  خودکار

توانید با باال بردن یا چرخاندن مچ می Gestureبا فعال کردن توجه: 

 شود.چراغ صفحه روشن می

Timeout –  :دن نور زمان باقیمانده  تا خاموش شتعیین مقدار تایمر معکوس

 پس زمینه

Brightness –  :تنظیم میزان روشنایی نور پس زمینهروشنایی 

 هاسازی منوی کنترلشخصی

ا چیدمان های موجود در منوی کنترل را کم یا زیاد یا اصالح کرده و یتوانید گزینهمی

 آنها را تغییر دهید.

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 یر زیر بروید:به مس 2

Settings > System > Controls Menu 

 یکی از کلیدهای میانبر را برای تغییر انتخاب کنید. 3

 یک گزینه را انتخاب کنید: 4

 ی گزینهReorder  ر منوی درا انتخاب کنید تا مکان میانبر را

 کنترل تغییر دهید.

 ی گزینهRemove ل منویرا انتخاب کرده تا میانبر را از داخ 

 کنترل حذف نمائید.

را انتخاب کنید تا یک کاید میانبر  Add Newی در صورت نیاز گزینه 5

 به منوی کنترل اضافه کنید.

 سازی کلیدهای میانبرشخصی



 
 

 

 نید.کا فعال رتوانید برای کلیدهای دلخواه خود و یا ترکیبی از آنها امکان قفل می

 را نگه دارید. MENUی گزینه 1

 بروید.  Settings > System > Hot Keysبه مسیر  2

 یک کلید یا ترکیبی از کلیدها را انتخاب کنید. 3

 یک عملکرد برای کلیدهای انتخاب شده تعریف کنید. 4

 تغییر واحد های اندازه گیری

رعت، ام و سگفت، واحد های اندازه گیری را می توان تغییر داد که عبارتند از: مسا

 ارتفاع، وزن، قد و دما.

 را نگه دارید. MENUمه دک 1

 Settings > System > Unitsمسیر روبرو را دنبال کنید:  2

 یکی از پارامتر های اندازه گیری را انتخاب کنید. 3

 یک واحد اندازه گیری را انتخاب کنید. 4

 

 دستگاه  و مشخصات اطالعات

افزاری، مرندستگاه، نسخه  IDتواند اطالعات دستگاه را مشاهده کنید. از جمله می

 مقررات و توافقنامه مجوز.

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

  Settings > Aboutمسیر روبرو را دنبال کنید:  2

 ی اطالعات نظارتی و انطباقمشاهده

 را انتخاب کنید. Aboutی از داخل تنظیمات گزینه 1

را انتخاب کرده تا اطالعات مربوط به قوانین نظارتی  DOWNی گزینه 2

 ش داده شوند.نمای

 +ANTسنسورهای 

 سازگار است. +ANTدستگاه موجود، با تجهیزات جانبی اختیاری بدون سیم 

  سنسور ضربان قلب، مانندHRM-Run 

  سنسور سنجش سرعت دوچرخه و گام 

 سنسور پا 

  سنسور سنجش توان، مانندVector™ 

  سنسور سنجش دمای بی سیمtempe™ 

ارتباط با میزان تطبیق پذیری و خرید  برای به دست آوردن اطالعات کافی در

 مراجعه کنید. http://buy.garmin.comسنسور های اضافی، به سایت 

 با دستگاه +ANTمرتبط کردن سنسور

ی سیم بوژی اولین باری که می خواهید سنسور های خود را با استفاده از تکنول

ANT+  س ید. پباش کنید بایستی آن ها را با یکدیگر مرتبط کردهبه دستگاه متصل

نید در ت می کعالیفاز آنکه دستگاه و سنسور ها را مرتبط کردید، هر بار که آغاز به 

 ه بهصورتی که سنسور فعال بوده و در محدوده قابل شناسایی باشد دستگا

 طورخودکار با سنسور مرتبط می شود.

ن شد، ایده باه یک سنسور ضربان قلب بسته بندی شاگر دستگاه شما به همراتوجه: 

 دو از پیش مرتبط شده اند.

 برای مرتبط کردن سنسور ضربان قلب، آن را به بدن خود متصل نمائید. 1

چ سنسور تا هنگامی که آن را به بدن خود وصل نکرده باشید هی

 اطالعاتی ارسال یا دریافت نمی کند.

 .ور قرار دهیدمتری سنس 3دستگاه را در فاصله  2

تگاه برای تنظیم کردن آن با دس +ANTبرای دیگر سنسورهای توجه: 

 متری قرار بگیرید. 10در فاصله 

 را نگه دارید. MENUدکمه  3

 را دنبال کنید:  مسیر زیر 4

Settings > Sensors & Accessories > Add New 

 یک گزینه را انتخاب کنید: 5

  گزینهSearch All د.را انتخاب کنی 

 .نوع سنسور خود را انتخاب کنید 

http://buy.garmin.com/


 
 

 

به  Searching –پس از اینکه سنسور با دستگاه مرتبط شد، از وضعیت جستجو 

فحه تغییر حالت می دهد. اطالعات سنسور در گردونه ص Connected –متصل 

 اطالعات و یا در یک صفحه اطالعات اختیاری نمایش داده می شود.

 خهاستفاده از سنسور ریتم حرکت دوچر

ا رعالیت ات فبا استفاده از یک سنسور سازگار ریتم حرکت دوچرخه می توان اطالع

 برای دستگاه ارسال کرد.

 .سنسور خود را با دستگاه مرتبط و تنظیم کنید 

 ید.اطالعات کاربری مربوط به آمادگی جسمانی خود را بروز نمائ 

 ها را وارد نمائید.اندازه چرخ 

 .به دوچرخه سواری بروید 

 

 رین به کمک سنسور سنجش توانتم

  به سایتwww.garmin.com/intosports  بروید تا لیستی از

 سنسورهای سازگار با دستگاه خود را مشاهده کنید.

 ی راهنمای مربوط به سنسوربرای دریافت اطالعات بیشتر دفترچه 

 ه کنید.گیر توان را مطالعاندازه

 ود خهای توانایی خود را نسبت به اهداف تمرینی و توانایی محدوده

 تنظیم کنید.

 احیه ای استفاده کنید تا هنگام رسیدن به یک ناز اخطارهای محدوده

 توان معین به شما هشدار دهد.

 د.سازی کنیجداول اطالعات مربوط به توان خود را به دلخواه شخصی 

 های الکترونیکیدهندهاستفاده از انتقال

، بایستی آنها را با دستگاه Shimano Di2پیش از استفاده از این نوع ابزارها مانند 

توانید محتویات جداول داده را نیز به دلخواه خود خود مرتبط کنید. همچنین می

 adjustmentهنگامی که سنسور در وضعیت  fenix 5Xتنظیم کنید. دستگاه 

mode  ،دهد.تنظیمی را نشان مییر فعلی مقادقرار داشته باشد 

 آگاهی از شرایط 

، Varia Visionتوانید تجهیزاتی مانند دستگاه برای بهبود آگاهی از شرایط می

 fenixو نیز رادار نمای عقب را با دستگاه  Variaای های هوشمند دوچرخهچراغ

دستگاه  خود مرتبط کنید. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به دفترچه راهنمای

Varia .مراجعه کنید 

ممکن است پیش از وصل کردن این تجهیزات به دستگاه نیاز به بروزرسانی توجه: 

 دستگاه داشته باشید.  

 سنسور پا

دستگاه شما با سنسور پا سازگار است. با استفاده از سنسور پا می توانید تعداد گام و 

ر محیط های تمرینی داخلی و اندازه گیری کنید که د GPSمسافت را بدون نیاز به 

ضعیف است مفید می باشد. سنسور پا آماده به کار  GPSیا در مواقعی که سیگنال 

بوده و به محض اتصال اطالعات را به دستگاه ارسال می کند )مانند سنسور ضربان 

 قلب(.

تری دقیقه عدم فعالیت، سنسور پا جهت صرفه جویی در مصرف با 30پس از 

ر دشود.  ه میگر باتری کم باشد پیامی بر روی دستگاه نشان دادخاموش می شود. ا

 ساعت دیگر از عمر باتری باقی می ماند. 5این وضعیت حدودا 

 کالیبره کردن سنسور پا

ر پا را با دسترسی داشته باشید و همچنین سنسو GPSپیش از این کار بایستی به 

 دستگاه مرتبط کرده باشید. 

ز ت پس امساف وکالیبره می شود. دقت اندازه گیری سرعت سنسور پا به طور خودکار 

 بهبود داده می شود. GPSچند دقیقه دویدن در محیط بیرون و با کمک 

دقیقه در محیط بیرون بایستید در جایی که آسمان بدون هیچ  5به مدت  1

 مانعی پیدا باشد.

 آغاز به دویدن کنید. 2

 دقیقه بدوید. 10مسیری را بدون توقف تا  3

 فعالیت خود را متوقف کنید و آن را ذخیره کنید. 4

عات توان بر اساس اطالعات ذخیره شده مقادیر اطالدر صورت نیاز می

غییر نتان توسبک دوید کالیبراسیون سنسور پا را تغییر داد. تا وقتی شیوه

 شت.دا نکرده باشد نیازی به کالیبره کردن مجدد سنسور پا نخواهید

 سنسور پا کالیبراسیون دستی

پیش از آنکه بتوانید دستگاه خود را کالیبره کنید بایستی آن را با سنسور پا مرتبط 

 کرده باشید.

http://www.garmin.com/intosports


 
 

 

سیون الیبراکاز  در صورتی که فاکتور کالیبراسیون خود را بدانید توصیه می شود که

ره کالیب یگریددستی استفاده کنید. در صورتی که سنسور پا را با دستگاه گارمین 

 اشید، در این صورت فاکتور کالیبراسیون خود را می دانید.کرده ب

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

  بروید. Settings > Sensors & Accessoriesبه مسیر 2

 سنسور پای خود را شناسایی و انتخاب کنید. 3

 را انتخاب کنید. Cal. Factor > Set Valueی گزینه 4

 :فاکتور کالیبراسیون را تنظیم کنید 5

  در صورتی که مسافت شما بسیار کوتاه می باشد، فاکتور

 کالیبراسیون را افزایش دهید.

 در صورتی که مسافت شما بسیار طوالنی می باشد، فاکتور 

 کالیبراسیون را کاهش دهید.

 تنظیم مسافت و سرعت سنسور پا

ر ن سنسوا ایبپیش از تنظیم سرعت و مسافت در سنسور پا، بایستی دستگاه خود را 

 متصل کنید.

فاده از با است  GPSتوانید محاسبات مربوط به سرعت گام و مسافت را به جای می

 سنسور پا انجام دهید.

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 بروید. Settings > Sensors & Asseccoriesبه مسیر  2

 سنسور پای خود را شناسایی و انتخاب کنید. 3

 ئید.را انتخاب نما Speedی گزینه 4

 ها را انتخاب نمائید:یکی از گزینه 5

  هنگامی کهGPS ی توانید گزینهخاموش است میIndoor  را

 انتخاب نمائید.

 نظر گرفتن تنظیمات  توانید بدون درمیGPS ی گزینهAlways 

 را انتخاب کنید.

 Tempeسنسور دما 

Tempe  یا دمای رنگ، یکی از سنسورهای بی سیم دماANT+ ی می باشد. م

توانید این سنسور را به یک تسمه یا حلقه مطمئن وصل کنید به طوری که در 

معرض هوای پیرامون قرار داشته باشد. در این صورت اطالعات این سنسور می تواند 

منبع قابل اطمینانی از داده های دقیق و صحیح دما باشد. برای مشاهده اطالعات 

 را با دستگاه خود مرتبط و تنظیم کنید.دمایی حاصل از این سنسور تنها کافیست آن 

 

 

 مشخصات و اطالعات دستگاه

 fenix 5Xمشخصات دستگاه 

 قابل شارژ، باتری لیتیوم یون داخلی مدل باتری

 هفته 12حدود  عمر باتری

 ATM* 10 میزان ضد آب بودن

محدوده دمایی مناسب 

 کارکرد

 نتی گراددرجه سا 50الی  -20از 

 محدوده دمایی مناسب

 شارژ

 درجه سانتی گراد 45تا  0از 

 گیگاهرتز 4/2 امواجفراکانس 

 +ANTتکنولوژی بیسیم  امواج پروتکل

 مجهز به بلوتوث هوشمند

 ها()در برخی مدل Wi-Fiتکنولوژی 

متر را تحمل کند. برای اطالعات  100*این دستگاه می تواند فشاری در حدود عمق 

 مراجعه کنید. www.garmin.com/waterratingبیشتر به سایت 

 

 اطالعات باتری

عال فه خود ستگادعمر واقعی باتری بسته به قابلیت ها و امکاناتی دارد که بر روی 

، GPS وشمند،هلفن کرده اید. مانند مسیریابی فعالیت، پیام های اخطار دریافتی از ت

 +ANTسنسور های جانبی سنسورهای داخلی و 

 وضعیت عمر باتری

اده ها و استفدر حالت ساعت هوشمند با ثبت و پیگیری فعالیت روز12حدود 

 از سنسور نبض 24تا  7از ساعت 

http://www.garmin.com/waterrating


 
 

 

 فعال و سنسور ضربان قلب GPSبا  ساعت 20حدود 

و محاسبات آفالین با  GPSکار با  و UltraTracحالت  ساعت 50حدود 

 ژیروسکوپ

 و کنترل اطالعات مدیریت

عامل  ، و سیستم®NT، ویندوز Me، 98، 95این دستگاه با ویندوز های توجه: 

Mac® OS 10.3 .و قبل از آن سازگار نیست 

 USBجدا نمودن کابل 

رای بست، اگر دستگاه شما به صورت یک درایو خارجی به کامپیوتر متصل شده ا

 تر جداامپیوکبه طور ایمن از جلوگیری از خراب شدن اطالعات بایستی دستگاه را 

اید،  مودهنکنید. اگر آن را به صورت یک دستگاه قابل حمل به کامپیوتر متصل 

 نیازی به جداسازی ایمن آن نیست.

 یکی از کارهای زیر را انجام دهید: 1

 زینهبرای کامپیوتر هایی که از ویندوز استفاده می کنند، گ 

Safely Remove Hardware ار ابزار را از قسمت نو

 انتخاب کرده و دستگاه خود را انتخاب کنید.

  برای کامپیوترهایMac له آیکون درایو را به درون سطل زبا

 بکشید.

 کابل را از کامپیوتر خود جدا کنید. 2

 حذف فایل ها

 توجه
ی ا داراه شمدر صورتی که فایلی را نمی شناسید آن را پاک نکنید. حافظه دستگا

 ی است که نباید پاک شوند.فایل های سیستمی مهم

 

 را باز کنید. Garminدرایو  1

 در صورت نیاز یکی از فولدر ها را نیز باز کنید. 2

 یک فایل را انتخاب کنید. 3

 را از روی صفحه کلید بزنید. Deleteدکمه  4

 Trashکنید، بایستی فولدر اگر از یک کامپیوتر اپل استفاده میتوجه: 

 ها به کلی حذف شوند.را خالی کنید تا فایل

 

 نگهداری دستگاه

 مراقبت از دستگاه

 توجه
 برای تمیز کردن دستگاه از اجسام تیز استفاده نکنید.

 که می شراتحاز استفاده از تمیزکننده های شیمیایی، حالل ها و دفع کنند های 

 د.پرهیزیبنند توانند به اجزای پالستیکی دستگاه را آسیب زده و یا آن را مات ک

ر گیالکل و یا د پس از تماس دستگاه با کلر، آب شور، کرم ضد آفتاب، مواد آرایشی،

 مواد شیمیایی خشن و آسیب زننده آن را با آب تازه شستشو دهید.

 دکمه ها را در زیر آب فشار ندهید.

با آب  ند چرمبماس بند چرم دستگاه را خشک نگه دارید و با به حمام یا شنا نروید. ت

 شود.اب شدن آن میموجب خر

عمال اا این زیر از وارد آمدن ضربات شدید یا رفتارهای خشن با دستگاه پرهیز کنید

 می تواند عمر محصول را کاهش دهد.

هید، رار ندرد قدستگاه را در شرایطی که در معرض طوالنی با دماهای باال قرار گی

 زیرا ممکن است منجر به آسیبی دائمی گردد.

 

 ستگاهتمیز کردن د

 توجه
ب ژر موجشار حتی ذرات ریز عرق یا رطوبت نیز می تواند هنگام اتصال دستگاه به

 زنگ زدگی اتصال های الکتریکی شود.

 زنگ زدگی مانع شارژ کردن و انتقال داده ها می شود.

توسط یک پارچه مرطوب شده با محلول شوینده مالیم دستگاه را تمیز  1

 نمائید.

 را خشک کنید. با مالش پارچه آن 2

 پس از تمیز کردن دستگاه اجازه دهید تا کامال خشک شود.

برای اطالعات بیشتر به آدرس نکته: 

www.garmin.com/fitandcare .بروید 

 تمیز کردن بند چرم

http://www.garmin.com/fitandcare


 
 

 

 بند چرم با یک حوله خشک تمیز کنید. 1

 دهنده چرم استفاده کنید.چرم از یک حالتبرای تمیز کردن بند  2

 QuickFitتعویض آسان بندهای 

 ای بندها را کشیده و آنها را از ساعت جدا کنید.ضامن تسمه 1

 

 بند جدید را بر روی ساعت  قرار دهید. 2

 سر جای خود قرار دهید. بندها را 3

د یه بامطمئن شوید که بند سالم و محکم بسته شده باشد. تسمتوجه: 

 نزدیک پین ساعت قرار گرفته باشد.

را تکرار کنید تا بند دیگری را بر روی ساعت امتحان  3تا  1مراحل  4

 کنید.

 ساعت تنظیم بند آهنی

د یک ا نزراگر ساعت شما دارای یک بند آهنی نیز می باشد، بایستی ساعت خود 

 طالساز و یا متخصصی دیگر ببرید تا طول بند آهنی را تنظیم کند.

 ع مشکالترف

 زبان دستگاه من اشتباه است

توانید تنظیمات زبان اید میدر صورتی که اشتباها زبان دیگری را انتخاب کرده

 دستگاه را تغییر دهید.

 را نگه دارید. MENUی دکمه 1

 را انتخاب کنید.ی لیست بروید و عالمت به آخرین گزینه 2

 را انتخاب کنید. ی ی یکی به آخر مانده بروید و گزینهبه گزینه 3

 را انتخاب کنید. ی گزینه 4

 زبان مربوطه به خود را انتخاب کنید. 5

 آیا تلفن همراه من با دستگاه سازگار است؟

های همراهی سازگار است که دارای قابلیت بلوتوث با تلفن fenix 5Xدستگاه 

 هستند.

 بروید. www.garmin.com/bleبرای بدست آوردن اسن اطالعات به آدرس 

 شودتلفن همراه من به دستگاه متصل نمی

 .بلوتوث را بر روی گوشی خود فعال کنید 

 متری دستگاه قرار دهید. 10ی تلفن همراه خود را در فاصله 

 ی برنامهGarmin Connect Mobile ت را اجرا کنید و وارد حال

pairing mode .شوید 

 روی دستگاه عالمت  برLIGHT   را انتخاب را نگه داشته و عالمت

 شود. pairing modeکنید تا بلوتوث روشن شده و وارد وضعیت 

 اندازی مجدد اولیه دستگاهراه

 ثانیه نگه دارید. 25را حداقل   Lightدکمه  1

 را یک ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.   Lightسپس دکمه  2

 کلیه تنظیمات اولیهبازگرداندن 

یت ها فعال این کار باعث حذف شدن کلیه اطالعات کاربری و تاریخچه هایتوجه: 

 می شود.

 ید.ردانمی توانید کلیه تنظیمات دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه برگ

 را نگه دارید. MENUدکمه  1

http://www.garmin.com/ble


 
 

 

 :به مسیر زیر بروید 2

 Settings > System > Restore Defaults > Yes 

 های ماهوارهدسترسی به سیگنال

های لسیگنا ا بهبرای این منظور بایستی بدون هیچ مانعی زیر آسمان قرار بگیرید ت

ر روی زمان و تاریخ ب GPSماهواره دسترسی داشته باشید. بر اساس موقعیت 

 شود.دستگاه به طور خودکار تنظیم می

 به یک محیط بار بروید. 1

 ه آسمان باشد.صورت دستگاه بایستی رو ب 

 ها را پیدا کند منتظر بمانید.تا زمانی که دستگاه ماهواره 2

 ثانیه طول بکشد. 60تا  30این کار ممکن است حدود  

 GPSهای بهبود دریافت سیگنال

 .دستگاه خود را مرتبا با حساب کاربری گارمین مرتبط کنید 

o  دستگاه خود را با استفاده از کابلUSB و  به کامپیوتر

 متصل نمائید. Garmin Expressافزار نرم

o  دستگاه خود را با استفاده از بلوتوث به برنامهGarmin 

Connect Mobile .متصل نمائید 

o  دستگاه خود را با استفاده ازWi-Fi  ب کاربری حسابه

Garmin Connect .متصل نمائید 

متصل هستید، دستگاه  Garmin Connectهنگامی که به حساب کاربری 

شود کند. این کار موجب میای مربوط به چندین روز را دانلود میهای ماهوارهداده

 دا کنید.های ماهواره را پیکه به سرعت سیگنال

 های بلند دستگاه خود را به بیرون یک محیط باز ببرید که از ساختمان

 باشد.

 حرکت بمانید.برای چند دقیقه بی 

 سنسور دما دقیق نیست

به  . برایذاردگفرایند دماسنجی سنسور داخلی دما تاثیر می  دمای بدن شما بر روی

حدود  ده ودست آوردن دقیق ترین دماسنجی بایستی ساعت را از دست خود باز کر

 دقیقه صبر کنید. 30تا  20

استفاده کنید تا در  tempeعالوه بر این می توانید از یک سنسور دما خارجی 

 را داشته باشید.هنگام بستن ساعت نیز دمای دقیق محیط 

 بیشترین استفاده از عمر باتری

 می توانید برای افزایش عمر باتری کارهای بسیاری انجام دهید.

  نور پس زمینه را کم کنید یا 

 .زمان روشن ماندن صفحه را کاهش دهید 

  برای فعالیت خود از حالتUltraTrac GPS .استفاده کنید 

 اه را ستگدمی کنید، بلوتوث هنگامی که از امکانات ارتباطی استفاده ن

 خاموش کنید.

  هنگام مکث فعالیت برای زمان طوالنی، از امکانResume Later 

 استفاده کنید.

  از یکی از قالب های نمایش صفحهConnect IQ ر استفاده کنید ه

 ثانیه نیاز به به روز رسانی نداشته باشد.

  ته داشدوم نبرای مثال از قالب صفحه نمایش استفاده کنید که حالت

 باشد.

 .پیام های اخطار دریافتی از تلفن همراه را محدود کنید 

 های مرتبط متوقف های ضربان قلب را برای دیگر دستگاهانتشار داده

 کنید.

 گیر ضربان مچ دست را غیرفعال کنید.سنسور اندازه 

 ی زمان شدت تمرین و میزانسنسور ضربان قلب مچ دست برای محاسبهتوجه: 

 شود.سوزانده شده استفاده میکالری 

 هاپیگیری فعالیت

ها به آدرس گیری فعالیتبرای کسب اطالعات جامع در مورد دقت اندازه

garmin.com/ataccuracy .مراجعه کنید 

 آمار دویدن روزانه من نمایش داده نمی شود

 تعداد گام روزانه در هر نیمه شب مجددا صفر می گردند.

ه بدویدن عالمت منها نمایش داده شد،  در صورتی که بجای آمار

 کند و یدادستگاه خود اجازه دهید تا به سیگنالهای ماهواره دسترسی پ

 زمان را به طور خودکار تنظیم کند.

 آیندها به نظر دقیق نمیشمارش گام



 
 

 

 :توانید کارهای زیر را انجام دهیدها دقیق نیستند میدر صورتی که شمارش گام

 دست دیگر خود ببندید. دستگاه را بر مچ 

 ا در زنی هستید دستگاه راگر در حال حل دادن کالسکه یا ماشین چمن

 جیب خود بگذارید.

  ا در رشدیدی با دست و بازوهای خود دارید دستگاه هنگامی که فعالیت

 تان بگذارید.جیب

اده دممکن است دستگاه بعضی حرکات را تکرار شونده تشخیص توجه: 

 ها، دست زدن و غیره...شستن، تا زدن لباسباشد. مانند ظرف

 Garmin Connectساب کاربری حها بر روی دستگاه و شمارش گام

 با یکدیگر منطبق نیست

مرتبط کنید،  Garmin Connectهنگامی که دستگاه را به حساب کابری 

 شوند.ها نیز بروزرسانی میشمارش گام

 را انتخاب کنید: یک گزینه 1

 ی خود را با برنامه هایشمارش گامGarmin Connect 

 منطبق کنید.

 ی های خود را با برنامهشمارش گامGarmin Connect 

Mobile .منطبق کنید 

 ها را با هم انطباق دهد.کمی صبر کنید تا دستگاه داده 2

 این عملیات ممکن است چندین دقیقه طول بکشد. 

و یا  Garmin Connect Mobile اندازی مجدد برنامهراهتوجه: 

ها را با های مربوط به تعداد گامداده Garmin Connectی برنامه

 کند. هم منطبق نمی

 رسدشمارش تعداد طبقات به نظر دقیق نمی

تفاع را تواند میزان تغییرات اربرد که میدستگاه شما از یک فشارسنج داخلی بهره می

تر در نظر م 3ل هر طبقه معاد هنگام باال رفتن از سطوح و طبقات ثبت کند. ارتفاع

 شود.گرفته می

 ها هروی پل ها یا پریدن ازهنگام باال رفتن از طبقات، از گرفتن دستگیره

 خودداری کنید.

 کندزدن میزمان فشار تمرین شروع به فلش

هنگامی که در حال انجام تمرین سخت هستید و شدت تمرین از هدف تعیین شده 

 کند. یشگر فشار تمرینی شروع به فلش زدن میتر باشد، زمان نماسنگین

 دقیقه متوالی با فشار متوسط یا سخت تمرین کنید. 10حداقل به مدت  

 به دست آوردن اطالعات بیشتر

 می توانید با مراجعه به این آدرس ها اطالعات بیشتری دریافت کنید.

 support.garmin.com 

 www.garmin.com/outdoor 

  http://buy.garmin.com   و یا به یکی از نمایندگی های

گارمین برای دریافت اطالعات الزم در مورد تجهیزات جانبی اختیاری و 

 اجزاء قابل تعویض مراجعه کنید.

  

http://www.garmin.com/outdoor
http://buy.garmin.com/


 
 

 

 ضمائم

 جداول اطالعات

%FTP : ،ی توان عملکردیدرصدی از آستانهخروجی توان فعلی 

%HRR :درصد ضربان قلب ذخیره )حداکثر ضربان قلب منهای ضربان قلب 

 استراحت

10s Avg. Power :10 ثانیه میانگین توان خروجی 

10s Avg Balance : هثانی 10میانگین باالتس توان پای چپ و راست در 

24-Hour Max : ته که از یک اعت گذشس 24حداکثر دمای ذخیره شده در

 است.سنسور دماسنج بدست آمده

24-Hour Min : اعت گذشته که از یک س 24حداقل دمای ذخیره شده در

 است.سنسور دماسنج بدست آمده

30s Avg. Power : ثانیه 30میانگین توان حرکتی خروجی در 

30s Avg Balance : 30میانگین توان حرکتی باالنس پای چپ و راست در 

 ثانیه

3s Avg. Balance : ثانیه 3میانگین توان حرکتی پای چپ و راست در 

3s Avg. Power : ثانیه 3میانگین توان حرکتی خروجی در 

500m Pace : متر 500ریتم فعلی حرکات شنا بازاء هر 

Aerobic TE :ازیتاثیر فعالیت در حال انجام بر سطح امادگی جسمانی هو 

Ambient Press :هفشار محیطی کالیبره نشد 

Anaerobic TE : هوازییبتاثیر فعالیت در حال انجام بر سطح آمادگی جسمانی 

Average HR :متوسط ضربان قلب در فعالیت در حال انجام 

Avergae Pace :برداری در فعالیت در حال انجاممیانگین ریتم گام 

Average Power :توان خروجی متوسط در فعالیت در حال انجام 

Average Swolf :تیاز امswolf  متوسط برای فعالیت در حال انجام. امتیاز

swolf  مجموع زمان یک طول بعالوه تعداد حرکات انجام شده در آن طول

 swolfمتر برای محاسبه امتیاز  25از طول شده است. برای شنا در آبهای آزاد، طی

 شود.استفاده می

Avg. %HRR :بان قلب منهای درصد میانگین ضربان قلب ذخیره )بیشترین ضر

 ضربان قلب استراحت( برای فعالیت در حال انجام

Avg. 500m Pace : متر در فعالیت فعلی 500ریتم متوسط شنا بازاء هر 

Avg. Ascent :گیری از آخرین ریست تا ی عمودی متوسط هنگام ارتفاعفاصله

 این لحظه

AVG. Balance : ال در حباالنس توان متوسط پای چپ و راست برای قعالیت

 انجام

Avg. Cadence :سواری: ریتم حرکت فعالیت جاریبرای دوچرخه 

Avg. Cadence :برای دویدن: ریتم حرکت فعالیت جاری 

Avg. Descent :ت جاریفرود در فعالیی عمودی متوسط فاصله 

Avg. GCT Bal :یت باالنس زمان متوسط تماس پا با سطح زمین برای فعال

 جاری

Avg. L. PP :توان متوسط پای چپ برای فعالیت جاری زاویه 

Avg. L. PPP :بیشترین زاویه توان متوسط پای چپ برای فعالیت جاری 

Avg. Lap Time :زمان متوسط دور تمرینی برای فعالیت جاری 

Avg. Moving Speed :سرعت متوسط حرکت برای فعالیت جاری 

Avg. Overall Speed :های زمان سرعت متوسط برای فعالیت جاری شامل

 حرکت و توقف

Avg. PCO :جبران مرکز پلتفورم برای فعالیت جاری 

Avg. R. PP :زاویه توان متوسط پای راست برای فعالیت جاری 

Avg. R. PPP :ریبیشترین زاویه توان متوسط پای راست برای فعالیت جا 

Avg. Speed :سرعت متوسط برای فعالیت جاری 



 
 

 

Avg. Stride Len. :ام بلند برای فعالیت جاریمتوسط طول گ 

Avg. Strk/Len :ت تعداد متوسط حرکات شنا برای هر طول در طول فعالی

 جاری

Avg. Strk Rate: یت فعال شنا: تعداد متوسط حرکات شنا در هر دقیقه در طول

 جاری

Avg. Strk Rate: ر طول ددر هر دقیقه  پارو: تعداد متوسط حرکات پارو زدن

 فعالیت جاری

Avg. Vert. Osc :های عمودی در طول فعالیت جاریمقدار متوسط جابجایی 

Avg. Vert. Ratio :طول  ضریب متوسط جابجایی عمودی به طول گام بلند در

 فعالیت جاری

Avg. Dist Per Stk :ر طول شنا: متوسط مسافت جابجا شده بازاء هر حرکت د

 فعالیت جاری

Avg. Dist Per Stk :مسافت جابجا شده بازاء هر طهای پارو زنی: متوسورزش 

 حرکت در طول فعالیت جاری

Avg. GCT :مقدار متوسط زمان تماس با زمین برای فعالیت جاری 

Avg. HR %Max :درصد متوسط بیشترین ضربان قلب برای فعالیت جاری 

Balance :ستای توان پای چپ و راباالنس لحظه 

Baro. Pressure :فشار فعلی کالیبره شده 

Battery Level :سطح باقیمانده از عمر باتری 

Bearing :تی دربایس مسافت از موقعیت فعلی تا یک مقصد. برای نمایش این داده 

 وضعیت مسیریابی قرار گرفته باشید.

Cadence :تی لنگ. برای نمایش این مقدار بایستعداد دور میلسواری: دوچرخه

 متصل باشد. گیر ریتم حرکتدستگاه به سنسور اندازه

Cadence :)دویدن: تعداد گام در هر دقیقه )راست و چپ 

Calories :مجموع کالری سوزانده شده 

Compass Hdg :نمامسافت طی شده بر اساس قطب 

Course :ی شروع تا مقصد. این مسیر ممکن است شده از نقطهمسیر انتخاب

ین داده بایستی شده باشد. برای نمایش داده شدن اریزی شده یا از پیش تعیینبرنامه

 در وضعیت مسیریابی قرار گرفته باشید.

Dest. Location :.موقعیت آخرین مقصد 

Dest. Wpt :ی روی مسیر به سمت مقصد. برای نمایش داده شدن اخرین نقطه

 این داده بایستی در وضعیت مسیریابی قرار گرفته باشید.

Di2 Battery : میزان باتری باقیمانده از سنسورDi2 

Dist. Per Stroke :شنا، مسافت طی شده در هر حرکت از شنا 

Dist. Per Stroke :های پارویی: مسافت طی شده در هر حرکتورزش 

Dist. Remaining :ده شدنمسافت باقیمانده تا مقصد نهایی. برای نمایش دا 

 این داده بایستی در وضعیت مسیریابی قرار گرفته باشید.

Distance :مسیر یا فعالیت جاری شده برایمسافت طی 

Distance To Next :ای مسیر بعدی در میان راه. برمسافت باقیمانده تا نقطه

 .اشیدبنمایش داده شدن این داده بایستی در وضعیت مسیریابی قرار گرفته 

Elapsed Time :و به  شده. برای مثال اگر تایمر را فعال کنیدمجموع زمان ثبت

مجددا تایمر  ودقیقه متوقف کنید  5ایمر را به مدت دقیقه بدوید و سپس ت 10مدت 

 شود.دقیقه می 35ی شما شدهی دیگر بدوید، زمان طیدقیقه 20را فعال کرده و 

Elevation :ارتفاع موقعیت فعلی شما نسبت به سطح دریا 

ETA :رای د(. بزمان تخمینی رسیدن به مقصد نهایی. )بر اساس زمان محلی مقص

 اشید.باین داده بایستی در وضعیت مسیریابی قرار گرفته نمایش داده شدن 

ETA at Next :اس مسیر بعدی درمیان راه )بر اسزمان تخمینی رسیدن به نقطه

ابی مسیری ضعیتزمان محلی آن نقطه(. برای نمایش داده شدن این داده بایستی در و

 قرار گرفته باشید.

ETE :ه شدن ش دادنهایی. برای نمای زمان تخمینی باقیمانده تا رسیدن به مقصد

 این داده بایستی در وضعیت مسیریابی قرار گرفته باشید.

Front :اساس سنسور دندهی جلوی دوچرخه. بردنده 

GCT :ثانیه که بر اساس میلی ر زمانی تماس با زمین در هر گام از دویدن مقدا

 شود.این زمان برای راه رفتن محاسبه نمیشود. گیری میاندازه



 
 

 

GCT Balance :م باالنس پاس چپ و راست در تماس با سطح زمین در هنگا

 دویدن

Gear Combo: ی جاری با استفاده از سنسور دندهترکیب دنده 

Gear Ratio :های جلو و عقب دوچرخه که توسط سنسور دنده تعداد دنده

 شود.تشخیص داده می

Gears :ه تشخیص داده های جلو و عقب دوچرخه که توسط سنسور دنددنده

 شود..می

Glide Ratio :ی عمودینسبت جابجایی افقی به تغییرات فاصله 

Glide Ratio Dest. : نسبتglide ی الزم برای پایین آمدن از مکان فعل

ته ار گرفی قرارتفاع. برای نمایش داده شدن این داده بایستی در وضعیت مسیریاب

 باشید.

GPS : قدرت سیگنال ماهوارهGPS 

GPS Elecation : ارتفاع مقعیت فعلی با استفاده ازGPS 

GPS Heading : جهت حرکت بر اساسGPS 

Grade :ل رای مثای باال رفتن )ارتفاع گرفتن( به نسبت دویدن )مسافت(. بمحاسبه

 خواهد بود. grade 5%اید. میزان متر باال رفته 60بازاء هر سه متر 

Heading :جهت حرکت 

Heart Rate :ب در هر دقیقه ضربان قل(bpm)نسور . دستگاه بایستی به یک س

 ضریان قلب متصل باشد.

HR %Max. :درصد حداکثر ضربان قلب 

HR Zone :فرض بر اساس (. مقادیر پیش5تا  1ی فعلی ضربان قلب )بازه

منهای  220شود. )اطالعات کاربری وارد شده و حداکثر ضربان قلب محاسبه می

 سن(.

Int. Avg. %Max :های شنا در حداکثر ضربان قلب برای بازهرصد میانگین د

 فعالیت جاری

Int. Avg. HR :ضربان قلب متوسط برای اینتروال شنای فعلی 

Int. Distance :شده در اینتروال فعلیمسافت طی 

Int. Max. %HRR : حداکثر درصد ضربان قلب ذخیره )حداکثر ضربان قلب

 تروال فعلی شنامنهای ضربان قلب استراحت( برای این

Int. Max. %Max :حداکثر درصد حداکثر ضربان قلب برای اینتروال فعلی شنا 

Int. Max. HR :حداکثر ضربان قلب اینتروال فعلی شنا 

Int. Pace :میانگین سرعت برای اینتروال فعلی 

Int. Swolf : امتیاز متوسطswolf برای اینتروال فعلی 

Intensity Factor :رین برای فعالیت جاریفاکتور شدت تم 

Interval Lengths :تعداد طول استخر برای اینتروال فعلی 

Interval Time : زمانstopwatch برای اینتروال فعلی 

Int Strk/Len :وال اینتر تعداد متوسط حرکات شنا بازاء هر طول استخر در طول

 فعلی

Int Strk Rate : تعداد متوسط حرکات شنا در هر دقیقه(spm) ت فعالی در

 جاری

Int Strk Type :نوع حرکت در حال انجام برای اینتروال قعلی 

L. Lap Stk. Rate : شنا: تعداد متوسط حرکات دست در دقیقه(spm)  ول طدر

 ی تمرینیآخرین دور کامل شده

L. Lap Stk. Rate :ه های پارو زدنی: تعداد متوسط حرکات پارو در دقیقورزش

(spm) ی تمرینیکامل شده در طول آخرین دور 

L.Lap Strokes :ی تمرینیشنا: کل حرکات دست در آخرین دور کامل شده 

L.Lap Strokes :های پارو. زدنی: کل حرکات پارو در آخرین دور کاملورزش 

 ی تمرینیشده

L. Lap Swolf : امتیازswolf برای آخرین دور کامل شده 

L.Len. Stk. Rate :یقه تعداد متوسط حرکات در دق(spm) ل در آخرین طو

 استخر

L. Len. Stk. Type :خرنوع حرکات شنا استفاده شده در آخرین طول است 

L. Len. Strokes :مجموع حرکات استفاده شده در آخرین طول استخر 



 
 

 

Lap %HRR :ان درصد متوسط ضربان قلب ذخیره )بیشترین ضربان منهای ضرب

 استراحت( برای دور جاری

Lap 500m Pace :جاری متر برای دور 500قدار متوسط ریتم شنا بازاء هر م 

Lap Ascent :وندگی در دور جاریعمودی باال ر فاصله 

Lap Balance :باالنس متوسط توان چپ و راست در دور جاری 

Lap Cadence :سواری: ریتم متوسط حرکتی برای دور جاریدوچرخه 

Lap Cadence :جاری دویدن: ریتم متوسط حرکتی برای دور 

Lap Descent :ریروندگی در دور جاعمودی پایین فاصله 

Lap Distance :مسافت طی شده در دو فعلی 

Lap Dist Per Stk :فعلی شنا: متوسط مسافت طی شده برای هر حرکت در دور 

Lap Dist Per Stk :های پارو زدنی: متوسط مسافت طی شده برای هر ورزش

 حرکت در دور فعلی

Lap GCT :سط تماس پا با سطح زمان در دور جاریمتو 

Lap GCT Bal. :باالنس تماس پا با سطح زمین برای دور جاری 

Lap HR :ضربان قلب متوسط برای دور جاری 

Lap HR %Max :درصد متوسط بیشترین ضربان قلب در دور جاری 

Lap L. PP :زاویه قدرتی متوسط برای پای چپ در دور جاری 

Lap L. PPP :ط در بیشترین زاویه پای چپ در دور جاریتوان متوس 

Lap NP :توان طبیعی متوسط در دور جاری 

Lap Pace :گام متوسط در دور جاری 

Lap PCO :متوسط جبران توان پلتفورم در دور جاری 

Lap Power :توان متوسط خروجی در دور جاری 

Lap R. PP :زاویه قدرتی متوسط برای پای راست در دور جاری 

Lap R. PPP :توان متوسط در بیشترین زاویه پای راست در دور جاری 

Laps :شده برای فعالیت جاریتعداد دورهای تکمیل 

Laps Speed :سرعت متوسط در دور جاری 

Lap Stride Len. :طول متوسط گام بلند در دور جاری 

Lap Strk Rate : شنا، تعداد متوسط حرکات دست در هر دقیقه(spm) در دور ،

 جاری

Lap Strk Rate : شنا، تعداد متوسط حرکات دست در هر دقیقه(spm)دور  ، در

 جاری

Lap Strokes :شنا: کل حرکات استفاده شده در دور جاری 

Lap Strokes :های پاروزنی: کل حرکات استفاده شده در دور جاریورزش 

Lap Swolf : امتیازswolf در دور جاری 

Lap Time : زمانstopwatch اریدر دور ج 

Lap Vert. Osc. :مقدار متوسط جابجایی عمودی در دور جاری 

Lap Vert. Ratio : ور دضریب متوسط جابجایی عمودی به طول گام بلند در

 جاری

Last Lap Ascent :شدهی عمودی صعود در آخرین دور کاملفاصله 

Last Lap Cad :شدهسواری: ریتم حرکتی متوسط در آخرین دور کاملدوچرخه 

Last Lap Cad :شدهدویدن: ریتم حرکتی متوسط در آخرین دور کامل 

Last Lap Descent :شدهی عمودی نزول در آخرین دور کاملفاصله 

Last Lap Dist. :شدهشده در آخرین دور کاملمسافت طی 

Last Lap NP شدهدر آخرین دور کامل: متوسط توان طبیعی 

Last Lap Pace :شدهین دور کاملتعداد گام متوسط در آخر 

Last Lap Power :شدهمتوسط توان خروجی برای آخرین دور کامل 

Last Lap Speed :شدهسرعت متوسط در آخرین دور کامل 

Last Lap Time : زمانstopwatch شدهدر آخرین دور کامل 



 
 

 

Last Len. Pace :شده استخرمتوسط گام برای در آخرین طول کامل 

Last Len. Swolf :امتیاز swolf شده استخردر آخرین طول کامل 

Last/Lon :شدهنظر از فورمت ناحیه انتخابطول و عرض جغرافیایی فعلی صرف 

Left PP : .زاویه توان جاری پای چپPP  یاPower Phase ل محلی از پدا

 کند.است که توان مثبت تولید می

Left PPP : .بیشترین زاویه فاز توان فعلی برای پای چپPower phase 

peak شود.سوار به آن وارد میای است که بیشترین نیروی دوچرخهمحدوده زاویه 

Lengths :های استخر تکمیل شده در فعالیت جاریتعداد طول 

LL 500m Pace : گام متوسط شنا 

L Lap Dist P Stk :دور  شنا: مسافت متوسط طی شده در هر حرکت در آخرین

 شدهتکمیل

L Lap Dist P Stk :های پارو زدنی: مسافت متوسط طی شده در هر ورزش

 شدهحرکت در آخرین دور تکمیل

Location :یموقعیت فعلی با استفاده از تنظیمات نمایشی موقعیت فعل 

Max. Ascent :رین آخقه بیشترین میزان باال روندگی پاها بر حسب متر بر دقی

 شروع مجدد تنظیمات دستگاه

Max. Descent :شروع ار نزول بر حسب متر بر دقیقه از آخرینبیشترین مقد 

 مجدد تنظیمات دستگاه

Max. Elevation :یافته از آخرین ریستبیشترین مقدار صعود دست 

Max. Lap Power :بیشترین توان خروجی دور فعلی 

Maximum Speed :بیشترین سرعت در فعالیت جاری 

Max Power :بیشترین توان خروجی در فعالیت جاری 

Min. Elevation :کمترین میزان باالروندگی از آخرین ریست دستگاه 

Moving Time :زمان مجموع حرکت در فعالیت جاری 

Multisport Time :های چندگانه، ها در ورزشزمان مجموع تمامی ورزش

 هاشامل تغییر وضعیت

Muscle O2 Sat. % : درصد تخمینی اشباع اکسیژن در عضله برای فعالیت

 جاری

Nautical Dist :شده بر حسب واحد دریاییمسافت طی 

Nautical Speed :ی دریاییسرعت متوسط در گره 

Next Waypoint :ی بعدی مسیر. برای مشاهده این داده بایستی در حال نقطه

 مسیریابی باشید.

NP :شده برای فعالیت جاریتوان طبیعی 

Off Course :راست. برای مشاهده صلی به چپ یااشده از مسیر مسافت منحرف 

 این داده بایستی در حال مسیریابی باشید.

Pace :گام فعلی 

PCO شود.نیروی مرکز رکاب. مکانی از رکاب است که به آن نیرو وارد می 

Pedal Smooth : رکتیحسنجش چگونگی وارد آوردن نیرو به پدال در هر ریتم 

 پدال

Perform. Cond. : املی شمعلحظه از توانایی امتیاز عملکرد. یک ارزیابی در 

Power :میزان توان خروجی بر جسب وات 

Power to Weight :گیری شده بر حسب وات بر میزان توان فعلی اندازه

 کیلوگرم

Power Zone :( بر اساس میزان 7تا  1ی فعلی توان خروجی )از محدودهFTP 

 شما و یا تنظیمات شخصی

Rear :ندهچرخ عقب دوچرخه بر اساس سنسور د 

Repeat On :(ستخرتایمر آخرین اینتروال بعالوه استراحت فعلی )شنا در ا 

Rest Timer :)تایمر استراحت فعلی )شنا در استخر 

Right PP : راستزاویه توان جاری پای .PP  یاPower Phase  محلی از

 کند.پدال است که توان مثبت تولید می

Right PPP :راست.ای پای بیشترین زاویه فاز توان فعلی بر Power phase 

peak شود.سوار به آن وارد میای است که بیشترین نیروی دوچرخهمحدوده زاویه 



 
 

 

Speed :نرخ جابجایی مسیر در لحظه 

Stopped Time :مجموع زمان تتوقف در فعالیت جاری 

Stride Length :و بعدیطول گام بلند از اولین محل فرود یک پا تا محل فر 

 همان پا.

Stroke Rate : شنا: تعداد حرکات دست در هر دقیقه(spm) 

Stroke Rate :های پاروزدنی: تعداد حرکات پارو در هر دقیقه ورزش(spm) 

Strokes :شنا: مجموع حرکات دست در طول فعالیت جاری 

Strokes :های پاروزدنی: مجموع حرکات پارو در طول فعالیت جاریورزش 

Sunrise :اساس موقعیت  زمان طلوع آفتاب برGPS 

Sunset : زمان غروب آفتاب بر اساس موقعیتGPS 

Temperature :.با وصل  دمای هوا. دمای بدن نیز بر این دما تاثیرگذار است

یار در اخت توانید وضعیت دقیق دمای هوا را نیزکردن یک سنسور هوا به دستگاه می

 داشته باشید.

Time in Zone :ی ی ضربان قلب یا محدودههشده در هر محدودزمان سپری

 توان

Time of Day :ت، )فرم زمان روز بر اساس موقعیت جغرافیایی و تنظیمات زمان

 وشنایی روز(. ری زمانی، استفاده از منطقه

Timer :گر معکوسای در شمارشزمان لحظه 

Time Seat :زدن در فعالیت جاریزمان صرف شده برای نشستن در حال پدال 

Time Seat. Lap :زدن در دور زمان صرف شده برای نشستن در حال رکاب

 فعلی

Time Stand. :زمان ایستادن در هنگام رکاب زدن در فعالیت جاری 

Time Stand. Lap :زمان ایستادن در هنگام رکاب زدن در دور جاری 

Time to Next :بعدی در طول  زمان تخمینی باقیمانده  تا رسیدن به نقطه

 اهده این اطالعات بایستی در حال مسیریابی باشید.مسیر. برای مش

Torquee Eff :سوارزدن دوچرخهبازدهی رکاب 

Total Ascent :مجموع افزایش ارتفاع از آخرین شروع مجدد 

Total Descent :مجموع کاهش ارتفاع از آخرین شروع مجدد 

Total Hemoglobin :کل اکسیژن تخمینی عضله در فعالیت جاری 

Training Effect :( بر آمادگی هوازی0/5تا  0/1ای )تاثیر لحظه 

TSS :امتیاز استرس تمرین برای فعالیت جاری 

V Dist to Dest : ت ی این اطالعافعلی تا مقصد. برای مشاهدهارتفاع از نقطه

 بایستی در حال مسیریابی باشید.

Vert. Spd :نرخ افزایش یا کاهش ارتقاع در طول زمان 

Vertical Isc. :های هنگام دویدن. حرکت عمودی چرخشی که برای هر جهش

 شود.گیری میمتر اندازهگام بر حسب سانتی

Vertical Ratio :نسبت جابجایی عمودی به طول گام بلند 

Vert. Spd to Tgt :از  نرخ افزایش یا کاهش ارتفاع به نسبت یک ارتفاع

 در حال مسیریابی باشید.یستی ی این اطالعات بارای مشاهدهتعیین شده. بپیش

VMG :ی این شدن به یک مقصد در میان راه. برای مشاهدهسرعت نزدیک

 اطالعات بایستی در حال مسیریابی باشید.

Work :میزان کار تجمعی )توان خروجی( بر حسب کیلوژول 

 .VO2 Maxهای استاندارد نسبت

 اند.دهد که بر حسب سن و جنسیت برآورد شدهمیرا نشان  .VO2 maxشده های استانداردبندیاین جدول دسته

 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 فراوانی مردان

 1/42 7/45 9/48 5/52 54 4/55 95 برتر

 7/36 5/39 4/34 4/64 3/48 1/51 80 عالی



 
 

 

 3/32 5/35 2/39 4/42 44 4/54 60 خوب

 4/29 3/32 6/35 5/38 5/40 7/41 40 متوسط

 4/29کمتر از  3/32کمتر از  6/35کمتر از  5/38کمتر از  5/40کمتر از  7/41کمتر از  0-40 ضعیف

 

 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 فراوانی زنان

 7/36 8/37 1/41 3/45 4/47 6/49 95 برتر

 9/30 33 7/36 7/39 4/42 9/43 80 عالی

 1/28 30 33 3/36 8/37 5/39 60 خوب

 9/25 5/27 1/30 33 4/34 1/36 40 متوسط

 9/25کمتر از  5/27کمتر از  1/30کمتر از  33کمتر از  4/34کمتر از  1/36کمتر از  0-40 ضعیف

 مراجعه کنید. e.orgwww.CooperInstitutاست. برای اطالعات بیشتر به سایت آوری شدهاطالعات جداول با اجازه از موسسه کوپر جمع

 FTPبندی دسته

بر  (FTP)ان عملکردی های برآورد آستانه توبندیی دستدهندهجداول زیر نشلن

 حسب جنسیت هستند. 

 (W/kg)وات بر کیلوگرم  مردان

 و باالتر 05/5 برتر

 04/5تا  93/3از  عالی

 92/3تا  79/2از  خوب

 78/2تا  23/2از  متوسط

 23/2 کمتر از تمرینبی

 

 (W/kg)وات بر کیلوگرم  زنان

 و باالتر 30/4 برتر

 29/4تا  33/3از  عالی

 32/3تا  36/2از  خوب

 35/2تا  90/1از  متوسط

 90/1کمتر از  تمرینبی

 Andrewو  Hunter Allenهای دکتر بر اساس پژوهش FTPهای بندیدسته

Coggan از کتاب ،Training and Racing with a Power Meter 

 است.صورت گرفته (Boulder, CO: VeloPress, 2010)انتشارات 

 

 اندازه و قطر تایر 

توانید این لیست، جامع نیست. میاست. ی تایر در هر دو طرف آن نوشته شدهاندازه

 های داخل اینترنت نیز استفاده کنید.گراز محاسبه

 متر(قطر )میلی ی تایراندازه

12  ×75/1 935 

14 × 5/1 1020 

14  ×75/1 1055 

16  ×5/1 1185 

16  ×75/1 1195 

18  ×5/1 1340 

18  ×75/1 1350 

20  ×75/1 1515 

20  ×8/3-1 1615 

22  ×8/3-1 1770 

22  ×2/1-1 1785 

24  ×1 1753 

 1785 ایلوله 4/3×  24

24  ×8/1-1 1795 

24  ×4/1-1 1905 

24  ×75/1 1890 

24  ×00/2 1925 

24  ×125/2 1965 

http://www.cooperinstitute.org/


 
 

 

26  ×8/7 1920 

26 ( ×59)1 1913 

26 ( ×65)1 1952 

26  ×25/1 1953 

26  ×8/1-1 1970 

26  ×8/3-1 2068 

26  ×2/1-1 2100 

26  ×40/1 2005 

26  ×50/1 2010 

26  ×75/1 2023 

26  ×95/1 2050 

26  ×00/2 2055 

26  ×10/2 2068 

26  ×125/2 2070 

26  ×35/2 2083 

26  ×00/3 2170 

27  ×1 2145 

27  ×8/1-1 2155 

27  ×4/1-1 2161 

27  ×8/3-1 2169 

650  ×A35 2090 

650  ×A38 2125 

650  ×B38 2105 

700  ×C18 2070 

700  ×C19 2080 

700  ×C20 2086 

700  ×C23 2096 

700  ×C25 2105 

700  ×C28 2136 

700  ×C30 2170 

700  ×C32 2155 

C700  2130 ایلوله 

700  ×C35 2168 

700  ×C38 2180 

700  ×C40 2200 

 

 

 


