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Important Safety and  
Product Information

WARNING
Failure to heed the following warnings could 
result in an accident or medical event resulting 
in death or serious injury.

Health Warnings
• If you have a pacemaker or other internal 

electronic device, consult your physician 
before using a heart rate monitor.

• Always consult your physician before begin-
ning or modifying any exercise program.

• The Garmin® device, accessories, heart rate 
monitor, and related data are intended to be 
used only for recreational purposes and not 
for medical purposes, and are not intended to 
diagnose, monitor, treat, cure, or prevent any 
disease or condition.

• The heart rate readings are for reference 
only, and no responsibility is accepted for the 
consequences of any erroneous readings.

• While the Garmin optical wrist heart rate 
monitor technology typically provides an 
accurate estimate of a user’s heart rate, there 
are inherent limitations with the technol-
ogy that may cause some of the heart rate 
readings to be inaccurate under certain 
circumstances, including the user’s physical 
characteristics, fit of the device, and type and 
intensity of activity.

• Garmin activity trackers rely on sensors that 
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track your movement and other metrics. The 
data and information provided by these de-
vices is intended to be a close estimation of 
your activity and metrics tracked, but may not 
be completely accurate, including step, sleep, 
distance, heart rate, and calorie data.

Off-Road Navigation Warnings
If your Garmin device is able to suggest 
off-road routes for various outdoor activities, 
such as biking, hiking, and all-terrain vehicles, 
follow these guidelines to ensure safe off-road 
navigation.
• Always use your best judgment and exercise 

common sense when making off-road 
navigational decisions. The Garmin device is 
designed to provide route suggestions only. 
It is not a replacement for attentiveness and 
proper preparation for outdoor activities. Do 
not follow the route suggestions if they sug-
gest an illegal course or would put you in an 
unsafe situation.

• Always carefully compare information 
displayed on the device to all available 
navigation sources, including trail signs, trail 
conditions, weather conditions, and other fac-
tors that may affect safety while navigating. 
For safety, always resolve any discrepancies 
before continuing navigation, and defer to 
posted signs and conditions.

• Always be mindful of the effects of the 
environment and the inherent risks of the 
activity before embarking on off-road activi-
ties, especially the impact that weather and 
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weather- related trail conditions can have on 
the safety of your activity. Ensure that you 
have the proper gear and supplies for your 
activity before navigating along unfamiliar 
paths and trails.

Battery Warnings
A lithium-ion battery can be used in this device. 
Coin cell batteries can be used in the acces-
sory.
If these guidelines are not followed, batteries 
may experience a shortened life span or may 
present a risk of damage to the device, fire, 
chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.
• Do not leave the device exposed to a heat 

source or in a high-temperature location, 
such as in the sun in an unattended vehicle. 
To prevent the possibility of damage, remove 
the device from the vehicle or store it out of 
direct sunlight, such as in the glove box.

• Do not disassemble, modify, remanufacture, 
puncture or damage the device or batteries.

• Do not immerse or expose the device or bat-
teries to water or other liquids, fire, explosion, 
or other hazard.

• Do not use a sharp object to remove the 
removable batteries.

• KEEP BATTERIES AWAY FROM CHIL-
DREN.

• NEVER PUT BATTERIES IN MOUTH. 
Swallowing can lead to chemical burns, 
perforation of soft tissue, and death. Severe 
burns can occur within 2 hours of ingestion. 
Seek medical attention immediately.
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• Replaceable coin cell batteries may contain 
perchlorate material. Special handling may 
apply. See www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/
perchlorate.

• Do not use a power and/or data cable that is 
not approved or supplied by Garmin.

• If using an external battery charger, only use 
the Garmin accessory approved for your 
product.

• Only replace batteries with correct replace-
ment batteries. Using other batteries pres-
ents a risk of fire or explosion. To purchase 
replacement batteries, see your Garmin 
dealer or the Garmin website.

• Do not operate the device outside of the 
temperature ranges specified in the printed 
manual in the product packaging.

• When storing the device for an extended time 
period, store within the temperature ranges 
specified in the printed manual in the product 
packaging.

• Do not remove or attempt to remove the non-
user- replaceable battery.

• Contact your local waste disposal depart-
ment to dispose of the device/batteries in 
accordance with applicable local laws and 
regulations.

Product Environmental Programs
Information about the Garmin product recycling 
program and WEEE, RoHS, REACH, and other 
compliance programs can be found at www.
garmin.com/aboutGarmin/environment.
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Declaration of Conformity
Hereby, Garmin declares that this product is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/
EC. To view the full Declaration of Conformity, 
go to Garmin.com/compliance/.

Industry Canada Compliance
Category I radiocommunication devices comply 
with Industry Canada Standard RSS-210. Cat-
egory II radiocommunication devices comply 
with Industry Canada Standard RSS-Gen. This 
device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject 
to the following two conditions: (1) this device 
may not cause interference, and (2) this device 
must accept any interference, including interfer-
ence that may cause undesired operation of 
the device.

FCC Compliance
This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harm-
ful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment gener-
ates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and may cause harmful interference to 
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radio communications if not installed and used 
in accordance with the instructions. However, 
there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equip-

ment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet that is 

on a different circuit from the GPS device.
• Consult the dealer or an experienced radio/

TV technician for help.
This product does not contain any user-service-
able parts. Repairs should only be made by an 
authorized Garmin service center. Unauthor-
ized repairs or modifications could result in 
permanent damage to the equipment, and void 
your warranty and your authority to operate this 
device under Part 15 regulations.
Software License Agreement
BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE 
BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS 
OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREE-
MENT CAREFULLY.
Garmin Ltd. and its subsidiaries (“Garmin”) 
grant you a limited license to use the software 
embedded in this device (the “Software”) in 
binary executable form in the normal operation 
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of the product. Title, ownership rights, and 
intellectual property rights in and to the Soft-
ware remain in Garmin and/or its third- party 
providers.
You acknowledge that the Software is the 
property of Garmin and/or its third-party provid-
ers and is protected under the United States 
of America copyright laws and international 
copyright treaties. You further acknowledge 
that the structure, organization, and code of the 
Software, for which source code is not provid-
ed, are valuable trade secrets of Garmin and/
or its third-party providers and that the Software 
in source code form remains a valuable trade 
secret of Garmin and/or its third-party provid-
ers. You agree not to decompile, disassemble, 
modify, reverse assemble, reverse engineer, or 
reduce to human readable form the Software or 
any part thereof or create any derivative works 
based on the Software. You agree not to export 
or re-export the Software to any country in 
violation of the export control laws of the United 
States of America or the export control laws of 
any other applicable country.
Map Data Information
Garmin uses a combination of governmental 
and private data sources. Virtually all data 
sources contain some inaccurate or incomplete 
data. In some countries, complete and accurate 
map information is either not available or is 
prohibitively expensive.
Limited Warranty
This Garmin product is warranted to be free 
from defects in materials or workmanship for 
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one year from the date of purchase. Within this 
period, Garmin will, at its sole option, repair 
or replace any components that fail in normal 
use. Such repairs or replacement will be made 
at no charge to the customer for parts or labor, 
provided that the customer shall be responsible 
for any transportation cost. This warranty 
does not apply to: (i) cosmetic damage, such 
as scratches, nicks and dents; (ii) consum-
able parts, such as batteries, unless product 
damage has occurred due to a defect in 
materials or workmanship; (iii) damage caused 
by accident, abuse, misuse, water, flood, fire, 
or other acts of nature or external causes; 
(iv) damage caused by service performed 
by anyone who is not an authorized service 
provider of Garmin; or (v) damage to a product 
that has been modified or altered without the 
written permission of Garmin, or (vi) damage 
to a product that has been connected to power 
and/or data cables that are not refuse warranty 
claims against products or services that are 
obtained and/or used in contravention of the 
laws of any country.
Our navigation products are intended to be 
used only as a travel aid and must not be used 
for any purpose requiring precise measurement 
of direction, distance, location or topography. 
Garmin makes no warranty as to the accuracy 
or completeness of map data.
Repairs have a 90 day warranty. If the unit sent 
in is still under its original warranty, then the 
new warranty is 90 days or to the end of the 
original 1 year warranty, depending upon which 
is longer.
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THE WARRANTIES AND REMEDIES 
CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE 
AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRAN-
TIES EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, 
INCLUDING ANY LIABILITY ARISING UNDER 
ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
STATUTORY OR OTHERWISE. THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE 
TO STATE.
IN NO EVENT SHALL Garmin BE LIABLE FOR 
ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER 
RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR 
INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR 
FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME 
STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAM-
AGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY 
NOT APPLY TO YOU.
Garmin retains the exclusive right to repair 
or replace (with a new or newly-overhauled 
replacement product) the device or software 
or offer a full refund of the purchase price at 
its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE 
YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR 
ANY BREACH OF WARRANTY.
To obtain warranty service, contact your local 
Garmin authorized dealer or call Garmin 
Product Support for shipping instructions and 
an RMA tracking number. Securely pack the 
device and a copy of the original sales receipt, 
which is required as the proof of purchase for 
warranty repairs. Write the tracking number 
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clearly on the outside of the package. Send the 
device, freight charges prepaid, to any Garmin 
warranty service station.
Online Auction Purchases: Products 

purchased through online auctions are not 
eligible for rebates or other special offers 
from Garmin warranty coverage. Online 
auction confirmations are not accepted for 
warranty verification. To obtain warranty 
service, an original or copy of the sales 
receipt from the original retailer is required. 
Garmin will not replace missing components 
from any package purchased through an 
online auction.

International Purchases: A separate war-
ranty may be provided by international 
distributors for devices purchased outside 
the United States depending on the country. 
If applicable, this warranty is provided by 
the local in-country distributor and this 
distributor provides local service for your 
device. Distributor warranties are only valid 
in the area of intended distribution. Devices 
purchased in the United States or Canada 
must be returned to the Garmin service 
center in the United Kingdom, the United 
States, Canada, or Taiwan for service.

Australian Purchases: Our goods come 
with guarantees that cannot be excluded 
under the Australian Consumer Law. You 
are entitled to a replacement or refund for 
a major failure and for compensation for 
any other reasonably foreseeable loss or 
damage. You are also entitled to have the 
goods repaired or replaced if the goods fail 
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to be of acceptable quality and the failure 
does not amount to a major failure. The 
benefits under our Limited Warranty are in 
addition to other rights and remedies under 
applicable law in relation to the products. 
Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern 
Creek, NSW 2766, Australia. Phone: 1800 
235 822.
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Introduction
WARNING

See the Important Safety and Product Informa-
tion guide in the product box for product warn-
ings and other important information.

Always consult your physician before you begin 
or modify any exercise program.

Keys

1 Hold to turn the device on 
and off.
Select to turn the backlight on 
and off.

2 Select to start and stop the 
timer. 
Select to choose an option or 
to acknowledge a message. 
Select to mark a new lap.

3 Select to return to the previous 
screen. 
Select to scroll through the 
widgets, data screens, options, 
and settings.
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4 Select  >  to select an 
activity profile.  
Select  >  to open the 
menu. 
Hold  to view the options 
menu.

Locking and Unlocking the Device Keys
You can lock the device keys to avoid ac-
cidental key presses during an activity or in 
watch mode.
1  Hold  .
2  Select Lock Device.
3  Hold  to unlock the device keys.

Opening the Menu
1  Select  .
2  Select  .

Icons
A flashing icon means the device is searching 
for a signal. A solid icon means the signal was 
found or the sensor is connected.

GPS status

Bluetooth® technology status

Chest heart rate monitor status

Foot pod statusLiveTrack status

LiveTrack status

Speed and cadence sensor status
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Varia™ bike light status

Varia bike radar status

tempe™ sensor status

VIRB® camera status

Forerunner alarm status

Power status

Training
Going for a Run
The first fitness activity you record on your de-
vice can be a run, ride, or any outdoor activity. 
You may need to charge the device (Charging 
the Device, page 88) before starting the 
activity.
1 Select  , and select an activity profile.
2 Go outside, and wait while the device 

locates satellites.
3 Select  to start the timer.
4 Go for a run.
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5 After you complete your run, Select  to 
stop the timer.

6 Select an option:
• Select Resume to restart the timer.
• Select Save to save the run and reset 

the timer. You can select the run to view 
a summary.

• Select Discard > Yes to delete the run.

Multisport Activities
Triathletes, duathletes, and other multisport 
competitors can take advantage of the custom 
multisport profiles (Creating a Custom Activ-
ity Profile, page 77). When you set up a 
multisport profile, you can switch between 
sport modes and still view your total time for all 
sports. For example, you can switch from biking 
mode to running mode and view your total time 
for biking and running throughout your workout.

Triathlon Training
When you participate in a triathlon, you can use 
the triathlon activity profile to quickly transition 
to each sport segment, to time each segment, 
and to save the activity.
1 Select  >  > Triathlon.
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2 Select  to start the timer.
3 Select  at the beginning and end of each 

transition.
4 After you complete your activity, select  > 

Save.

Heart Rate While Swimming
NOTE: Wrist-based heart rate is not available 
while swimming.
The HRM-Tri™ accessory and the HRM-
Swim™ accessory record and store your heart 
rate data while swimming. Heart rate data is not 
visible on compatible Forerunner devices while 
the heart rate monitor is underwater.
You must start a timed activity on your paired 
Forerunner device to view stored heart rate 
data later. During rest intervals when out of the 
water, the heart rate monitor sends your heart 
rate data to your Forerunner device.
Your Forerunner device automatically 
downloads stored heart rate data when you 
save your timed swim activity. Your heart rate 
monitor must be out of the water, active, and 
within range of the device (3 m) while data is 
downloaded. You can review your heart rate 
data in the device history and on your Garmin 
Connect™ account.

Going for Pool Swim
Before you go for a swim, you should charge 
the device (Charging the Device, page 88). 
1 Select  >  > Pool Swim.
2 Select your pool size, or enter a custom 
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size.
3 Select  to start the timer. 

History is recorded only while the timer is 
running.

4 Start your activity. 
The device automatically records swim 
intervals and lengths.

5 Select  or  to view additional data pages 
(optional).

6 When resting, select  to pause the timer.
7 Select  to restart the timer.
8 After you finish the activity, select  > 

Save.

Swimming in Open Water
You can use the device for open water swim-
ming. You can record swim data including dis-
tance, pace, and stroke rate. You can add data 
screens to the default open water swimming 
activity profile (Customizing the Data Screens, 
page 78) or create your own profile (Creating 
a Custom Activity Profile, page 77).
1 Select Menu >  > Open Water.
2 Go outside and wait while the device 

locates satellites. It may take a few minutes. 
The satellite bars turn green when the 
device is ready.

3 Select  to start the timer.
4 After you complete your activity, select  > 

Save.
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Swim Terminology
Length: One trip down the pool.
Interval: One or more consecutive lengths. A 

new interval starts after a rest.
Stroke: A stroke is counted every time your arm 

wearing the device completes a full cycle.
Swolf: Your swolf score is the sum of the 

time for one pool length and the number 
of strokes for that length. For example, 30 
seconds plus 15 strokes equals a swolf 
score of 45. Swolf is a measurement of 
swimming efficiency and, like golf, a lower 
score is better.

Training Indoors
The device includes indoor activity profiles 
where GPS is turned off. You can turn off GPS 
when you are training indoors or to save battery 
life.
NOTE: Any change to the GPS setting is saved 
to the active profile.
 Select Menu > Activity Settings > GPS > 

Off.
When running with GPS turned off, speed and 
distance are calculated using the accelerom-
eter in the device. The accelerometer is self-
calibrating. The accuracy of the speed
and distance data improves after a few outdoor 
runs using GPS.

Workouts
You can create custom workouts that include 
goals for each workout step and for varied 
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distances, times, and calories. You can create 
workouts using Garmin Connect or select a 
training plan that has built-in workouts from 
Garmin Connect, and transfer them to your 
device.
You can schedule workouts using Garmin Con-
nect. You can plan workouts in advance and 
store them on your device.

Following a Workout From the Web
Before you can download a workout from 
Garmin Connect, you must have a Garmin Con-
nect account (Garmin Connect, page 62).
1 Connect the device to your computer.
2 Go to GarminConnect.com.
3 Create and save a new workout.
4 Select Send to Device, and follow the on-

screen instructions.
5 Disconnect the device.

Starting a Workout
Before you can start a workout, you must 
download a workout from your Garmin Connect 
account.
1 Select Menu > Training > My Workouts.
2 Select a workout.
3 Select Do Workout.
After you begin a workout, the device displays 
each step of the workout, the target (if any), 
and current workout data.
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About the Training Calendar
The training calendar on your device is an 
extension of the training calendar or schedule 
you set up in Garmin Connect. After you have 
added a few workouts to the Garmin Connect 
calendar, you can send them to your device. All 
scheduled workouts sent to the device appear 
in the training calendar list by date. When you 
select a day in the training calendar, you can 
view or do the workout. The scheduled workout 
stays on your device whether you complete it 
or skip it. When you send scheduled workouts 
from Garmin Connect, they overwrite the exist-
ing training calendar.
Using Garmin Connect Training Plans
Before you can download and use a training 
plan, you must have a Garmin Connect account 
(Garmin Connect, page 62).
You can browse your Garmin Connect account 
to find a training plan, schedule workouts, and 
send them to your device.
1 Connect the device to your computer.
2 From your Garmin Connect account, select 

and schedule a training plan.
3 Review the training plan in your calendar.
4 Select  , and follow the on-screen instruc-

tions.

Interval Workouts
You can create interval workouts based on 
distance or time. The device saves your custom 
interval workout until you create another 
interval workout. You can use open intervals 
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for track workouts and when you are running 
a known distance. When you select , the 
device records an interval and moves to a rest 
interval.
Creating an Interval Workout
1 Select Menu > Training > Intervals > Edit 

> Interval >Type.
2 Select Distance, Time, or Open. 

TIP: You can create an open-ended interval 
by setting the type to Open.

3 Select Duration, enter a distance or time 
interval value for the workout, and select  

4 Select Rest > Type.
5 Select Distance, Time, or Open.
6 If necessary, enter a distance or time value 

for the rest interval, and Select  .
7 Select one or more options:

• To set the number of repetitions, select 
Repeat.

• To add an open-ended warm up to your 
workout, select Warm Up > On.

• To add an open-ended cool down to your 
workout, select Cool Down > On.

Starting an Interval Workout
1 Select Menu > Training > Intervals > Do 

Workout.
2 Select .
3 When your interval workout has a warm up, 

select  to begin the first interval.
4 Follow the on-screen instructions.
When you complete all of the intervals, a mes-
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sage appears.
Stopping a Workout
• At any time, select  to end a workout step.
• At any time, select  to stop the timer.

Using Virtual Partner®

Your Virtual Partner is a training tool designed 
to help you meet your goals. You can custom-
ize the Virtual Partner to train (run, bike, other) 
at a target speed or pace.
NOTE: Virtual Partner is not available in swim 
mode.
1 Select an activity profile.
2 Select Menu > Activity Settings > Data 

Screens > Virtual Partner > Status > On.
3 Select Set Pace or Set Speed. 

You can use pace or speed as your format 
(Format Settings, page 87).

4 Enter a value.
5 Select  to start the timer.
6 During your activity, select  or  to view 

the Virtual Partner screen and see who is 
leading.

Setting a Training Target
The training target feature works with the 
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Virtual Partner feature so you can train toward 
a set distance, distance and time, distance 
and pace, or distance and speed goal. This 
feature can be used with the running, cycling, 
and other single sport activity profiles (excludes 
swimming). During your training activity, the 
device gives you real-time feedback about how 
close you are to achieving your training target.
1 Select Menu > Training > Set a Target.
2 Select an option:

• Select Distance Only to select a preset 
distance or enter a custom distance.

• Select Distance and Time to select a 
distance and time target. 
You can enter the time target, use predic-
tion (based on your VO2 max. estimate), 
or use your personal record time.

• Select Distance and Pace or Distance 
and Speed to select a distance and pace 
or speed target.

 The training target screen displays your 
estimated finish time. The estimated finish 
time is based on your current performance 
and the time remaining.

3 Select  to start the timer.
4 If necessary, swipe to view the Virtual 

Partner screen.
5 After you complete your activity, select  > 

Save. 
A summary screen appears indicating that 
you finished ahead of or behind the target.
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Cancelling a Training Target
1 During the activity, select  to view the 

target screen.
2 Hold  .
3 Select Cancel Target > Yes.

Racing a Previous Activity
You can race a previously recorded or down-
loaded activity. This feature can be used with 
the running, cycling, and other single sport 
activity profiles (excludes swimming). This 
feature works with the Virtual Partner feature so 
you can see how far ahead or behind you are 
during the activity.
1 Select Menu > Training > Race an Activ-

ity.
2 Select an option:

• Select From History to select a previ-
ously recorded activity from your device.

• Select Downloaded to select an activity 
you downloaded from your Garmin Con-
nect account.

3 Select the activity. 
The Virtual Partner screen displays your 
estimated finish time.

4 Select  to start the timer.
5 After you complete your activity, select  > 

Save. 
A summary screen appears indicating that 
you finished the race ahead of or behind the 
previously recorded or downloaded activity.
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Personal Records
When you complete an activity, the device dis-
plays any new personal records you achieved 
during that activity. Personal records include 
your fastest time over several typical race 
distances and longest run or ride.
NOTE: For cycling, personal records also 
include most ascent and best power (power 
meter required).
Viewing Your Personal Records
1 Select Menu > My Stats > Records.
2 Select a sport.
3 Select a record.
4 Select View Record.
Restoring a Personal Record
You can set each personal record back to the 
one previously recorded.
1 Select Menu > My Stats > Records.
2 Select a sport.
3 Select a record to restore.
4 Select Previous > Yes. 

NOTE: This does not delete any saved 
activities.

Clearing a Personal Record
1 Select Menu > My Stats > Records
2 Select a sport.
3 Select a record to delete.
4 Select Clear Record > Yes. 

NOTE: This does not delete any saved 
activities.
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Clearing All Personal Records
1 Select Menu > My Stats > Records. 

NOTE: This does not delete any saved 
activities.

2 Select a sport.
3 Select Clear All Personal Records > Yes. 

The records are deleted only for that sport.

Heart Rate Features
The Forerunner device has a wrist-based heart 
rate monitor and is also compatible with ANT+® 
chest heart rate monitors. You can view wrist-
based heart rate data on the heart rate widget.
When both wrist-based heart rate and ANT+ 
heart rate data are available, your device uses 
the ANT+ heart rate data. You must have a 
heart rate monitor to use the features described 
in this section.

Viewing the Heart Rate Widget
The widget displays your current heart rate in 
beats per minute (bpm), lowest resting heart 
rate for today, and a graph of your heart rate.
1 From the time of day screen, select  .
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2 Select  to view your average resting 
heart values for the last 7 days.

Wearing the Device and Heart Rate
• Wear the Forerunner device above your wrist 

bone. 
NOTE: The device should be snug but com-
fortable, and it should not move while running 
or exercising.

• Do not damage the heart rate sensor on the 
back of the device.

• See (Tips for Erratic Heart Rate Data, page 
27) for more information about wrist-based 
heart rate.

Turning Off the Wrist Heart Rate Monitor
The default heart rate setting for the Forerunner 
is Auto. The device uses wrist-based heart 
rate automatically unless there is an accessory 
heart rate monitor connected to the device.
 Select Menu > Settings > Heart Rate 

Monitor > Off.

Tips for Erratic Heart Rate Data
If the heart rate data is erratic or does not ap-
pear, you can try these tips.
• Clean and dry your arm before putting on 

the device.
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• Avoid wearing sunscreen under the device.
• Wear the device above your wrist bone. The 

device should be snug but comfortable. 
NOTE: You can try wearing the device higher 
on your forearm. You can try wearing the 
device on your other arm.

• Warm up for 5 to 10 minutes and get a heart 
rate reading before starting your activity. 
NOTE: In cold environments, warm up 
indoors.

• Rinse the device with fresh water after each 
workout.

Setting Your Heart Rate Zones
The device uses your user profile information 
from the initial setup to determine your default 
heart rate zones. You can manually enter heart 
rate values and set the range for each zone. 
The device has separate heart rate zones for 
running, cycling, and swimming.
1 Select Menu > My Stats > User Profile > 

Heart Rate.
2 Select Max. HR, and enter your maximum 

heart rate.
3 Select LTHR, and enter your lactate thresh-

old heart rate.
4 Select Resting HR, and enter your resting 

heart rate.
5 Select Zones > Based On.
6 Select an option:

• Select BPM to view and edit the zones in 
beats per minute.
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• Select %Max. HR to view and edit the 
zones as a percentage of your maximum 
heart rate.

• Select %HRR to view and edit the zones 
as a percentage of your heart rate re-
serve (maximum heart rate minus resting 
heart rate).

• Select %LTHR to view and edit the zones 
as a percentage of your lactate threshold 
heart rate.

• Select Add Sport Heart Rate to add 
different zones for each sport.

7 Select a zone, and enter a value for each 
heart rate zone.

Letting the Device Set Your Heart Rate 
Zones
The default settings allow the device to detect 
your maximum heart rate and set your heart 
rate zones as a percentage of your maximum 
heart rate.
• Verify that your user profile settings are 

accurate (Setting Up Your User Profile, page 
76).

• Run often with the wrist or chest heart rate 
monitor.

• Try a few heart rate training plans, available 
from your Garmin Connect account.

• View your heart rate trends and time in zones 
using your Garmin Connect account.
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Broadcasting Heart Rate Data to 
Garmin® Devices
You can broadcast your heart rate data from 
your Forerunner device and view it on paired 
Garmin devices. For example, you can broad-
cast your heart rate data to an Edge® device 
while cycling, or to a VIRB action camera 
during an activity.
NOTE: Broadcasting heart rate data decreases 
battery life.
1 Select  to view the heart rate widget.
2 Hold  .
3 Select Broadcast Heart Rate. 

The Forerunner device starts broadcasting 
your heart rate data, and  appears. 
NOTE: You can view only the heart rate 
widget while broadcasting heart rate data.

4 Pair your Forerunner device with your 
Garmin ANT+ compatible device. 
NOTE: The pairing instructions differ for 
each Garmin compatible device. See your 
owner’s manual. 
TIP: To stop broadcasting your heart rate 
data, select any key, and select Yes.

Running Dynamics
You can use your compatible Forerunner 
device paired with the HRM-Run™ accessory 
or HRM-Tri accessory to provide real- time 
feedback about your running form. If your Fore-
runner device was packaged with the heart rate 
monitor, the devices are already paired.
The heart rate monitor has an accelerometer in 
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the module that measures torso movement in 
order to calculate running metrics.
NOTE: The HRM-Run accessory and the HRM-
Tri accessory are compatible with several ANT+ 
fitness products and can display heart rate data 
when paired. The running dynamics features 
are available on only some Garmin devices.
Cadence: Cadence is the number of steps per 

minute. It displays the total steps (right and 
left combined).

Vertical oscillation: Vertical oscillation is your 
bounce while running. It displays the vertical 
motion of your torso, measured in centime-
ters for each step.

Ground contact time: Ground contact time 
is the amount of time in each step that you 
spend on the ground while running. It is 
measured in milliseconds. 
NOTE: Ground contact time is not available 
while walking.

Ground contact time balance: Ground contact 
time balance displays the left/right balance 
of your ground contact time while running. 
It displays a percentage. For example, 53.2 
with an arrow pointing left or right.

Stride length: Stride length is the length of 
your stride from one footfall to the next. It is 
measured in meters.

Vertical ratio: Vertical ratio is the ratio of verti-
cal oscillation to stride length. It displays 
a percentage. A lower number typically 
indicates better running form.
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Training with Running Dynamics
Before you can view running dynamics, you 
must put on the HRM-Run accessory or 
HRM-Tri accessory and pair it with your device 
(Pairing ANT+ Sensors, page 69).
If your Forerunner was packaged with the heart 
rate monitor, the devices are already paired, 
and the Forerunner is set to display running 
dynamics.
1 Select  , and select a running activity 

profile.
2 Select  .
3 Go for a run.
4  Scroll to the running dynamics screens to 

view your metrics.

5 If necessary, select  to edit how the run-
ning dynamics data appears.
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Color Gauges and Running Dynamics 
Data
The running dynamics screens display a color 
gauge for the primary metric. You can display 
cadence, vertical oscillation, ground
contact time, ground contact time balance, or 
vertical ratio as the primary metric. The color 
gauge shows you how your running dynamics 
data compare to those of other runners. The 
color zones are based on percentiles.
Garmin has researched many runners of all dif-
ferent levels. The data values in the red or or-
ange zones are typical for less experienced or 
slower runners. The data values in the green, 
blue, or purple zones are typical for more ex-
perienced or faster runners. More experienced 
runners tend to exhibit shorter ground contact 
times, lower vertical oscillation, lower vertical 
ratio, and higher cadence than less experi-
enced runners. However, taller runners typically 
have slightly slower cadences, longer strides, 
and slightly higher vertical oscillation. Vertical 
ratio is your vertical oscillation divided by stride 
length. It is not correlated with height.
NOTE: The color gauge for ground contact 
time balance is different (Ground Contact Time 
Balance Data, page 34).
Go to Garmin.com for more information on 
running dynamics. For additional theories and 
interpretations of running dynamics data, you 
can search reputable running publications and 
websites.
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Color 
Zone

Percen-
tile in 
Zone

Ca-
dence 
Range

Vertical 
Oscil-
lation 
Range

Vertical 
Ratio

Ground 
Contact 

Time 
Range

 Purple >95 >183 
spm

<6.4
cm <6.1% <218 

ms

Blue 70-95
174-
183 
spm

6.4-8.3
cm

6.1-7.4
%

218-
248 
ms

 Green 30-69
164-
173 
spm

8.2-9.7
cm

7.5-8.6
%

249-
277 
ms

Orange 5-29
153-
163 
spm

9.8-
11.5
cm

8.7-0.1
%

278-
308 
ms

Red <5 <153 
spm

>11.5 
cm

>10.1
%

>308
ms

Ground Contact Time Balance Data
Ground contact time balance measures your 
running symmetry and appears as a percent-
age of your total ground contact time. For 
example, 51.3% with an arrow pointing left 
indicates the runner is spending more time on 
the ground when on the left foot. If your data 
screen displays both numbers, for example 
48–52, 48% is the left foot and 52% is the right 
foot.

Color 
Zone

Sym-
metry

Percent of 
Other 

Runners
Ground Contact 
Time Balance

 Purple Poor 5% >52.2%L
 Blue Fair 25% 50.8-52.2%L
 Green Good 40% 50.7%L-50.7%R
 Orange Fair 25% 50.8-52.2%R
 Red Poor 5% >52.2%R
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While developing and testing running dynamics, 
the Garmin team found correlations between 
injuries and greater imbalances with
certain runners. For many runners, ground 
contact time balance tends to deviate further 
from 50–50 when running up or down hills. 
Most running coaches agree that a symmetrical 
running form is good. Elite runners tend to have 
quick and balanced strides.
You can watch the color gauge or data field 
during your run or view the summary on your 
Garmin Connect account after your run. As 
with the other running dynamics data, ground 
contact time balance is a quantitative measure-
ment to help you learn about your running form.

Tips for Missing Running Dynamics Data
If running dynamics data does not appear, you 
can try these tips.
• Make sure you are using the HRM-Run ac-

cessory or HRM-Tri accessory.
• The heart rate monitor has  on the front of 

the module.
• Pair the heart rate monitor with your Forerun-

ner again, according to the instructions.
• If the running dynamics data display zeros, 

make sure the module is worn right-side up. 
NOTE: Ground contact time appears only 
while running. It cannot be calculated while 
walking.

Physiological Measurements
These physiological measurements require 
wrist-based heart rate or a compatible heart 



36 Forerunner® 735XT

EN

rate monitor. The measurements are estimates 
that can help you track and understand your 
training activities and race performances. 
These estimates are provided and supported 
by Firstbeat.
NOTE: The estimates may seem inaccurate at 
first. The device requires you to complete a few 
activities to learn about your performance.
VO2 max.: VO2 max. requires a chest heart 

rate monitor. VO2 max. is the maximum 
volume of oxygen (in milliliters) you can 
consume per minute per kilogram of body 
weight at your maximum performance.

Predicted race times: Your device uses the 
VO2 max. estimate and published data 
sources to provide a target race time based 
on your current state of fitness. This projec-
tion also presumes you have completed the 
proper training for the race.

Recovery advisor: The recovery advisor 
displays how much time remains before you 
are fully recovered and ready for the next 
hard workout.

Stress score: Stress score requires a chest 
heart rate monitor. 
Stress score measures your heart rate vari-
ability while standing still for 3 minutes. It 
provides your overall stress level. The scale 
is 1 to 100, and a lower score indicates a 
lower stress level.

Performance condition: Your performance 
condition is a real- time assessment after 
6 to 20 minutes of activity. It can be added 
as a data field so you can view your per-
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formance condition during the rest of your 
activity. It compares your real-time condition 
to your average fitness level.

Lactate threshold: Lactate threshold requires 
a chest heart rate monitor. Lactate threshold 
is the point where your muscles start to 
rapidly fatigue. Your device measures your 
lactate threshold level using heart rate and 
pace.

About VO2 Max. Estimates
VO2 max. is the maximum volume of oxygen 
(in milliliters) you can consume per minute 
per kilogram of body weight at your maximum 
performance. In simple terms, VO2 max. is an 
indication of athletic performance and should 
increase as your level of fitness improves. The 
Forerunner device has separate VO2 max. 
estimates for running and cycling. You can use 
your Garmin device paired with a compatible 
heart rate monitor and power meter to display 
your cycling VO2 max. estimate. You can use 
your Garmin device paired with a compatible 
heart rate monitor to display your running VO2 
max. estimate.
Your VO2 max. estimate appears as a number 
and position on the color gauge.
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 Purple Superior
 Blue Excellent
 Green Good
 Orange Fair
 Red Poor

VO2 max. data and analysis is provided with 
permission from The Cooper Institute®. For 
more information, see the appendix (VO2 Max. 
Standard Ratings, page 100), and go to www.
CooperInstitute.org.
Getting Your VO2 Max. Estimate for Running
This feature requires a chest heart rate monitor.
For the most accurate estimate, complete the 
user profile setup (Setting Up Your User Profile, 
page 76), and set your maximum heart rate 
(Setting Your Heart Rate Zones, page 28). 
The estimate may seem inaccurate at first. The 
device requires a few runs to learn about your 
running performance.
1 Run for at least 10 minutes outdoors.
2 After your run, select Save.
3 Select Menu > My Stats > VO2 Max..
Getting Your VO2 Max. Estimate for Cycling
Before you can view your VO2 max. estimate, 
you must have a chest heart rate monitor and a 
power meter, and pair them with your Forerun-
ner device (Pairing ANT+ Sensors, page 69). 
If your Forerunner device was packaged with 
a heart rate monitor, the devices are already 
paired. For the most accurate estimate, 
complete the user profile setup (Setting Up 
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Your User Profile, page 76) and set your 
maximum heart rate (Setting Your Heart Rate 
Zones, page 28).
NOTE: The estimate may seem inaccurate at 
first. The device requires a few rides to learn 
about your cycling performance.
1 Ride at a steady, high intensity for at least 

20 minutes outdoors.
2 After your ride, select Save.
3 Select Menu > My Stats > VO2 Max. > 

Cycling.

Tips for Cycling VO2 Max. Estimates
The success and accuracy of the VO2 max. 
calculation improves when your ride is a sus-
tained and moderately hard effort, and where 
heart rate and power are not highly variable.
• Before your ride, check that your device, 

heart rate monitor, and power meter are 
functioning properly, paired, and have good 
battery life.

• During your 20 minute ride, maintain your 
heart rate at greater than 70% of your maxi-
mum heart rate.

• During your 20 minute ride, maintain a fairly 
constant power output.

• Avoid rolling terrain.
• Avoid riding in groups where there is a lot of 

drafting.

Viewing Your Predicted Race Times
This feature requires a heart rate monitor.
For the most accurate estimate, complete the 
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user profile setup (Setting Up Your User Profile, 
page 76), and set your maximum heart rate 
(Setting Your Heart Rate Zones, page 28). 
Your device uses the VO2 max. estimate 
(About VO2 Max. Estimates, page 37) and 
published data sources to provide a target race 
time based on your current state of fitness. This 
projection also presumes you have completed 
the proper training for the race.
NOTE: The projections may seem inaccurate 
at first. The device requires a few runs to learn 
about your running performance.
 Select Menu > My Stats > Race Predictor.
Your projected race times appear for 5K, 10K, 
half marathon, and marathon distances.

Recovery Advisor
You can use your Garmin device with a heart 
rate monitor to display how much time remains 
before you are fully recovered and ready for the 
next hard workout.
Recovery time: The recovery time appears 
immediately following an activity. The time 
counts down until it is optimal for you to attempt 
another hard workout.
Turning On the Recovery Advisor
For the most accurate estimate, complete the 
user profile setup (Setting Up Your User Profile, 
page 76), and set your maximum heart rate 
(Setting Your Heart Rate Zones, page 28).
1 Select Menu > My Stats > Recovery Advi-

sor > Status > On.
2 Go for a run.
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3 After your run, select Save. 
The recovery time appears. The maximum 
time is 4 days.

Recovery Heart Rate
If you are training with a heart rate monitor, you 
can check your recovery heart rate value after 
each activity. Recovery heart rate is the differ-
ence between your exercising heart rate and 
your heart rate two minutes after the exercise 
has stopped. For example, after a typical 
training run, you stop the timer. Your heart rate 
is 140 bpm. After two minutes of no activity 
or cool down, your heart rate is 90 bpm. Your 
recovery heart rate is 50 bpm (140 minus 90). 
Some studies have linked recovery heart rate 
to cardiac health. Higher numbers generally 
indicate healthier hearts.
TIP: For best results, you should stop moving 
for two minutes while the device calculates 
your recovery heart rate value. You can save or 
discard the activity after this value appears.

Viewing Your Stress Score
Before you can view your stress score, you 
must put on a heart rate monitor and pair it 
with your device (Pairing ANT+ Sensors, page 
69).
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Stress score is the result of a three-minute test 
performed while standing still, where the Fore-
runner device analyzes heart rate variability to 
determine your overall stress. Training, sleep, 
nutrition, and general life stress all impact how 
a runner performs. The stress score range is 1 
to 100, where 1 is a very low stress state, and 
100 is a very high stress state. Knowing your 
stress score can help you decide if your body is 
ready for a tough training run or yoga.
TIP: Garmin recommends that you measure 
your stress score at approximately the same 
time and under the same conditions every day.
1 Select Apps > Stress Score > Measure.
2 Stand still, and rest for 3 minutes.

Performance Condition
As you complete your activity, such as running 
or cycling, the performance condition feature 
analyzes your pace, heart rate, and heart rate 
variability to make a real-time assessment of 
your ability to perform compared to your aver-
age fitness level.
Performance condition values range from -20 
to +20. After the first 6 to 20 minutes of your 
activity, the device displays your performance 
condition score. For example, a score of +5 
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means that you are rested, fresh, and capable 
of a good run or ride.
You can add performance condition as a data 
field to one of your training screens to monitor 
your ability throughout the activity. Performance 
condition can also be an indicator of fatigue 
level, especially at the end of a long training 
run or ride.
NOTE: The device requires a few runs or rides 
with a heart rate monitor to get an accurate 
VO2 max. estimate and learn about your 
running or riding ability (About VO2 Max. 
Estimates, page 37).
Viewing Your Performance Condition
Before you can view your performance condi-
tion, you must put on a heart rate monitor and 
pair it with your device (Pairing ANT+ Sensors, 
page 69).
1 Add Performance Condition to a data 

screen (Customizing the Data Screens, 
page 78).

2 Go for a run. 
After 6 to 20 minutes, your performance 
condition appears.

3 Scroll to the data screen to view your 
performance condition throughout the run.
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Lactate Threshold
Lactate threshold is the exercise intensity at 
which lactate (lactic acid) starts to accumu-
late in the bloodstream. In running, it is the 
estimated level of effort or pace. When a runner 
exceeds the threshold, fatigue starts to in-
crease at an accelerating rate. For experienced 
runners, the threshold occurs at approximately 
90% of their maximum heart rate and between 
10k and half-marathon race pace. For average 
runners, the lactate threshold often occurs well 
below 90% of maximum heart rate. Knowing 
your lactate threshold can help you determine 
how hard to train or when to push yourself 
during a race.
If you already know your lactate threshold heart 
rate value, you can enter it in your user profile 
settings (Setting Your Heart Rate Zones, page 
28).
Performing a Guided Test to Determine Your 
Lactate Threshold
Before you can perform the guided test, you 
must put on a heart rate monitor and pair 
it with your device (Pairing ANT+ Sensors, 
page 69). You must also have a VO2 max. 
estimate from a previous run (About VO2 Max. 
Estimates, page 37).
TIP: The device requires a few runs with a 
heart rate monitor to get an accurate maximum 
heart rate value and VO2 max. estimate.
1 Select an outdoor running profile. GPS is 

required to complete the test.
2 Select Menu > My Stats > Lactate Thresh-

old > Do Guided Test.
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3 Follow the on-screen instructions.

Getting Your FTP Estimate
Before you can get your Functional Threshold 
Power (FTP) estimate, you must pair a chest 
heart rate monitor and power meter with your 
device (Pairing ANT+ Sensors, page 69), 
and you must get your VO2 max. estimate 
for cycling (About VO2 Max. Estimates, page 
37).
The device uses your user profile informa-
tion from the initial setup and your VO2 max. 
estimate to estimate your functional threshold 
power (FTP).
1 Select Menu > My Stats > Functional 

Threshold Power > Auto Detect > On. 
Your FTP estimate appears as a value 
measured in watts per kilogram, your power 
output in watts, and a position on the color 
gauge.
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 Purple Superior
 Blue Excellent
 Green Good
 Orange Fair
 Red Untrained

 For more information, see the appendix 
(FTP Ratings, page 101). 
NOTE: If the new FTP estimate is better 
than your current FTP estimate, you can 
save it as your FTP.

2 Select an option:
• Select Accept to save the new FTP.
• Select Decline to keep your current FTP.

Conducting an FTP Test
Before you can conduct a test to determine 
your functional threshold power (FTP), you 
must pair a chest heart rate monitor and a 
power meter with your device (Pairing ANT+ 
Sensors, page 69), and you must get your 
VO2 max. estimate for cycling (About VO2 
Max. Estimates, page 37).
1 Select Menu > My Stats > Functional 

Threshold Power > Do Guided Test.
2 Follow the on-screen instructions. 

After you begin your ride, the device 
displays each step duration, the target, and 
current power data. A message appears 
when the test is complete.

3 After you complete the guided test, com-
plete the cool down. 
Your FTP appears as a value measured in 
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watts per kilogram, your power output in 
watts, and a position on the color gauge. 
NOTE: If the new FTP estimate is better 
than your current FTP estimate, you can 
save it as your FTP.

4 Select an option:
• Select Accept to save the new FTP.
• Select Decline to keep your current FTP.

Activity Tracking
Turning On Activity Tracking
The activity tracking feature records your daily 
step count, step goal, distance traveled, and 
calories burned for each recorded day. Your 
calories burned includes your base metabolism 
plus activity calories.
Activity tracking can be enabled during the 
initial device setup, or at any time.
1 Select Menu > Settings > Activity Track-

ing > Status > On. 
Your step count does not appear until the 
device locates satellites and sets the time 
automatically. The device may need a clear 
view of the sky to locate satellite signals.

2 From the time of day screen, Select  to 
view the activity tracking widget. 
The step count is updated periodically.

Using the Move Alert
Before you can use the move alert, you must 
turn on activity tracking and the move alert 
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(Turning On Activity Tracking, page 47).
Sitting for prolonged periods of time can trigger 
undesirable metabolic state changes. The 
move alert reminds you to keep moving. After 
one hour of inactivity, Move and the red bar 
appear. The device also beeps or vibrates if 
audible tones are turned on (Setting the Device 
Sounds, page 87).
 Go for a short walk (at least a couple of 

minutes) to reset the move alert.

Sleep Tracking
While you are sleeping, the device monitors 
your movement. Sleep statistics include total 
hours of sleep, sleep levels, and sleep move-
ment. You can set your normal sleep hours 
in the user settings on your Garmin Connect 
account. You can view your sleep statistics on 
your Garmin Connect account.

Auto Goal
Your device creates a daily step goal automati-
cally, based on your previous activity levels. 
As you move during the day, the device shows 
your progress toward your daily goal 1  .



49Forerunner® 735XT

EN

If you choose not to use the auto goal feature, 
you can set a personalized step goal on your 
Garmin Connect account.

Intensity Minutes
To improve your health, organizations such 
as the U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, the American Heart Association®, 
and the World Health Organization, recommend 
at least 150 minutes per week of moderate 
intensity activity, such as brisk walking, or 75 
minutes per week of vigorous intensity activity, 
such as running.
The device monitors your activity intensity and 
tracks your time spent participating in moderate 
to vigorous intensity activities (heart rate data is 
required). You can work toward achieving your 
weekly intensity minutes goal by participating in 
at least 10 consecutive minutes of moderate to 
vigorous intensity activities. The device adds up 
the amount of moderate activity minutes with 
the amount of vigorous activity minutes. Your 
total vigorous intensity minutes are doubled 
when being added.

Earning Intensity Minutes
Your Forerunner device calculates intensity 
minutes by comparing your heart rate data 
during an activity to your average resting heart 
rate. If heart rate is turned off, the device calcu-
lates moderate intensity minutes by analyzing 
your steps per minute.
• Start a timed activity for the most accurate 

calculation of intensity minutes.
• Exercise for at least 10 consecutive minutes 

at a moderate or vigorous intensity level.
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Smart Features
Pairing Your Smartphone
You should connect your Forerunner device to 
a smartphone to complete the setup and use 
the full features of the device.
1 Go to www.garmin.com/intosports/apps, and 

download the Garmin Connect Mobile app 
to your smartphone.

2 From the Forerunner device, select Menu 
> Settings > Bluetooth > Pair Mobile 
Device.

3 Open the Garmin Connect Mobile app.
4 Select an option to add your device to your 

Garmin Connect account:
• If this is the first device you have paired 

with the Garmin Connect Mobile app, 
follow the on-screen instructions.

• If you have already paired another 
device with the Garmin Connect Mobile 
app, from the settings, select Garmin 
Devices >  , and follow the on-screen 
instructions.

Phone Notifications
Phone notifications require a compatible smart-
phone to be paired with the Forerunner device. 
When your phone receives messages, it sends 
notifications to your device.
Enabling Bluetooth Notifications
1 Select Menu > Settings > Bluetooth > 

Smart Notifications.
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2 Select During Activity.
3 Select Off, Show Calls Only, or Show All.
4 Select Not During Activity.
5 Select Off, Show Calls Only, or Show All. 

NOTE: You can change the audible sounds 
for notifications.

Viewing Notifications
• When a notification appears on your Forerun-

ner device, select  to view the notification.
• Select  to clear the notification.
• From the time of day screen, select  to view 

all of your notifications on the notifications 
widget.

Managing Notifications
You can use your compatible smartphone 
to manage notifications that appear on your 
Forerunner device.
Select an option:
• If you are using an Apple® device, use the no-

tification center settings on your smartphone 
to select the items to show on the device.

• If you are using an Android™ device, use the 
app settings in the Garmin Connect Mobile 
app to select the items to show on the device.

Playing Audio Alerts During Your Run
Before you can set up audio alerts, you must 
have a smartphone with the Garmin Connect 
Mobile app paired to your Forerunner device. 
You can set the Garmin Connect Mobile app 
to play motivational status announcements on 
your smartphone during the run. 
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Audio alerts include the lap number and lap 
time, pace or speed, and heart rate data. Dur-
ing an audio alert, the Garmin Connect mobile 
app mutes the primary audio of the smartphone 
to play the announcement. Volume levels can 
be customized on the Garmin Connect Mobile 
app.
1 From the settings in the Garmin Connect 

Mobile app, select Garmin Devices.
2 Select your device.
3 If necessary, select Device Settings.
4 Select Audio Alerts.

Opening the Music Controls
Music controls require a compatible smart-
phone to be paired with the device.
 Hold  , and select Music Controls.
Locating a Lost Smartphone
You can use the find my phone feature to help 
locate a lost smartphone that is paired using 
Bluetooth wireless technology and currently 
within range.
1 From the time of day screen, select  to 

view the controls widget.
2 Select  > Find My Phone. 

The Forerunner device begins searching for 
your paired smartphone. Bars appear on 
the Forerunner device screen correspond-
ing to the Bluetooth signal strength, and an 
audible alert sounds on your smartphone.

3 Select  to stop searching.
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Widgets
Your device comes preloaded with widgets that 
provide at-a- glance information. Some widgets 
require a Bluetooth connection to a compatible 
smartphone.
Some widgets are not visible by default. You 
can add them to the widget loop manually.
Notifications: Alerts you to incoming calls, 

texts, social network updates, and more, 
based on your smartphone notification 
settings.

Calendar: Displays upcoming meetings from 
your smartphone calendar.

Music controls: Provides music player controls 
for your smartphone.

Weather: Displays the current temperature and 
weather forecast.

My day: Displays a dynamic summary of your 
activity today. The metrics include your last 
recorded sport, intensity minutes, 
floors climbed, steps, calories burned, and 
more.

Activity tracking: Tracks your daily step 
count, step goal, distance traveled, calories 
burned, and sleep statistics.

Intensity minutes: Tracks your time spent 
participating in moderate to vigorous activi-
ties, your weekly intensity minutes goal, and 
progress toward your goal.

Heart rate: Displays your current heart rate 
in beats per minute (bpm), lowest resting 
heart rate for today, and a graph of your 
heart rate.
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Last sport: Displays a brief summary of your 
last recorded sport and your total distance 
for the week.

Controls: Allows you to turn on and off the 
Bluetooth connectivity and features includ-
ing do not disturb, find my phone, and 
manual syncing.

VIRB controls: Provides camera controls when 
you have a VIRB device paired with your 
Forerunner device.

Last activity: Displays a brief summary of your 
last recorded activity, such as your last run, 
last ride, or last swim.

Calories: Displays your calorie information for 
the current day.

Sleep: Displays sleep information for the previ-
ous night and average sleep hours for the 
last 7 days.

Viewing the Widgets
Your device comes preloaded with widgets that 
provide at-a- glance information. Some widgets 
require a Bluetooth connection to a compatible 
smartphone.
 From the time of day screen, select  or .
 Available widgets include heart rate and 

activity tracking.

About My Day
The My Day widget is a daily snapshot of 
your activity. This is a dynamic summary that 
updates throughout the day. As soon as you 
climb a flight of stairs or record an activity, it 
appears in the widget. The metrics include your 



55Forerunner® 735XT

EN

last recorded sport, intensity minutes for the 
week, floors climbed, steps, calories burned, 
and more. You can select  to view additional 
metrics.

Bluetooth Controls Widget
Turns on or off do not disturb mode.

Turns on or off Bluetooth technology.

Synchronizes your data with the 
Garmin Connect Mobile app.
Activates the find my phone feature. It 
sends a beacon to your smartphone 
that is paired and in range of your 
Forerunner device.

Viewing the Weather Widget
1 From the time of day screen, select  to 

view the weather widget.
2 Select  to view hourly weather data.
3 Scroll down to view daily weather data.

VIRB Remote
The VIRB remote function allows you to control 
your VIRB action camera using your device. Go 
to virb.Garmin.com to purchase a VIRB action 
camera.
Controlling a VIRB Action Camera
Before you can use the VIRB remote function, 
you must enable the remote setting on your 
VIRB camera. See the VIRB Series Owner’s 
Manual for more information.
1 Turn on your VIRB camera.
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2 Pair the VIRB camera with your Forerunner 
device (Pairing ANT+ Sensors, page 69).

3 On the Forerunner device, select the VIRB 
accessory. 
When the VIRB accessory is paired, the 
VIRB screen is added to the data screens 
for the active profile.

4 Select an option:
• Select Timer Start/Stop to control the 

camera using the timer  . 
Video recording automatically starts and 
stops with the Forerunner device timer.

• Select Manual to control the camera using 
the shortcut menu. From the VIRB widget, 
you can hold  to control the camera.

Using Do Not Disturb Mode
Before you can use do not disturb mode, you 
must pair your device with a smartphone (Pair-
ing Your Smartphone, page 50).
You can use do not disturb mode to turn off 
the backlight, alert tones, and vibrations. For 
example, you can use this mode while sleeping 
or watching a movie.
NOTE: You can set your normal sleep hours 
in the user settings on your Garmin Connect 
account. The device automatically enters do not 
disturb mode during your normal sleep hours.
1 From the time of day screen, select  to 

view the controls widget.
2 Select  > Do Not Disturb > On. 

You can turn off do not disturb mode from 
the controls widget.
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Bluetooth Connected Features
The Forerunner device has several Bluetooth 
connected features for your compatible smart-
phone using the Garmin Connect Mobile app. 
For more information, go to www.garmin.com/
intosports/apps.
LiveTrack: Allows friends and family to follow 

your races and training activities in real 
time. You can invite followers using email or 
social media, allowing them to view your live 
data on a Garmin Connect tracking page.

Activity uploads: Automatically sends your 
activity to the Garmin Connect Mobile app 
as soon as you finish recording the activity.

Software updates: Your device wirelessly 
downloads the latest software update. The 
next time you turn on the device, you can 
follow the on-screen instructions to update 
the software.

Workout and course downloads: Allows you 
to browse for workouts and courses in the 
Garmin Connect Mobile app and wirelessly 
send them to your device.

Social media interactions: Allows you to post 
an update to your favorite social media 
website when you upload an activity to the 
Garmin Connect Mobile app.

Notifications: Displays phone notifications and 
messages on your Forerunner device.

Turning On the Smartphone Connection 
Alert
You can set the Forerunner device to alert 
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you when your paired smartphone connects 
and disconnects using Bluetooth wireless 
technology.
 Select Menu > Settings > Bluetooth > 

Connection Alert > On.

Turning Off Bluetooth Technology
• From the Forerunner home screen, select 

Menu > Settings > Bluetooth > Status > 
Off.

• Refer to the owner’s manual for your mobile 
device to turn off Bluetooth wireless technol-
ogy.

Connect IQ™ Features
You can add Connect IQ features to your watch 
from Garmin and other providers using the 
Garmin Connect Mobile app. You can custom-
ize your device with watch faces, data fields, 
widgets, and apps.
Watch Faces: Allow you to customize the ap-

pearance of the clock.
Data Fields: Allow you to download new data 

fields that present sensor, activity, and 
history data in new ways. You can add 
Connect IQ data fields to built-in features 
and pages.

Widgets: Provide information at a glance, 
including sensor data and notifications.

Apps: Add interactive features to your watch, 
such as new outdoor and fitness activity 
types.
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Downloading Connect IQ Features
Before you can download Connect IQ features 
from the Garmin Connect Mobile app, you 
must pair your Forerunner device with your 
smartphone.
1 From the settings in the Garmin Connect 

Mobile app, select Connect IQ Store.
2 If necessary, select your device.
3 Select a Connect IQ feature.
4 Follow the on-screen instructions.
Downloading Connect IQ Features Using 
Your Computer
1 Connect the device to your computer using 

a USB cable.
2 Go to GarminConnect.com.
3 From your devices widget, select Connect 

IQ Store.
4 Select a Connect IQ feature.
5 Select Send to Device, and follow the on-

screen instructions.

History
History includes time, distance, calories, 
average pace or speed, lap data, and optional 
ANT+ sensor information.
NOTE: When the device memory is full, your 
oldest data is overwritten.

Viewing History
1 Select Menu > History > Activities.
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2 Select  or  to view your saved activities.
3 Select an activity.
4 Select an option:

• Select Details to view additional informa-
tion about the activity.

• Select Laps to select a lap and view ad-
ditional information about each lap.

• Select Time in Zone to view your time in 
each heart rate zone.

• Select Delete to delete the selected 
activity.

Viewing Your Time in Each Heart Rate 
Zone
Before you can view heart rate zone data, you 
must complete an activity with heart rate and 
save the activity.
Viewing your time in each heart rate zone can 
help you adjust your training intensity.
1 Select Menu > History > Activities.
2 Select an activity.
3 Select Time in Zone.

Viewing Data Totals
You can view the accumulated distance and 
time data saved to your device.
1 Select Menu > History > Totals.
2 If necessary, select the activity type.
3 Select an option to view weekly or monthly 

totals.
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Deleting History
1 Select Menu > History > Options.
2 Select an option:

• Select Delete All Activities to delete all 
activities from the history.

• Select Reset Totals to reset all distance 
and time totals. 
NOTE: This does not delete any saved 
activities.

3 Confirm your selection.

Data Management
NOTE: The device is not compatible with 
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, and Mac® 
OS 10.3 and earlier.

Deleting Files
NOTICE

If you do not know the purpose of a file, do not 
delete it. Your device memory contains impor-
tant system files that should not be deleted.

1 Open the Garmin drive or volume.
2 If necessary, open a folder or volume.
3 Select a file.
4 Press the Delete key on your keyboard.

Disconnecting the USB Cable
If your device is connected to your computer as 
a removable drive or volume, you must safely 
disconnect your device from your computer to 
avoid data loss. If your device is connected to 
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your Windows computer as a portable device, it 
is not necessary to safely disconnect.
1 Complete an action:

• For Windows computers, select the 
Safely Remove Hardware icon in the 
system tray, and select your device.

• For Mac computers, drag the volume icon 
to the trash.

2 Disconnect the cable from your computer.

Sending Data to Your Garmin 
Connect Account
You can upload all of your activity data to your 
Garmin Connect account for comprehensive 
analysis. You can view a map of your activity 
and share your activities with friends.
1 Connect the device to your computer using 

the USB cable.
2 Go to GarminConnect.com/start.
3 Follow the on-screen instructions.

Garmin Connect
You can connect with your friends on Garmin 
Connect. Garmin Connect gives you the tools 
to track, analyze, share, and encourage each 
other. Record the events of your active lifestyle 
including runs, walks, rides, swims, hikes, 
triathlons, and more. To sign up for a free ac-
count, go to GarminConnect.com/start.
Store your activities: After you complete and 

save an activity with your device, you can 
upload that activity to your Garmin Connect 
account and keep it as long as you want.
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Analyze your data: You can view more 
detailed information about your activity, 
including time, distance, elevation, heart 
rate, calories burned, an overhead map 
view, pace and speed charts, and customiz-
able reports. 
NOTE: Some data requires an optional ac-
cessory such as a heart rate monitor.

Plan your training: You can choose a fitness 
goal and load one of the day-by-day training 
plans.

Track your progress: You can track your daily 
steps, join a friendly competition with your 
connections, and meet your goals.

Share your activities: You can connect with 
friends to follow each other’s activities or 
post links to your activities on your favorite 
social networking sites.

Manage your settings: You can customize 
your device and user settings on your 
Garmin Connect account.

Access the Connect IQ store: You can 
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download apps, watch faces, data fields, 
and widgets.

Navigation
You can use the GPS navigation features on 
your device to view your path on a map, save 
locations, and find your way home.

Adding the Map
You can add the map to the data screens loop 
for an activity profile.
1 Select an activity profile.
2 Select Menu > Activity Settings > Data 

Screens > Map > Status > On.

Map Features
When you start the timer and begin to move, 
a black line appears on the map, showing you 
where you have traveled.

1 Points to north
2 Your current location and heading
3 Zoom level
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Marking Your Location
Before you can mark a location, you must en-
able the map screen for your activity profile and 
locate satellites.
A location is a point that you record and store in 
the device. If you want to remember landmarks 
or return to a certain spot, you can mark a 
location.
1 Go to the place where you want to mark a 

location.
2 Select  to view the map.
3 Hold  .
4 Select Save Location. 

The location appears on the map with the 
date and time.

Editing a Location
You can edit the name of the saved location.
1 Select Menu > Navigation > Saved Loca-

tions.
2 Select a location.
3 Select Name.
4 Edit the name, and select  .

Deleting a Location
1 Select Menu > Navigation > Saved Loca-

tions.
2 Select a location.
3 Select Delete > Yes.
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Viewing Your Current Elevation and 
Coordinates
TIP: This procedure provides location details 
and another way to save your current location.
1 Select Menu > Navigation > Where Am I?. 

Your device must locate satellites before it 
can display your location information.

2 If necessary, select Save Location.

Navigating to a Saved Location
Before you can navigate to a saved location, 
your device must locate satellites.
1 Select Menu > Navigation > Saved Loca-

tions.
2 Select a location.
3 Select Go To. 

The compass appears. The arrow points 
toward the saved location.

4 Select  to view the map (optional). 
A line appears on the map from your current 
location to the saved location.

5 Select  to start the timer and record the 
activity.

Navigating Back to Start
At any point during your activity, you can return 
to your starting location. For example, if you are 
running in a new city, and you are unsure how 
to get back to the trail head or hotel, you can 
navigate back to your starting location.
NOTE: Garmin recommends that you locate 
satellites and start the timer before attempting 
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to navigate back to your starting location. If not, 
the device navigates you to the starting location 
of the last saved activity.
NOTE: Garmin recommends enabling the map 
screen for your activity profile in order to view 
your route on the map. By default, the compass 
screen appears to navigate you back to your 
starting location.
1 Select an option:

• If the timer is still running, select Menu > 
Navigation > Back to Start.

• If you stopped the timer and saved your 
activity, select Menu > Navigation > 
Back to Start. 
The device navigates you to the starting 
location of the last saved activity. You can 
start the timer again to prevent the device 
from timing out to watch mode.

 The compass appears. The arrow points 
toward your starting point.

2 Select  to view the map (optional). 
A line appears on the map from your current 
location to your starting point.

Courses
You can send a course from your Garmin Con-
nect account to your device. After it is saved to 
your device, you can navigate the course on 
your device.
You can follow a saved course simply because 
it is a good route. For example, you can save 
and follow a bike friendly commute to work.
You can also follow a saved course, trying to 
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match or exceed previously set performance 
goals. For example, if the original course was 
completed in 30 minutes, you can race against 
a Virtual Partner trying to complete the course 
in under 30 minutes.

Following a Course From the Web
Before you can download a course from your 
Garmin Connect account, you must have a 
Garmin Connect account (Garmin Connect, 
page 62).
1 Connect the device to your computer using 

the USB cable.
2 Go to GarminConnect.com.
3 Create a new course, or select an existing 

course.
4 Select Send to Device.
5 Disconnect the device, and turn it on.
6 Select Menu > Navigation > Courses.
7 Select a course.
8 Select Do Course.
9 Select  to start the timer. 

The map displays the course and status 
information at the top of the screen.

10 If necessary, select  to view additional 
data screens.

Viewing Course Details
1 Select Menu > Navigation > Courses.
2 Select a course.
3 Select an option:

• Select Map to view the course on the 
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map.
• Select Elevation Profile to view an 

elevation plot of the course.
• Select Name to view and edit the name 

of the course.

Deleting a Course
1 Select Menu > Navigation > Courses.
2 Select a course.
3 Select Delete > Yes .

Stopping Navigation
1 During the activity, select  to view the 

compass or map.
2 Hold  .
3 Select Stop Navigation > Yes.

ANT+ Sensors
Your device can be used with wireless ANT+ 
sensors. For more information about compat-
ibility and purchasing optional sensors, go to 
http://buy.garmin.com.

Pairing ANT+ Sensors
Pairing is the connecting of ANT+ wireless 
sensors, for example, connecting a heart rate 
monitor with your Garmin device. The first time 
you connect an ANT+ sensor to your device, 
you must pair the device and sensor. After the 
initial pairing, the device automatically connects 
to the sensor when you start your activity and 
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the sensor is active and within range.
NOTE: If your device was packaged with an 
ANT+ sensor, they are already paired.
1 Install the sensor or put on the heart rate 

monitor.
2 Bring the device within 1 cm of the sensor, 

and wait while the device connects to the 
sensor. 
When the device detects the sensor, a mes-
sage appears. You can customize a data 
field to display sensor data.

3 If necessary, select Menu > Settings > 
Sensors and Accessories to manage 
ANT+ sensors.

Foot Pod
Your device is compatible with the foot pod. 
You can use the foot pod to record pace and 
distance instead of using GPS when you are 
training indoors or when your GPS signal is 
weak. The foot pod is on standby and ready to 
send data (like the heart rate monitor).
After 30 minutes of inactivity, the foot pod 
powers off to conserve the battery. When the 
battery is low, a message appears on your 
device. Approximately five hours of battery life 
remain.

Going for a Run Using a Foot Pod
Before you go for a run, you must pair the foot 
pod with your Forerunner device (Pairing ANT+ 
Sensors, page 69).
You can run indoors using a foot pod to record 
pace, distance, and cadence. You can also run 
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outdoors using a foot pod to record cadence 
data with your GPS pace and distance.
1 Install your foot pod according to the acces-

sory instructions.
2 Select the Run Indoor activity profile.
3 Go for a run.

Foot Pod Calibration
The foot pod is self-calibrating. The accuracy of 
the speed and distance data improves after a 
few outdoor runs using GPS.

Training with Power Meters
• Go to www.garmin.com/intosports for a list of 

ANT+ sensors that are compatible with your 
device (such as Vector™ system).

• For more information, see the owner’s 
manual for your power meter.

• Adjust your power zones to match your goals 
and abilities (Setting Your Power Zones, 
page 71).

• Use range alerts to be notified when you 
reach a specified power zone (Setting Range 
Alerts, page 79).

• Customize the power data fields (Custom-
izing the Data Screens, page 78).

• Hold  to calibrate the power meter.

Setting Your Power Zones
The values for the zones are default values and 
may not match your personal abilities. If you 
know your functional threshold power (FTP) 
value, you can enter it and allow the software to 
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calculate your power zones automatically. You 
can manually adjust your zones on the device 
or using your Garmin Connect account.
1 From the home screen, select Menu > My 

Stats > User Profile > Power Zones > 
Based On.

2 Select an option:
• Select Watts to view and edit the zones 

in watts.
• Select %FTP to view and edit the zones 

as a percentage of your functional 
threshold power.

3 Select FTP, and enter your FTP value.
4 Select a zone, and enter a value for each 

zone.
5 If necessary, select Minimum, and enter a 

minimum power value.

Using Shimano® Di2™ Shifters
Before you can use Di2 electronic shifters, you 
must pair them with your device (Pairing ANT+ 
Sensors, page 69). You can customize the 
optional Di2 data fields (Customizing the Data 
Screens, page 78). The Forerunner device 
displays current adjustment values when the 
sensor is in adjustment mode.

Situational Awareness
Your Forerunner device can be used with the 
Varia Vision device, Varia smart bike lights, and 
rearview radar to improve situational aware-
ness. See the owner’s manual for your Varia 
device for more information.
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NOTE: You may need to update the Forerunner 
software before pairing Varia devices (Updating 
the Software, page 95).

HRM-Tri Accessory
The HRM-Swim section of this manual explains 
recording heart rate during your swim (Swim-
ming in Open Water, page 17).
Pool Swimming

NOTICE 
Hand wash the heart rate monitor after 
exposure to chlorine or other pool chemicals. 
Prolonged exposure to these substances can 
damage the heart rate monitor.

The HRM-Tri accessory is designed primarily 
for open water swimming, but it can be used 
occasionally for pool swimming. The heart rate 
monitor should be worn under a swim suit or 
triathlon top during pool swimming. Otherwise, 
it may slide down your chest when pushing off 
the pool wall.
Putting On the Heart Rate Monitor
You should wear the heart rate monitor directly 
on your skin, just below your sternum. It should 
be snug enough to stay in place during your 
activity.
1 If necessary, attach the strap extender to 

the heart rate monitor.
2 Wet the electrodes 1  on the back of 

the heart rate monitor to create a strong 
connection between your chest and the 
transmitter.
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3 Wear the heart rate monitor with the Garmin 

logo facing right- side up.

 The loop 2  and hook 3  connection should 
be on your right side.

4 Wrap the heart rate monitor around your 
chest, and connect the strap hook to the 
loop. 
NOTE: Make sure the care tag does not 
fold over.

After you put on the heart rate monitor, it is 
active and sending data.
Caring for the Heart Rate Monitor

NOTICE
A buildup of sweat and salt on the strap can 
decrease the ability of the heart rate monitor to 
report accurate data.

• Rinse the heart rate monitor after every use.
• Hand wash the heart rate monitor after every 



75Forerunner® 735XT

EN

seven uses or one pool swim, using a tiny 
amount of mild detergent, such as dishwash-
ing liquid. 
NOTE: Using too much detergent may dam-
age the heart rate monitor.

• Do not put the heart rate monitor in a wash-
ing machine or dryer.

• When drying the heart rate monitor, hang it 
up or lay it flat.

Data Storage
The heart rate monitor can store up to 20 hours 
of data in a single activity. When the heart 
rate monitor memory is full, your oldest data is 
overwritten.
You can start a timed activity on your paired 
Forerunner device, and the heart rate monitor 
records your heart rate data even if you move 
away from your device. For example, you can 
record heart rate data during fitness activities 
or team sports where watches cannot be worn. 
Your heart rate monitor automatically sends 
your stored heart rate data to your Forerunner 
device when you save your activity. Your heart 
rate monitor must be active and within range (3 
m) of the device while data is uploaded.

Tips for Erratic Heart Rate Data
If the heart rate data is erratic or does not ap-
pear, you can try these tips.
• Reapply water to the electrodes and contact 

patches (if applicable).
• Tighten the strap on your chest.
• Warm up for 5 to 10 minutes.
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• Follow the care instructions (Caring for the 
Heart Rate Monitor, page 74).

• Wear a cotton shirt or thoroughly wet both 
sides of the strap. 
Synthetic fabrics that rub or flap against the 
heart rate monitor can create static electricity 
that interferes with heart rate signals.

• Move away from sources that can interfere 
with your heart rate monitor. 
Sources of interference may include strong 
electromagnetic fields, some 2.4 GHz 
wireless sensors, high-voltage power lines, 
electric motors, ovens, microwave ovens, 
2.4 GHz cordless phones, and wireless LAN 
access points.

Customizing Your Device
Setting Up Your User Profile
You can update your gender, birth year, height, 
weight, and heart rate zone settings. The de-
vice uses this information to calculate accurate 
training data.
1 Select Menu > My Stats > User Profile.
2 Select an option.

Activity Profiles
Activity profiles are a collection of settings that 
optimize your device based on how you are 
using it. For example, the settings and data 
screens are different when you are using the 
device for running than for riding your bike.



77Forerunner® 735XT

EN

When you are using a profile and you change 
settings such as data fields or alerts, the 
changes are saved automatically as part of the 
profile.

Creating a Custom Activity Profile
1 Select Menu > Settings > Activity Profile 

> Add New.
2 Select a sport. 

NOTE: The default sports use the default 
icon. If you select Other, you can select a 
different icon.

3 Select an accent color.
4 Select a profile name or enter a custom 

name. 
Duplicate profile names include a number. 
For example, Run(2).

5 Select an option:
• Select Use Default to create your custom 

profile starting from the system default 
settings.

• Select a copy of an existing profile to cre-
ate your custom profile starting from one 
of your saved profiles. 
NOTE: If you are creating a custom mul-
tisport profile, you can select two or more 
profiles and include transitions.

6 Select an option:
• Select Edit Settings to customize specific 

profile settings.
• Select Done to save and use the custom 

profile.
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Changing Your Activity Profile
The device has default activity profiles. You can 
modify each of the saved activity profiles.
TIP: The default activity profiles use a specific 
accent color for each sport. The multisport 
activity profile changes the accent color when 
you switch sport segments.
1 Select Menu > Settings > Activity Profile.
2 Select a profile. 

You can show or hide the default activity 
profiles.

Activity Settings
These settings allow you to customize your 
device based on your training needs. For 
example, you can customize data screens and 
enable alerts and training features.

Customizing the Data Screens
You can customize data screens based on 
your training goals or optional accessories. For 
example, you can customize one of the data 
screens to display your lap pace or heart rate 
zone.
1 Select Menu > Activity Settings > Data 

Screens.
2 Select a screen. 

Some screens can only be turned on or off.
3 If necessary, edit the number of data fields.
4 Select a data field to change it.

Alerts
You can use alerts to train toward specific heart 
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rate, pace, time, distance, cadence, and calo-
ries goals and to set run/walk time intervals.
Setting Range Alerts
A range alert notifies you when the device is 
above or below a specified range of values. 
For example, if you have an optional heart rate 
monitor, you can set the device to alert you 
when your heart rate is below zone 2 and over 
zone 5 (Setting Your Heart Rate Zones, page 
28).
1 Select Menu > Activity Settings > Alerts > 

Add New.
2 Select the type of alert. 

Depending on your accessories and the 
activity profile, the alerts may include heart 
rate, pace, speed, and cadence.

3 If necessary, turn on the alert.
4 Select a zone or enter a value for each 

alert.
Each time you exceed or drop below the speci-
fied range, a message appears. The device 
also beeps or vibrates if audible tones are 
turned on (Setting the Device Sounds, page 
87).
Setting a Recurring Alert
A recurring alert notifies you each time the 
device records a specified value or interval. For 
example, you can set the device to alert you 
every 30 minutes.
1 Select Menu > Activity Settings > Alerts > 

Add New.
2 Select an option:
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• Select Custom, select a message, and 
select an alert type.

• Select Time, Distance, or Calories.
3 Enter a value.
Each time you reach the alert value, a message 
appears. The device also beeps or vibrates if 
audible tones are turned on (Setting the Device 
Sounds, page 87).
Setting Walk Break Alerts
Some running programs use timed walking 
breaks at regular intervals. For example, during 
a long training run, you can set the device to 
alert you to run for 4 minutes, and then walk 
for 1 minute, and repeat. You can use the Auto 
Lap® feature while using the run/walk alerts.
NOTE: Walk break alerts are available only for 
running profiles.
1 Select Menu > Activity Settings > Alerts > 

Run/Walk > Status > On.
2 Enter a time for the run interval.
3 Enter a time for the walk interval.
Each time you reach the alert value, a message 
appears. The device also beeps or vibrates if 
audible tones are turned on (Setting the Device 
Sounds, page 87).
Editing an Alert
1 Select Menu > Activity Settings > Alerts.
2 Select an alert.
3 Edit the alert values or settings.
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Using Auto Pause®

You can use the Auto Pause feature to pause 
the timer automatically when you stop moving 
or when your pace or speed drops below a 
specified value. This feature is helpful if your 
activity includes stop lights or other places 
where you need to slow down or stop.
NOTE: History is not recorded while the timer is 
stopped or paused.
1 Select Menu > Activity Settings > Auto 

Pause.
2 Select an option:

• Select When Stopped to pause the timer 
automatically when you stop moving.

• Select Custom to pause the timer auto-
matically when your pace or speed drops 
below a specified value.

Running with the Metronome
The metronome feature plays tones at a steady 
rhythm to help you improve your performance 
by training at a faster, slower, or more consis-
tent cadence.
NOTE: The metronome is not available for 
cycling or swimming profiles.
1 Select Menu > Activity Settings > Metro-

nome > Status > On.
2 Select an option:

• Select Beats Per Minute to enter a 
value based on the cadence you want to 
maintain.

• Select Alert Frequency to customize the 
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frequency of the beats.
• Select Sounds to customize the metro-

nome sound.
3 If necessary, select Preview to listen to the 

metronome feature before you run.
4 Select  to return to the timer screen.
5 Select  to start the timer.
6 Go for a run.|The metronome starts auto-

matically.
7 During your run, select  to view the metro-

nome screen.
8 If necessary, hold  to change the metro-

nome settings.

Marking Laps by Distance
You can use the Auto Lap feature to mark a lap 
at a specific distance automatically. This feature 
is helpful for comparing your performance over 
different parts of a run (for example, every 1 
mi. or 5 km).
1 Select Menu > Activity Settings > Laps > 

Auto Distance.
2 Select a distance.
Each time you complete a lap, a message 
appears that displays the time for that lap. The 
device also beeps or vibrates if audible tones 
are turned on (Setting the Device Sounds, page 
87).
If necessary, you can customize the data 
screens to display additional lap data.
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Customizing the Lap Alert Message
You can customize one or two data fields that 
appear in the lap alert message.
1 Select Menu > Activity Settings > Laps > 

Lap Alert.
2 Select a data field to change it.
3 Select Preview (optional).

Using Auto Scroll
You can use the auto scroll feature to cycle 
through all of the training data screens auto-
matically while the timer is running.
1 Select Menu > Activity Settings > Auto 

Scroll.
2 Select a display speed.

Changing the GPS Setting
By default, the device uses GPS to locate satel-
lites. For increased performance in challenging 
environments and faster GPS position location, 
you can enable GPS and GLONASS. Using 
GPS and GLONASS reduces battery life more 
than using only GPS.
 Select Menu > Activity Settings > GPS > 

GPS + GLONASS.
Using UltraTrac Mode
Before using UltraTrac mode, you should run 
outdoors a few times using normal GPS mode 
to calibrate the device.
You can use UltraTrac mode for extended 
activities. UltraTrac mode is a GPS setting 
that periodically turns off GPS to save battery 
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power. When GPS is off, the device uses the 
accelerometer to calculate speed and distance. 
Speed, distance, and track data accuracy are 
reduced in UltraTrac mode. The accuracy of the 
data improves after a few outdoor runs using 
GPS.
 Select Menu > Activity Settings > GPS > 

UltraTrac.
 TIP: For extended activities, you should 

consider other battery saving options (Maxi-
mizing Battery Life, page 96).

Power Save Timeout Settings
The timeout settings affect how long your de-
vice stays in training mode, for example, when 
you are waiting for a race to start. Select Menu 
> Activity Settings > Power Save Timeout.
Normal: Sets the device to enter low-power 

watch mode after 5 minutes of inactivity.
Extended: Sets the device to enter low-power 

watch mode after 25 minutes of inactivity. 
The extended mode can result in shorter 
battery life between charges.

Activity Tracking Settings
Select Menu > Settings > Activity Tracking. 
Status: Enables the activity tracking feature.
Move Alert: Displays a message and move bar 

on the time of day screen. The device also 
beeps or vibrates if audible tones are turned 
on (Setting the Device Sounds, page 87).

System Settings
Select Menu > Settings > System.
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• Language Settings (Changing the Device 
Language, page 85)

• Time Settings (Time Settings, page 85)
• Backlight Settings (Backlight Settings, page 

86)
• Sound Settings (Setting the Device Sounds, 

page 87)
• Unit Settings (Changing the Units of Mea-

sure, page 87)
• Format Settings(Format Settings, page 87)
• Data Recording Settings (Data Recording 

Settings, page 87)

Changing the Device Language
 Select Menu > Settings > System > 

Language.

Time Settings
Select Menu > Settings > System > Clock.
Watch Face: Allows you to select a watch face 

design.
Use Profile Color: Sets the accent color for the 

time of day screen to be the same as the 
activity profile color.

Background: Sets the background color to 
black or white.

Time Format: Sets the device to show time in a 
12-hour or a 24-hour format.

Set Automatically: Allows you to set the time 
manually or automatically based on your 
GPS position.
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Time Zones
Each time you turn on the device and acquire 
satellites, the device automatically detects your 
time zone and the current time of day.
Setting the Time Manually
By default, the time is set automatically when 
the device acquires satellite signals.
1 Select Menu > Settings > System > Clock 

> Set Automatically > Off.
2 Select Set Time, and enter the time of day.
Setting the Alarm
1 Select Menu > Settings > Alarms > Add 

New > Status > On.
2 Select Time, and enter a time.
3 Select Sounds, and select an option.
4 Select Repeat, and select an option.
Deleting an Alarm
1 Select Menu > Settings > Alarms.
2 Select an alarm.
3 Select Remove > Yes.
Backlight Settings
Select Menu > Settings > System > Back-
light.
Keys and Alerts: Sets the backlight to turn on 

for key presses and alerts.
Wrist Turn: Allows your device to turn on the 

backlight automatically when you rotate 
your wrist toward your body.

Timeout: Sets the length of time before the 
backlight turns off.
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Setting the Device Sounds
The device sounds include key tones, alert 
tones, and vibrations.
 Select Menu > Settings > System > 

Sounds.
Changing the Units of Measure
You can customize the units of measure for 
distance, pace and speed, weight, height, and 
temperature.
1 Select Menu > Settings > System > Units.
2 Select a measurement type.
3 Select a unit of measure.
Format Settings
Select Menu > Settings > System > Format.
Pace/Speed Preference: Sets the device to 

display speed or pace for running, cycling, 
or other activities. This preference affects 
several training options, history, and alerts.

Start of Week: Sets the first day of the week 
for your weekly history totals.

Data Recording Settings
Select Menu > Settings > System > Data 
Recording.
Smart: Records key points where you change 

direction, pace, or heart rate. Your activity 
record is smaller, allowing you to store more 
activities on the device memory.

Every Second: Records points every second. 
It creates a very detailed record of your 
activity and increases the size of the activity 
record.
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Device Information
Charging the Device

WARNING
This device contains a lithium-ion battery. See 
the Important Safety and Product Information 
guide in the product box for product warnings 
and other important information.

NOTICE 
To prevent corrosion, thoroughly clean and dry 
the contacts and the surrounding area before 
charging or connecting to a computer. Refer to 
the cleaning instructions in the appendix.

1 Plug the USB cable into a USB port on your 
computer.

2 Align the charger posts with the contacts 
on the back of the device, and connect the 
charging clip 1  securely to the device.

3 Charge the device completely.
4 Press 2  to remove the charger.
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Specifications
Forerunner Specifications
Battery type Rechargeable, built-in lithium-ion 

battery
Battery life, 
watch mode

Up to 9 wk. 
Up to 8 wk. with activity tracking 
Up to 4 wk. with activity tracking 
and smartphone notifications 
Up to 9 days with activity track-
ing, smartphone notifications, 
and wrist-based heart rate

Battery 
life, activity 
mode with 
wrist-based 
heart rate

Up to 11 hr. in GPS mode 
Up to 9 hr. in GPS + GLONASS 
mode

Water rating 5 ATM*
Operating 
temperature 
range

From -20º to 60ºC (from -4º to 
140ºF)

Charging 
temperature 
range

From 0º to 45ºC (from 32º to 
113ºF)

Radio 
frequency/ 
protocol

2.4 GHz ANT+ wireless com-
munications protocol 
Bluetooth Smart wireless 
technology

*The device withstands pressure equivalent to 
a depth of 50 m. For more information, go to 
www.garmin.com/waterrating.
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HRM-Tri Specifications
Battery type User-replaceable CR2032 

(3 V)
Battery life Up to 18 mo. (approxi-

mately 3 hr./wk.)
Up to 10 mo. for triathlon 
training (approximately 1 
hr./day)

Operating tem-
perature range

From -10° to 50°C (from 
14° to 122°F)
Operating temperature 
range
Radio frequency/ protocol

Radio frequency/
protocol

2.4 GHz ANT+ wireless 
communications protocol

Water rating Swim, 5 ATM*

*The device withstands pressure equivalent to 
a depth of 50 m.
For more information, go to Garmin.com/
waterrating.

Device Care
NOTICE 

Avoid extreme shock and harsh treatment, 
because it can degrade the life of the product.

Avoid pressing the keys under water.

Do not use a sharp object to clean the device.

Avoid chemical cleaners, s3olvents, and insect 
repellents that can damage plastic components 
and finishes.
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Thoroughly rinse the device with fresh water af-
ter exposure to chlorine, salt water, sunscreen, 
cosmetics, alcohol, or other harsh chemicals. 
Prolonged exposure to these substances can 
damage the case.

Do not store the device where prolonged 
exposure to extreme temperatures can occur, 
because it can cause permanent damage.

Cleaning the Device
NOTICE

Even small amounts of sweat or moisture can 
cause corrosion of the electrical contacts when 
connected to a charger. 
Corrosion can prevent charging and data 
transfer.

1 Wipe the device using a cloth dampened 
with a mild detergent solution.

2 Wipe it dry. 
After cleaning, allow the device to dry 
completely. 
TIP: For more information, go to Garmin.
com/fitandcare.

User Replaceable Batteries
WARNING

Do not use a sharp object to remove batteries. 
Keep the battery away from children.

Never put batteries in mouth. If swallowed, 
contact your physician or local poison control 
center.
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Replaceable coin cell batteries may contain 
perchlorate material. Special handling may 
apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

CAUTION
Contact your local waste disposal department 
to properly recycle the batteries.

Replacing the Heart Rate Monitor Battery
1 Remove the sleeve 1  from the heart rate 

monitor module.

2 Use a small Phillips (00) screwdriver to 
remove the four screws on the front of the 
module.

3 Remove the cover and battery.
4 Wait 30 seconds.
5 Insert the new battery under the two plastic 

tabs 2  with the positive side facing up. 
NOTE: Do not damage or lose the O-ring 
gasket. 
The O-ring gasket should remain around the 
outside of the raised plastic ring.

6 Replace the front cover and the four screws. 
Observe the orientation of the front cover. 
The raised screw 3  should fit in the match-
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ing raised screw hole on the front cover. 
NOTE: Do not overtighten.

7 Replace the sleeve. 
After you replace the heart rate monitor 
battery, you may need to pair it with the 
device again.

Troubleshooting
Support and Updates
Garmin Express™ (Garmin.com/express) 
provides easy access to these services for 
Garmin devices.
• Product registration
• Product manuals
• Software updates
• Data uploads to Garmin Connect

Getting More Information
• Go to Garmin.com/intosports.
• Go to Garmin.com/learningcenter.
• Go to buy.garmin.com, or contact your 

Garmin dealer for information about optional 
accessories and replacement parts.

Acquiring Satellite Signals
The device may need a clear view of the sky to 
acquire satellite signals. The time and date are 
set automatically based on the GPS position.
1 Go outdoors to an open area. 

The front of the device should be oriented 
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toward the sky.
2 Wait while the device locates satellites. 

It may take 30–60 seconds to locate satel-
lite signals.

Improving GPS Satellite Recep-
tion
• Frequently sync the device to your Garmin 

Connect account:
 ◦ Connect your device to a computer using 
the USB cable and the Garmin Express 
application.

 ◦ Sync your device to the Garmin Connect 
Mobile app using your Bluetooth enabled 
smartphone. 
While connected to your Garmin Connect 
account, the device downloads several 
days of satellite data, allowing it to quickly 
locate satellite signals.

• Take your device outside to an open area 
away from tall buildings and trees.

• Remain stationary for a few minutes.

Resetting the Device
If the device stops responding, you may need 
to reset it.
NOTE: Resetting the device may erase your 
data or settings.
1 Hold  for 15 seconds. The device turns 

off.
2 Hold  for one second to turn on the 

device.
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Clearing User Data
You can restore all of the device settings to the 
factory default values.
NOTE: This deletes all user-entered informa-
tion, but it does not delete your history.
1 Hold  , and select Yes to turn off the 

device.
2 While holding  , hold  to turn on the 

device.
3 Select Yes.

Restoring All Default Settings
NOTE: This deletes all user-entered informa-
tion and activity history.
You can reset all settings back to the factory 
default values. 
 Select Menu > Settings > System > 

Restore Defaults > Yes.

Viewing Device Information
You can view the unit ID, software version, 
regulatory information, and license agreement.
Select Menu > Settings > System > About.

Updating the Software
Before you can update your device software, 
you must have a Garmin Connect account, 
and you must download and install the Garmin 
Express application.
1 Connect the device to your computer using 

the USB cable. 
When new software is available, Garmin 
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Express sends it to your device.
2 Follow the on-screen instructions.
3 Do not disconnect your device from the 

computer during the update process.

Maximizing Battery Life
• Shorten the backlight timeout (Backlight Set-

tings, page 86).
• Shorten the timeout to watch mode (About 

VO2 Max. Estimates, page 37).
• Turn off activity tracking (Activity Tracking 

Settings, page 84).
• Select the Smart recording interval (Data 

Recording Settings, page 87).
• Turn off GLONASS (Changing the GPS Set-

ting, page 83).
• Turn off the Bluetooth wireless feature (Turn-

ing Off Bluetooth Technology, page 58).
• Turn off wrist-based heart rate monitoring 

(Turning Off the Wrist Heart Rate Monitor, 
page 27).

My daily step count does not 
appear
The daily step count is reset every night at 
midnight.
If dashes appear instead of your step count, 
allow the device to acquire satellite signals and 
set the time automatically.

BSD 3-Clause License
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding All 
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rights reserved.
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are permit-
ted provided that the following conditions are 
met:
• Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of condi-
tions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce 
the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

• Neither the author nor the names of any con-
tributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without 
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBU-
TORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
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IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Fitness Goals
Knowing your heart rate zones can help you 
measure and improve your fitness by under-
standing and applying these principles.
• Your heart rate is a good measure of exercise 

intensity.
• Training in certain heart rate zones can help 

you improve cardiovascular capacity and 
strength.

• Knowing your heart rate zones can prevent 
you from overtraining and can decrease your 
risk of injury.

If you know your maximum heart rate, you can 
use the table (Heart Rate Zone Calculations, 
page 99) to determine the best heart rate 
zone for your fitness objectives.
If you do not know your maximum heart rate, 
use one of the calculators available on the 
Internet. Some gyms and health centers can 
provide a test that measures maximum heart 
rate. The default maximum heart rate is 220 
minus your age.

About Heart Rate Zones
Many athletes use heart rate zones to measure 
and increase their cardiovascular strength and 
improve their level of fitness. A heart rate zone 
is a set range of heartbeats per minute. The 
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five commonly accepted heart rate zones are 
numbered from 1 to 5 according to increasing 
intensity. Generally, heart rate zones are calcu-
lated based on percentages of your maximum 
heart rate.

Heart Rate Zone Calculations

Zone

%of  
Maxi-
mum 
Heart 
Rate

Perceived 
Exertion Benefits

1 50-
60%

Relaxed, easy 
pace, rhythmic 
breathing

Beginning-lev-
el aerobic 
training, 
reduces stress

2 60-
70%

Comforta-
ble pace, 
slightly deeper 
breathing, 
conversation 
possible

Basic 
cardiovascular 
training, good 
recovery pace

3 70-
80%

Moderate 
pace, more 
difficult to hold 
conversation

Improved 
aerobic ca-
pacity, optimal 
cardiovascular 
training

4 80-
90%

Fast pace 
and a bit 
uncomforta-
ble, breathing 
forceful

Improved 
anaerobic 
capacity and 
threshold, 
improved 
speed
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5 90-
100%

Sprinting 
pace, unsus-
tainable for 
long period of 
time, labored 
breathing

Anaerobic 
and muscular 
endurance, 
increased 
power

VO2 Max. Standard Ratings
These tables include standardized classifications 
for VO2 max. estimates by age and gender.

Males Supe-
rior

Excel-
lent Good Fair Poor

Per-
centile 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7
30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5
40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5
50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6
60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3
70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4

Females Supe-
rior

Excel-
lent Good Fair Poor

Per-
centile 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7
30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5
40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5
50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6
60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3
70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4

Data reprinted with permission from The Coo-
per Institute. For more information, go to www.
CooperInstitute.org.
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FTP Ratings
These tables include classifications for function-
al threshold power (FTP) estimates by gender.

Males Watts per Kilogram (W/kg)
Superior 5.05 and greater
Excellent From 3.93 to 5.04
Good From 2.79 to 3.92
Fair From 2.23 to 2.78
Untrained Less than 2.23

Females Watts per Kilogram (W/kg)
Superior 5.05 and greater
Excellent From 3.93 to 5.04
Good From 2.79 to 3.92
Fair From 2.23 to 2.78
Untrained Less than 2.23
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ

คำาเตือน

การไม่ใส่ใจที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจ
เป็นอันตรายต่อไปนี้ อาจทำาให้เกิดการบาด
เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

คำาเตือนเรื่องสุขภาพ
• ถ้าคุณมีการใช้เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจ (Pacemaker) หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกฝังแบบอื่นอยู่ ให้
ปรึกษาแพทย์ประจำาตัวของคุณก่อนการ
ใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

• ปรึกษาแพทย์ประจำาตัวของคุณก่อนเริ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการออกกำาลัง
กายใด ๆ

• อุปกรณ์, เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ, 
และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ของ Garmin เป็น
อุปกรณ์เพื่อผู้บริโภคทั่วไป และไม่ใช่
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาจโดน
รบกวนจากแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ภายนอก 

• การอ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจใช้สำาหรับ
เป็นการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบ
ต่อผลของการอ่านค่าผิดพลาดใด ๆ

• ในขณะที่เทคโนโลยีการวัดอัตราการ
เต้นหัวใจจากข้อมือแบบออปติคอลของ 
Garmin ให้การประเมินอัตราการเต้น
หัวใจของผู้ใช้โดยทั่วไปอย่างแม่นยำา 
โดยความจริงแล้วยังมีข้อจำากัดทาง
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เทคโนโลยีที่อาจทำาให้บางส่วนของการ
อ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจไม่ถูกต้อง
ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง, ซึ่งรวมถึง
ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้, การสวม
ใส่พอดีของอุปกรณ์, และประเภทและ
ความเข้มข้นของกิจกรรม

• เครื่องติดตามกิจกรรมของ Garmin พึ่งพา
เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตามการเคลื่อนไหว
และการวัดอื่น ๆ ของคุณ ข้อมูลและราย
ละเอียดจากอุปกรณ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประเมินที่ใกล้เคียงของ
กิจกรรมและการวัดต่าง ๆ ที่ติดตามอยู่
ของคุณ, แต่อาจไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์, 
รวมไปถึงข้อมูลก้าว, การนอนหลับ, ระยะ
ทาง, อัตราการเต้นหัวใจ, และแคลอรี่

คำาเตือนของการนำาทางแบบออฟโรด
ถ้าอุปกรณ์ Garmin ของคุณสามารถแนะนำา
เส้นทางแบบออฟโรดสำาหรับกิจกรรมกลาง
แจ้งที่หลากหลายได้ เช่นการปั่นจักรยาน, 
การเดินเขา, และการขับรถ ATV ให้ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้การนำาทางบน
ถนนมีความปลอดภัย

• ควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณและ
ปฏิบัติด้วยสามัญสำานึกเมื่อต้องตัดสินใจ
เกี่ยวกับการนำาทางแบบออฟโรด อุปกรณ์ 
Garmin ถูกออกแบบมาเพื่อให้คำาแนะนำา
เส้นทางเท่านั้น ไม่สามารถแทนที่ความ
เอาใจใส่และการเตรียมการที่เหมาะสม
สำาหรับกิจกรรมกลางแจ้ง อย่าทำาตามคำา
แนะนำาเส้นทางถ้าอุปกรณ์แนะนำาเส้นทาง
ที่ผิดกฎหมายหรืออาจทำาให้คุณอยู่ใน
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สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

• ให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ถูกแสดงบน
อุปกรณ์อย่างระมัดระวังกับแหล่งข้อมูล
การเดินทางที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
ป้ายทาง, สภาพทาง, สภาพอากาศและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยขณะขับระหว่างกำาลังนำาทาง 
เพื่อความปลอดภัย ให้แก้ไขความไม่ตรง
กันของข้อมูลใด ๆ ก่อนนำาทางต่อ และ
ปฏิบัติตามป้ายถนนที่ประกาศไว้และ
สภาพท้องถนน

• ให้ความสนใจต่อผลกระทบของสภาพ
แวดล้อมและความเสี่ยงโดยธรรมชาติของ
กิจกรรมก่อนที่จะเริ่มทำากิจกรรมออฟโรด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากสภาพ
อากาศและสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพเส้นทางที่อาจมีต่อความปลอดภัย
ของกิจกรรมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณมีอุปกรณ์และเสบียงต่าง ๆ ที่เหมาะ
สมสำาหรับกิจกรรมของคุณก่อนการนำาทาง
ไปตามเส้นทางและทางที่ไม่คุ้นเคย

คำาเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับ
อุปกรณ์นี้ได้ แบตเตอรี่แบบถ่านก้อนกระดุม
สามารถใช้ในอุปกรณ์เสริมได้

• หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ อาจ
ทำาให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในมี
ช่วงอายุการใช้งานที่สั้นลง หรืออาจทำาให้
เสี่ยงต่อการชำารุดเสียหายของอุปกรณ์ 
GPS, เกิดไฟไหม้, เกิดแผลไหม้จากสาร
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เคมี, เกิดการรั่วไหลของสารอิเล็กโทร
ไลต์ และ/หรือได้รับบาดเจ็บ

• อย่าปล่อยให้อุปกรณ์นี้สัมผัสกับแหล่ง
กำาเนิดความร้อน หรืออยู่ในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง เช่น บริเวณที่มีแดดจัดในยาน
พาหนะที่ไม่มีคนดูแล เพื่อป้องกันความ
เสียหาย โปรดถอดอุปกรณ์นี้ออกจากยาน
พาหนะ หรือเก็บในที่ที่พ้นจากแสงแดด
ส่องโดยตรง เช่นในช่องเก็บของหน้ารถ

• อย่าถอดแยกส่วน, ดัดแปลง, ผลิตซ้ำา, 
เจาะหรือทำาความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือ
แบตเตอรี่

• อย่าแช่หรือปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับ
น้ำาหรือของเหลวอื่น ๆ, เปลวไฟ, ระเบิด, 
หรืออันตรายอื่น ๆ

• อย่าใช้วัตถุที่แหลมคมช่วยถอดแบตเตอรี่
ออก

• เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

• ห้ามใส่แบตเตอรี่เข้าปาก การกลืนลงไป
อาจนำาไปสู่ บาดแผลไหม้จากสารเคมี, 
เนื้อเยื่ออ่อนทะลุ, และการเสียชีวิตได้ 
การไหม้อย่างรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้
ภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน โปรดรับ
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในทันที

• แบตเตอรี่แบบถ่านก้อนกระดุมที่เปลี่ยนได้
อาจมีสารเปอร์คลอเรตบรรจุอยู่ อาจต้อง
ใช้การจัดการแบบพิเศษ ดูที่ www.dtsc.
ca.gov.hazardouswaste/perchlorate

• อย่าใช้สายไฟและ/หรือสายเคเบิลที่ไม่
ได้รับการรับรองหรือจัดเตรียมให้โดย 
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Garmin*

• หากใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก ให้
ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก 
Garmin สำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง
เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจ
ทำาให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการ
ระเบิดได้ หากต้องการซื้อแบตเตอรี่สำารอง 
โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Garmin 
หรือไปที่เว็บไซต์ของ Garmin 

• อย่าใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิที่ถูกกำาหนดในคู่มือที่อยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ของอุปกรณ์

• เมื่อเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นระยะเวลานาน 
โปรดเก็บภายในช่วงอุณหภูมิที่ถูกกำาหนด
ในคู่มือที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์

• อย่าถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ที่ผู้
ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้

• ติดต่อฝ่ายกำาจัดของเสียในท้องที่ของคุณ
เพื่อกำาจัดอุปกรณ์/แบตเตอรี่ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีผลบังคับในท้องที่

โปรแกรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนำา
ผลิตภัณฑ์ของ Garmin® มารีไซเคิลใหม่ 
และโปรแกรม WEEE, RoHS, REACH, และ
โปรแกรมที่ปฏิบัติตามอื่น ๆ ได้ที่ Garmin.
com/aboutGarmin/environment

เอกสารแสดงความสอดคล้องตาม
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มาตรฐาน
Garmin ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์
นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนดจำาเพาะและ
บทบัญญัติที่ว่าด้วยคำาสั่ง 1999/5/EC อื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการดูเอกสารแสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 
ให้ไปที่ Garmin.com/compliance

การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของแคนาดา
หมวดหมู่ I อุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่
สอดคล้องกับ Industry Canada Stan-
dard RSS-210 หมวดหมู่ II อุปกรณ์วิทยุ
คมนาคมที่สอดคล้องกับ Industry Canada 
Standard RSS-Gen อุปกรณ์นี้สอดคล้อง
กับ Industry Canada ที่ได้รับการยกเว้น
ใบอนุญาตมาตรฐาน RSS การทำางานจะ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) 
อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถจัดการกับการ
รบกวนใด ๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจส่ง
ผลให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์ของ
อุปกรณ์

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามกฎข้อบังคับ FCC 
ส่วนที่ 15 การทำางานอยู่ภายใต้เงื่อนไข
สองประการดังนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่
ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย 
และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อสัญญาณ
รบกวนใด ๆ ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่
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พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบ
และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดสำาหรับ
อุปกรณ์ดิจิตอล Class B ซึ่งตรงตามกฎข้อ
บังคับ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำากัดเหล่านี้ได้ถูก
ออกแบบเพื่อทำาให้อุปกรณ์มีการป้องกันที่
เหมาะสมต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
เมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้
ผลิต, ใช้, และสามารถแผ่พลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ และอาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์สื่อสารด้วย
คลื่นวิทยุหากไม่ได้ถูกติดตั้งและใช้งานตาม
คำาแนะนำา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกัน
ว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในการ
ติดตั้งอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการรับคลื่นวิทยุ
หรือโทรทัศน์, ซึ่งสามารถตรวจได้โดยการ
เปิดและปิดอุปกรณ์นี้, ขอแนะนำาให้ผู้ใช้
พยายามแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนดัง
กล่าวโดยใช้หนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้:

• ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำาแหน่งที่ตั้งของ
เสารับสัญญาณ

• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
สัญญาณ

• เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเต้าเสียบที่อยู่คนละ
วงจรกับอุปกรณ์ GPS

• ปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิค
ด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนใด ๆ ที่ผู้ใช้สามารถ
ซ่อมแซมเองได้ การซ่อมแซมต่าง ๆ ควร
ได้รับการดำาเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับ
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อนุญาตจาก Garmin เท่านั้น การซ่อมแซม
และการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต
อาจส่งผลให้อุปกรณ์นี้เกิดการชำารุดเสียหาย
อย่างถาวร และอาจส่งผลให้การรับประกัน
และสิทธิ์ของคุณในการใช้อุปกรณ์นี้ภายใต้
กฎข้อบังคับส่วนที่ 15 เป็นโมฆะได้

ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์
เมื่อใช้อุปกรณ์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงในการ
อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ โปรด
อ่านข้อตกลงนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียด

Garmin Ltd. และบริษัทสาขา (“Garmin”) 
ให้การอนุญาตแก่คุณในวงจำากัดในการใช้
งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ 
(“ซอฟต์แวร์”) ในรูปแบบไบนารี่ที่สั่งทำาการ
ได้ในการทำางานตามปกติของผลิตภัณฑ์ ใบ
แสดงความเป็นเจ้าของ สิทธิ์การครอบครอง 
และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อ
ซอฟต์แวร์ยังคงเป็นของ Garmin และ/หรือ
ผู้ให้บริการรายอื่น

คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ 
Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และ
ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญา
ลิขสิทธิ์สากล นอกจากนั้น คุณยังยอมรับ
อีกว่าโครงสร้าง องค์ประกอบ และรหัสของ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ให้รหัสต้นฉบับไว้ ถือว่า
เป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin 
และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และซอฟต์แวร์
ในรูปแบบรหัสต้นฉบับก็ยังคงเป็นความลับ
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ทางการค้าที่มีค่าของ Garmin และ/หรือผู้
ให้บริการรายอื่นเช่นกัน คุณตกลงที่จะไม่ 
decompile, แยกส่วน, ปรับแต่ง, reverse 
assemble, ทำาวิศวกรรมย้อนกลับ, หรือลด
รูปแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไป
อ่านออกได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด 
หรือสร้างงานที่ถูกดัดแปลงจากซอฟต์แวร์
ต้นแบบ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกซอฟต์แวร์
หรือส่งออกซ้ำาไปยังประเทศใด ๆ ที่จะเป็น 
การละเมิดต่อกฎหมายควบคุมการส่งออก
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมาย
ควบคุมการส่งออกของประเทศอื่นใดที่
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับ

ข้อมูลแผนที่
Garmin ใช้แหล่งข้อมูลรวมกันของรัฐบาล
และเอกชน โดยมิใช่ว่าทุกแหล่งข้อมูลจะมี
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำาหรือครบถ้วนสมบูรณ์ 
ในบางประเทศไม่มีข้อมูลแผนที่ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำาที่พร้อมใช้งาน 
หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีราคาแพง
มาก

เงื่อนไขการรับประกัน
Garmin รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มี
ข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ 
โดยภายในช่วงเวลาดังกล่าว Garmin จะ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ ที่
บกพร่องจากการใช้งานปกติตามดุลยพินิจ
ของบริษัทฯ ในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยน
ส่วนประกอบดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายสำาหรับอะไหล่หรือค่าแรงแต่อย่างใด 
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โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม: 
(i) ความเสียหายของพื้นผิว เช่น รอยขูด
ขีด รอยบิ่น และรอยบุบ; (ii) อะไหล่สิ้น
เปลืองเช่นแบตเตอรี่ ยกเว้นแต่ผลิตภัณฑ์
เกิดการชำารุดเสียหายอันเนื่องมาจากข้อ
บกพร่องด้านวัสดุหรือด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์; (iii) ความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ การใช้ในทางที่ผิด การใช้ผิดวิธี 
โดนน้ำา น้ำาท่วม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
หรือสาเหตุภายนอกอื่น ๆ; (iv) ความเสีย
หายที่เกิดจากการซ่อมแซมที่ดำาเนินการ
โดยผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตจาก Garmin; หรือ (v) ความเสีย
หายต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกเชื่อมต่อกับสาย
ไฟและ/หรือสายข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดหา
โดย Garmin นอกจากนี้ Garmin ขอสงวน
สิทธิ์ในการปฏิเสธสิทธิ์การเรียกร้องการรับ
ประกันกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ได้รับ
และ/หรือถูกใช้ในการฝ่าฝืนกฎหมายของ
ประเทศใด ๆ ก็ตาม

ผลิตภัณฑ์สำาหรับการนำาทางของเราถูก
ตั้งใจให้ใช้สำาหรับช่วยในการเดินทาง
เท่านั้น และจะต้องไม่ถูกใช้สำาหรับจุด
ประสงค์ใด ๆ ที่ต้องการการวัดที่แม่นยำาของ
ทิศทาง, ระยะทาง, ตำาแหน่งหรือลักษณะ
ของภูมิประเทศ Garmin ไม่รับประกันถึง
ความแม่นยำาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล
แผนที่ในผลิตภัณฑ์นี้

การซ่อมแซมจะได้การรับประกัน 90 วัน 
หากเครื่องที่ส่งไปในยังอยู่ภายใต้การรับ
ประกันเดิม ถ้าเช่นนั้นจะได้การรับประกัน
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ใหม่เป็น 90 วันหรือจนกว่าจะถึงการสิ้นสุด
ของการรับประกันเดิม 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับ
ว่าข้อใดมีระยะเวลายาวกว่า การรับประกัน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเอกสาร
ฉบับนี้มีอำานาจสิทธิ์ขาดจำาเพาะและใช้แทน
การรับประกันอื่น ๆ ทั้งปวง ทั้งโดยชัดแจ้ง 
โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบใด ๆ ที่บังเกิดขึ้นภายใต้การรับ
ประกันด้านสินค้าหรือความเหมาะสมต่อการ
ใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ตามกฎหมาย หรือ
อย่างอื่น การรับประกันนี้ได้มอบสิทธิ์อัน
ชอบธรรมตามกฎหมายโดยเฉพาะให้กับคุณ 
ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม Garmin จะไม่รับผิด
ชอบสำาหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ค่าเสียหายจำาเพาะ ค่า
เสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผล
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน การใช้
ในทางที่ผิด หรือการขาดความสามารถใน
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หรือจากข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ บางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้น
ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เป็น
ผลต่อเนื่อง ฉะนั้นข้อจำากัดข้างต้นจึงอาจ
ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

Garmin ขอสงวนสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวใน
การซ่อมแซม หรือเปลี่ยน (ด้วยผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ยกเครื่องใหม่หมด) 
อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์หรือเสนอเงินคืน
เต็มจำานวนตามราคาที่ซื้อ โดยเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของ Garmin ในกรณีที่คุณฝ่าฝืน
สัญญาการรับประกัน การซ่อมแซมแก้ไขดัง
กล่าวจะตกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
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คุณแต่เพียงผู้เดียว หากต้องการขอรับการ
บริการที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ให้ติดต่อ
ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศของคุณที่ได้
รับอนุญาตจาก Garmin หรือโทรไปที่ฝ่าย
สนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ของ Garmin เพื่อ
ขอรับคำาแนะนำาด้านการจัดส่งและหมายเลข
กำากับพัสดุไปรษณีย์ RMA ใส่อุปกรณ์ลงใน
บรรจุภัณฑ์อย่างแน่นหนา พร้อมแนบสำาเนา
ใบเสร็จการซื้อขายต้นฉบับจำานวนหนึ่ง
ชุด ซึ่งเป็นหลักฐานการซื้อที่จำาเป็นต้อง
แสดงเพื่อขอรับการซ่อมแซมภายใต้การรับ
ประกัน เขียนหมายเลขกำากับพัสดุไปรษณีย์
ที่บริเวณด้านนอกบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
ส่งอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมชำาระค่าจัดส่งล่วง
หน้าไปยังศูนย์บริการและการรับประกันของ 
Garmin แห่งใดก็ได้

การซื้อผ่านการประมูลออนไลน์: 
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านการประมูลออนไลน์
จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับ
ประกันนี้ การยืนยันการประมูลออนไลน์
จะไม่สามารถใช้รับรองความถูกต้อง
ในการรับประกันได้ หากต้องการขอรับ
การบริการภายใต้การรับประกัน ผู้ขอรับ
บริการจำาเป็นต้องแสดงใบเสร็จการซื้อ
ขายต้นฉบับหรือสำาเนาจำานวนหนึ่งชุด
ที่ผู้ขอรับบริการได้รับจากผู้ค้าปลีกที่
ออกใบเสร็จนี้ Garmin จะไม่เปลี่ยนส่วน
ประกอบที่สูญหายจากพัสดุใด ๆ ที่ซื้อ
ผ่านการประมูลออนไลน์

การซื้อจากต่างประเทศ: ผู้จัดจำาหน่าย
ระหว่างประเทศอาจจัดเตรียมการ
รับประกันที่แยกออกมาต่างหาก
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สำาหรับอุปกรณ์ที่ซื้อภายนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับประเทศ
นั้น ๆ หากมีผลบังคับ, ตัวแทนจำาหน่าย
ประจำาท้องที่ในประเทศนั้น ๆ จะเป็นผู้
ให้การรับประกันนี้ ตลอดจนจะให้บริการ
ซ่อมแซมสำาหรับอุปกรณ์ของคุณ การ
รับประกันจากตัวแทนจำาหน่ายจะมีผล
ครอบคลุมในพื้นที่ของการจัดหน่าย
ที่กำาหนดไว้เท่านั้น อุปกรณ์ที่ซื้อใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาต้อง
ถูกส่งคืนไปยังศูนย์บริการของ Garmin 
ในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, 
แคนาดา, หรือไต้หวันเพื่อรับการบริการ

การซื้อในประเทศออสเตรเลีย: สินค้า
ของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่
ได้รับการยกเว้นภายใต้ Australian 
Consumer Law คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน
หรือขอคืนเงินสำาหรับความเสียหายที่
สำาคัญและขอค่าชดเชยสำาหรับการสูญ
เสียหรือความเสียหายซึ่งสามารถเห็น
ล่วงหน้าได้โดยมีเหตุผลเพียงพอ คุณ
ยังมีสิทธิที่จะขอรับการซ่อมหรือเปลี่ยน
สินค้าถ้าคุณภาพสินค้านั้นไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่รับได้และความเสียหายยังไม่ถึง
ระดับความเสียหายสำาคัญ ผลประโยชน์
ภายใต้ Limited Warranty ของเรายัง
รวมกับสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ภายใต้
กฎหมายที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ Garmin Austral-
asia, 30 Clay Place, Eastern Creek, 
NSW 2766, Australia. โทรศัพท์: 
1800 235 822
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บทนำา
คำาเตือน

ดูคำาแนะนำาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
ความปลอดภัยได้ในกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อ
ศึกษาคำาเตือนและข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์

ปรึกษาแพทย์ประจำาตัวของคุณเสมอ
ก่อนการเริ่มใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการออกกำาลังกายใด ๆ

ปุ่มกด

1 กดค้างไว้เพื่อเปิดและปิด
อุปกรณ์
เลือกเพื่อเปิดและปิดไฟ 
backlight

2 เลือกเพื่อเริ่มและหยุดการ
จับเวลา
เลือกเพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก
หรือตอบรับข้อความ

3 เลือกเพื่อกำาหนด lap ใหม่
เลือกเพื่อย้อนกลับไปหน้า
จอก่อนหน้า



117Forerunner® 735XT

TH

4 เลือกเพื่อเลื่อนผ่านวิจิท, 
หน้าจอข้อมูล, ตัวเลือก, 
และการตั้งค่าต่าง ๆ 
เลือก  >  เพื่อเลือก
หนึ่งโปรไฟล์กิจกรรม 
เลือก  >  เพื่อเปิดเมนู
กดค้าง  เพื่อดูเมนูตัว
เลือก

การล็อคและการปลดล็อคปุ่มอุปกรณ์
คุณสามารถล็อคปุ่มอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยง
การกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจระหว่างทำากิจกรรม
หรืออยู่ในโหมดนาฬิกา

1  กดค้าง 

2  เลือก ล็อกอุปกรณ์

3 กดค้าง  เพื่อปลดล็อกปุ่มอุปกรณ์

การเปิดเมนู
1  เลือก 

2  เลือก 

ไอคอนต่าง ๆ
ไอคอนกะพริบหมายถึงอุปกรณ์กำาลังค้นหา
สัญญาณ ไอคอนนิ่งหมายความว่าพบ
สัญญาณหรือเซ็นเซอร์ถูกเชื่อมต่อแล้ว

สถานะ GPS

สถานะเทคโนโลยี Bluetooth®

สถานะเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจที่หน้าอก
สถานะ Foot pod



118 Forerunner® 735XT

TH

สถานะ LiveTrack 

สถานะเซ็นเซอร์ความเร็วและ 
cadence
สถานะไฟจักรยาน Varia™ 

สถานะเรดาร์จักรยาน Varia

สถานะเซ็นเซอร์ tempe™

สถานะกล้อง VIRB®

สถานะการปลุก Forerunner

สถานะ Power

การฝึกซ้อม

การออกไปวิ่ง
กิจกรรมฟิตเนสครั้งแรกที่คุณบันทึกบน
อุปกรณ์ของคุณสามารถเป็นได้ทั้งการวิ่ง, 
การปั่นจักรยาน, หรือกิจกรรมกลางแจ้ง
ใด ๆ คุณอาจต้องชาร์จอุปกรณ์ (การชาร์จ
อุปกรณ์, หน้า 209) ก่อนการเริ่มกิจกรรม

1  เลือก  และเลือกหนึ่งโปรไฟล์
กิจกรรม

2  ออกไปข้างนอก และรอในขณะที่
อุปกรณ์หาตำาแหน่งดาวเทียม

3  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

4  ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ
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5  หลังจากคุณวิ่งเสร็จ, เลือก  เพื่อหยุด
การจับเวลา 

6 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก เริ่มทำาต่อ เพื่อเริ่มการจับเวลา
ต่อไปใหม่

• เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการวิ่งและ
รีเซ็ตการจับเวลา คุณสามารถเลือก
การวิ่งเพื่อดูผลสรุปได้

 

• เลือก ทิ้งไป > ใช่ เพื่อลบการวิ่ง

กิจกรรมมัลติสปอร์ต
นักแข่งไตรกีฬา ทวิกีฬา และผู้แข่งขัน
มัลติสปอร์ตอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก
โปรไฟล์มัลติสปอร์ตที่กำาหนดเองได้(การ
สร้างโปรไฟล์กิจกรรมที่กำาหนดเอง, หน้า 
196) เมื่อคุณตั้งค่าโปรไฟล์มัลติสปอร์ต 
คุณสามารถสลับระหว่างโหมดกีฬาต่าง ๆ
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และยังคงดูเวลารวมของคุณสำาหรับกีฬา
ทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับ
จากโหมดปั่นจักรยานไปเป็นโหมดการวิ่ง
และดูเวลารวมสำาหรับการปั่นจักรยานและ
การวิ่งตลอดทั้งการออกกำาลังของคุณ

การฝึกซ้อมไตรกีฬา
เมื่อคุณเข้าร่วมในไตรกีฬา คุณสามารถใช้
โปรไฟล์กิจกรรมไตรกีฬาเพื่อเปลี่ยนไปเป็น
แต่ละประเภทกีฬาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจับ
เวลาแต่ละประเภทและเพื่อบันทึกกิจกรรม

1  เลือก  >  > ไตรกีฬา

2  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

3 เลือก  ที่ตอนเริ่มและตอนสิ้นสุดของ
แต่ละช่วงเปลี่ยน

4 หลังจากคุณเสร็จสิ้นกิจกรรมของคุณ
แล้ว, เลือก  > บันทึก 

อัตราการเต้นหัวใจขณะว่ายน้ำา
หมายเหตุ: อัตราการเต้นหัวใจที่อิงกับข้อ
มือไม่สามารถใช้ได้ในขณะกำาลังว่ายน้ำา

อุปกรณ์เสริม HRM-Tri™ และ HRM-
Swim™ บันทึกและจัดเก็บอัตราการเต้น
หัวใจของคุณขณะว่ายน้ำา ข้อมูลอัตราการ
เต้นหัวใจมองไม่เห็นบนอุปกรณ์ Forerunner 
ที่รองรับขณะที่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
อยู่ใต้น้ำา

คุณต้องเริ่มต้นกิจกรรมที่จับเวลาบนอุปกรณ์ 
Forerunner ของคุณที่ถูกจับคู่ไว้เพื่อดู
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจที่เก็บไว้ในภาย
หลัง ในระหว่างช่วงการพักเมื่อออกจากน้ำา 
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เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจส่งข้อมูล
อัตราการเต้นหัวใจของคุณไปยังอุปกรณ์ 
Forerunner ของคุณ

อุปกรณ์ Forerunner ของคุณดาวน์โหลด
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจที่เก็บไว้เมื่อคุณ
บันทึกกิจกรรมการว่ายน้ำาที่จับเวลาของคุณ
โดยอัตโนมัติ เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
ของคุณจะต้องอยู่พ้นน้ำา, ใช้งานอยู่, และ
อยู่ในระยะของอุปกรณ์ (3 ม.) คุณสามารถ
ทบทวนข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของคุณใน
ประวัติอุปกรณ์และบนบัญชี Garmin Con-
nect™ ของคุณ

การว่ายน้ำาในสระว่ายน้ำา
ก่อนที่คุณจะไปว่ายน้ำา คุณควรชาร์จอุปกรณ์
ก่อน (การชาร์จอุปกรณ์, หน้า 209) 

1 เลือก  >  > Pool Swim

2 เลือกเลือกขนาดสระว่ายน้ำา หรือป้อน
ขนาดตามต้องการ 

3  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

 ประวัติจะถูกบันทึกขณะที่การจับเวลา
กำาลังทำางานอยู่เท่านั้น

4 เริ่มต้นกิจกรรมของคุณ 

 อุปกรณ์บันทึกช่วงและความยาวต่าง ๆ 
ของการว่ายโดยอัตโนมัติ

5 เลือก  หรือ  เพื่อดูหน้าข้อมูลเพิ่ม
เติม (ตัวเลือก) 

6 เมื่อกำาลังพัก, เลือก  เพื่อหยุดการ
จับเวลาชั่วคราว 

7 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลาต่อ
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8 หลังจากที่คุณจบกิจกรรมแล้ว เลือก  
> บันทึก 

การว่ายน้ำาในแหล่งน้ำาเปิด
คุณสามารถใช้อุปกรณ์สำาหรับการว่ายน้ำาใน
แหล่งน้ำาเปิดได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูล
การว่ายน้ำา รวมไปถึงระยะทาง, pace, และ
อัตราสโตรก คุณสามารถเพิ่มหน้าจอข้อมูล
ไปที่โปรไฟล์กิจกรรมการว่ายน้ำาในแหล่ง
น้ำาเปิดที่เป็นค่าเริ่มต้นได้(การปรับแต่งหน้า
จอข้อมูล, หน้า 198) หรือสร้างโปรไฟล์
ของคุณเอง (การสร้างโปรไฟล์กิจกรรมที่
กำาหนดเอง, หน้า 196) 

1 เลือก เมนู >  > Open Water

2  ออกไปข้างนอก และรอในขณะที่อุป 
กรณ์หาตำาแหน่งดาวเทียม อาจใช้เวลา
สองสามนาที

 แถบดาวเทียมเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อ
อุปกรณ์พร้อม

3 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

4 หลังจากที่คุณจบกิจกรรมแล้ว เลือก  
> บันทึก 

คำาศัพท์เกี่ยวกับการว่ายน้ำา
ความยาว: เส้นทางตามยาวของสระน้ำา

ช่วงเวลา: ความยาวหนึ่งช่วงหรือต่อเนื่อง
กันมากกว่านั้น ช่วงเวลาใหม่เริ่มหลัง
การพัก

สโตรก: หนึ่งสโตรกถูกนับทุกครั้งที่แขน
คุณข้างที่สวมอุปกรณ์เหวี่ยงครบรอบ
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Swolf: คะแนน swolf ของคุณคือผลรวม
ของเวลาตามหนึ่งความยาวสระน้ำาและ
จำานวนของสโตรกที่ใช้สำาหรับความ
ยาวนั้น ตัวอย่างเช่น 30 วินาทีบวก 15 
สโตรกเท่ากับคะแนน swolf ของ 45 
swolf คือการวัดประสิทธิภาพของการ
ว่ายน้ำาและคะแนนที่ต่ำากว่าจะดีกว่า
เหมือนกอล์ฟ

การฝึกซ้อมในร่ม
อุปกรณ์ยังมีโปรไฟล์กิจกรรมในร่มซึ่ง GPS 
ถูกปิดอยู่ คุณสามารถปิด GPS เมื่อคุณ
กำาลังฝึกซ้อมในร่มหรือเพื่อประหยัดอายุ
แบตเตอรี่ี่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
GPS ใด ๆ จะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ที่ใช้
งานอยู่

 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > GPS 
> ปิด

ขณะกำาลังวิ่งพร้อมปิด GPS, ความเร็วและ
ระยะทางถูกคำานวณโดยใช้มาตรความเร่ง 
ในอุปกรณ์ มาตรความเร่งจะปรับเทียบด้วย
ตนเอง ความแม่นยำาของข้อมูลความเร็วและ
ระยะทางจะปรับปรุงขึ้นหลังจากวิ่งกลางแจ้ง
สองสามครั้งโดยใช้ GPS

การออกกำาลังกาย
คุณสามารถสร้างแผนการออกกำาลังกายตาม
ต้องการซึ่งรวมถึงเป้าหมายสำาหรับแต่ละ
ขั้นตอนของการออกกำาลังกายและสำาหรับ
ระยะทาง, เวลา, และแคลอรี่ที่แตกต่างกัน 
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คุณสามารถสร้างการออกกำาลังกายโดยใช้ 
Garmin Connect หรือเลือกหนึ่งแผนการ
ฝึกซ้อมที่มีการออกกำาลังกายภายในจาก 
Garmin Connect และโอนไปยังอุปกรณ์
ของคุณได้

คุณสามารถสร้างตารางการออกกำาลังกาย
ได้โดยใช้ Garmin Connect คุณสามารถ
วางแผนการออกกำาลังกายไว้ล่วงหน้าและ
จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

ติดตามการออกกำาลังกายจากเว็บ
ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดการออก
กำาลังกายจาก Garmin Connect คุณต้อง
มีบัญชี Garmin Connect ก่อน (Garmin 
Connect, หน้า 178) 

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

2 ไปที่ www.garminconnect.com

3 สร้างและบันทึกการออกกำาลังกายใหม่

4 เลือก Send to Device และทำาตามคำา
แนะนำาบนหน้าจอ 

5 ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

เริ่มออกกำาลังกาย
ก่อนที่คุณสามารถเริ่มการออกกำาลังกาย 
คุณต้องดาวน์โหลดการออกกำาลังกายจาก
บัญชี Garmin Connect ของคุณก่อน

1 เลือก เมนู > แผนฝึกซ้อม > My 
Workouts

2 เลือกหนี่งการออกกำาลังกาย 
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3 เลือก เริ่ม Workout

หลังจากที่คุณเริ่มออกกำาลังกาย อุปกรณ์
แสดงแต่ละขั้นตอนของการออกกำาลังกาย 
เป้าหมาย (ถ้ามี), และข้อมูลการออกกำาลัง
กายปัจจุบัน

เกี่ยวกับปฏิทินการฝึกซ้อม
ปฏิทินการฝึกซ้อมบนอุปกรณ์ของคุณเป็น
ส่วนขยายของปฏิทินการฝึกซ้อมหรือตาราง
เวลาที่คุณตั้งขึ้นใน Garmin Connect หลัง
จากที่คุณได้เพิ่มการออกกำาลังกายสองสาม
ครั้งไปยังปฏิทิน Garmin Connect คุณ
สามารถส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ ตาราง
การออกกำาลังกายที่กำาหนดไว้ทั้งหมดที่ถูก
ส่งไปยังอุปกรณ์ปรากฏในรายการปฏิทิน
การฝึกซ้อมเรียงตามวันที่ เมื่อคุณเลือกหนึ่ง
วันในปฏิทินการฝึกซ้อม คุณสามารถดูหรือ
ทำาการออกกำาลังกายได้ ตารางการออก
กำาลังกายจะคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณไม่ว่า
คุณจะทำาเสร็จไปแล้วหรือข้ามไปก็ตาม เมื่อ
คุณส่งตารางการออกกำาลังกายจาก Garmin 
Connect ก็จะเขียนทับปฏิทินการฝึกซ้อม
ที่มีอยู่

การใช้แผนการฝึกซ้อมของ Garmin 
Connect
ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดและใช้
แผนการฝึกซ้อม คุณต้องมีบัญชี Garmin 
Connect ก่อน (Garmin Connect, หน้า 
178) 

คุณสามารถค้นบัญชี Garmin Connect เพื่อ
หาแผนการฝึกซ้อม, ตารางการออกกำาลัง
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กาย, และส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณ

2 จากบัญชี Garmin Connect ของคุณ, 
เลือกและกำาหนดแผนการออกกำาลังกาย 

3 ทบทวนแผนการฝึกซ้อมในปฏิทินของ
คุณ

4 เลือก  , และทำาตามคำาแนะนำาบนหน้า
จอ

ช่วงการออกกำาลังกาย
คุณสามารถสร้างช่วงการออกกำาลังกาย
โดยขึ้นอยู่กับระยะทางหรือเวลา อุปกรณ์
บันทึกช่วงการออกกำาลังกายที่คุณกำาหนด
เองจนกว่าคุณสร้างช่วงเวลาออกกำาลังกาย
ใหม่ คุณสามารถใช้ช่วงเวลาที่เปิดเพื่อ
ติดตามการออกกำาลังกายและเมื่อคุณกำาลัง
วิ่งในระยะทางที่ทราบ เมื่อคุณเลือก  , 
อุปกรณ์บันทึกหนึ่งช่วงเวลาและย้ายไปยัง
ช่วงเวลาพัก 

การสร้างช่วงเวลาการออกกำาลังกาย 
1 เลือก เมนู > แผนฝึกซ้อม > กำาหนด

ช่วง Workout > แก้ไข > กำาหนด
ช่วง Workout > ประเภท

2 เลือก ระยะทาง, เวลา, หรือ เปิด

 คำาแนะนำา: คุณสามารถสร้างช่วงเวลาที่
ไม่ได้กำาหนดล่วงหน้าได้โดยการตั้งค่า
ประเภทเป็นเปิด 

3 เลือก ระยะเวลา, ป้อนระยะทางหรือค่า
ช่วงเวลาสำาหรับการออกกำาลังกาย และ
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เลือก  

4 เลือก การพัก > ประเภท

5 เลือก ระยะทาง, เวลา, หรือ เปิด 

6 หากจำาเป็น ให้ป้อนระยะทางหรือค่าเวลา
สำาหรับช่วงเวลาการพัก, และเลือก  

7 เลือกหนึ่งตัวเลือกหรือมากกว่า:

• เพื่อกำาหนดจำานวนของการเกิดซ้ำา, 
เลือก เตือนซ้ำา 

• เพื่อเพิ่มการวอร์มอัพที่ไม่ได้กำาหนด
ล่วงหน้าให้แก่การออกกำาลังของคุณ, 
เลือก วอร์มอัพ > เปิด

• เพื่อเพิ่มการคูลดาวน์ที่ไม่ได้กำาหนด
ล่วงหน้าให้แก่การออกกำาลังของคุณ, 
เลือก คูลดาวน์ > เปิด 

การเริ่มช่วงเวลาการออกกำาลังกาย 
1 เลือก เมนู > แผนฝึกซ้อม > กำาหนด

ช่วง Workout > เริ่ม Workout

2 เลือก  

3 เมื่อช่วงเวลาออกกำาลังของคุณมีการ
วอร์มอัพ, เลือก  เพื่อเริ่มช่วงเวลา
แรก

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

เมื่อคุณทำาเสร็จสมบูรณ์ครบทุกช่วงเวลา จะ
มีข้อความปรากฏขึ้น

การหยุดการออกกำาลังกาย
• เลือก  เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการออก

กำาลังกายเมื่อใดก็ได้
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• เลือก  เพื่อหยุดการจับเวลาเมื่อ
ใดก็ได้

การใช้ Virtual Partner
Virtual Partner ของคุณคือเครื่องมือที่ใช้
ในการฝึกซ้อม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ คุณสามารถ
ปรับแต่ง Virtual Partner เพื่อฝึกซ้อม (วิ่ง, 
ปั่นจักรยาน, อื่น ๆ) ที่เป้าหมายความเร็ว
หรือ pace 
หมายเหตุ: Virtual Partner ไม่มีให้ใช้ใน
โหมดว่ายน้ำา

1 เลือกหนึ่งโปรไฟล์กิจกรรม

2 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > หน้า
จอข้อมูล > Virtual Partner > 
สถานะ > เปิด

3 เลือก ต้ัง pace หรือ ตั้งความเร็ว

 คุณสามารถใช้ pace หรือความเร็วเป็น
รูปแบบของคุณได้ (การตั้งค่ารูปแบบ
ข้อมูล, หน้า 208) 

4 ป้อนหนึ่งค่า 

5 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

6 ระหว่างกิจกรรมของคุณ, เลือก  หรือ 
 เพ่ือดูหน้าจอ Virtual Partner และดู

ว่าใครกำาลังนำา
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การตั้งค่าเป้าหมายการฝึกซ้อม
คุณสมบัติเป้าหมายการฝึกซ้อมทำางานร่วม
กับคุณสมบัติ Virtual Partner เพื่อให้คุณ
สามารถฝึกซ้อมไปสู่ระยะทางที่ตั้งไว้, ระยะ
ทางและเวลา, ระยะทางและ pace, หรือ
เป้าหมายระยะทางและความเร็ว คุณสมบัติ
นี้สามารถใช้กับการวิ่ง, การปั่นจักรยานและ
โปรไฟล์กิจกรรมกีฬาเดี่ยวอื่น ๆ (ไม่รวมการ
ว่ายน้ำา) ระหว่างกิจกรรมการฝึกซ้อมของคุณ 
อุปกรณ์ให้ฟีดแบ็คแบบเรียลไทม์แก่คุณว่า
คุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายของการฝึกซ้อม
ของคุณแค่ไหน

1 เลือก เมนู > แผนฝึกซ้อม > ตั้งเป้า
หมาย

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ระยะเท่านั้น เพื่อเลือกระยะทาง
ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าหรือป้อนระยะทาง
ที่กำาหนดเอง

• เลือก ระยะและเวลา เพื่อเลือกเป้า
หมายระยะทางและเวลา

 คุณสามารถป้อนเป้าหมายเวลา, ใช้การ
คาดการณ์ (โดยขึ้นอยู่กับค่าประเมิน 
VO2 Max. ของคุณ), หรือใช้เวลาสถิติ
ส่วนบุคคลของคุณเอง

• เลือก ระยะทางและ Pace หรือ 
ระยะทาง/ความเร็ว เพื่อเลือกระยะ
ทางและ pace หรือเป้าหมายความเร็ว 

 หน้าจอเป้าหมายการฝึกซ้อมแสดงเวลา
จบโดยประมาณของคุณ เวลาจบโดย
ประมาณขึ้นอยู่กับสมรรถนะปัจจุบันของ
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คุณและเวลาที่เหลืออยู่

3 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

4 หากจำาเป็น ปัดเพื่อดูหน้าจอ Virtual 
Partner 

5 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของคุณ, เลือก 
 > บันทึก 

หน้าจอสรุปปรากฏโดยแสดงให้เห็นว่า
คุณจบก่อนหรือหลังเป้าหมาย

การยกเลิกเป้าหมายการฝึกซ้อม
1 ระหว่างกิจกรรม, เลือก  เพื่อดูหน้าจอ

เป้าหมาย 

2 กดค้าง 

3 เลือก ยกเลิกเป้าหมาย > ใช่

การแข่งขันกับกิจกรรมก่อนหน้า 
คุณสามารถแข่งขันกับกิจกรรมที่บันทึกไว้
หรือที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ คุณสมบัตินี้
สามารถใช้กับการวิ่ง, การปั่นจักรยาน, และ
โปรไฟล์กิจกรรมกีฬาเดี่ยวอื่น ๆ (ไม่รวมการ
ว่ายน้ำา) คุณสมบัตินี้ทำางานร่วมกับคุณสมบัติ 
Virtual Partner ได้ ดังนั้นคุณสามารถดูว่า
คุณนำาหน้าหรือตามหลังในระหว่างกิจกรรม
มากน้อยแค่ไหน

1 เลือก เมนู > แผนฝึกซ้อม > เปรียบ
เทียบ

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก จากประวัติ เพื่อเลือกกิจกรรมที่
บันทึกไว้ก่อนหน้าจากอุปกรณ์ของคุณ 

• เลือก ดาวน์โหลด เพื่อเลือกกิจกรรม
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ที่คุณได้ดาวน์โหลดจากบัญชี Garmin 
Connect ของคุณ 

3 เลือกกิจกรรม 
หน้าจอ Virtual Partner แสดงเวลาจบ
โดยประมาณของคุณ

4 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

5 หลังจากคุณจบกิจกรรมของคุณแล้ว, 
เลือก  > บันทึก 
หน้าจอสรุปปรากฏแสดงให้เห็นว่าคุณ
จบการแข่งขันนำาหน้าหรือตามหลัง
กิจกรรมที่ถูกบันทึกหรือดาวน์โหลดไว้
ก่อนหน้านี้

สถิติส่วนบุคคล
เมื่อคุณเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว อุปกรณ์
แสดงสถิติส่วนบุคคลใหม่ใด ๆ ที่คุณทำาได้
ระหว่างกิจกรรมนั้น สถิติส่วนบุคคลรวมไป
ถึงเวลาที่เร็วที่สุดของคุณผ่านระยะทางการ
แข่งทั่วไปหลายครั้งและการวิ่งหรือปั่น
จักรยานที่ไกลที่สุด

หมายเหตุ: สำาหรับการปั่นจักรยาน, สถิติ
ส่วนบุคคลยังรวมถึง power ที่ใช้ขึ้นทาง
ชันมากที่สุดและดีที่สุด (ต้องการมิเตอร์ 
power)

การดูสถิติส่วนบุคคลของคุณ
1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > สถิติ

2 เลือกหนึ่งกีฬา 

3 เลือกหนึ่งข้อมูล 

4 เลือก ดูสถิติ
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การเรียกคืนสถิติส่วนบุคคล
คุณสามารถตั้งให้แต่ละสถิติส่วนบุคคลย้อน
หลังกลับไปถึงที่ถูกบันทึกก่อนหน้าได้

1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > สถิติ

2 เลือกหนึ่งกีฬา 

3 เลือกหนึ่งข้อมูลเพื่อเรียกคืน 

4 เลือก ก่อนหน้า > ใช่

 หมายเหตุ: นี่จะไม่เป็นการลบกิจกรรม
ใด ๆ ที่บันทึกไว้

การลบสถิติส่วนบุคคล
1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > สถิติ

2 เลือกหนึ่งกีฬา 

3 เลือกหนึ่งข้อมูลเพื่อลบ

4 เลือก ลบข้อมูล > ใช่

 หมายเหตุ: นี่จะไม่เป็นการลบกิจกรรม
ใด ๆ ที่บันทึกไว้

การลบสถิติส่วนบุคคลทั้งหมด
1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > สถิติ

 หมายเหตุ: นี่จะไม่เป็นการลบกิจกรรม
ใด ๆ ที่บันทึกไว้

2 เลือกหนึ่งกีฬา 

3 เลือก ลบทุกข้อมูล > ใช่ ข้อมูลจะถูก
ลบออกเฉพาะกีฬานั้นเท่านั้น
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คุณสมบัติการวัดอัตราการ
เต้นหัวใจ

อุปกรณ์ Forerunner มีเครื่องวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจที่ข้อมือและยังสามารถทำางาน
ร่วมกับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่หน้าอก 
ANT+® ได้ คุณสามารถดูข้อมูลอัตราการ
เต้นหัวใจที่ข้อมือบนวิจิทอัตราการเต้นหัวใจ

เมื่อมีทั้งข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อ
มือและข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ ANT + 
อุปกรณ์ของคุณใช้ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ 
ANT+ ที่หน้าอก คุณต้องมีเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจเพื่อใช้คุณสมบัติตามที่อธิบาย
ในส่วนนี้

การดูวิจิทอัตราการเต้นหัวใจ
วิจิทแสดงอัตราการเต้นหัวใจของคุณใน
ปัจจุบันเป็นจังหวะการเต้นหัวใจต่อนาที 
(bpm), อัตราการเต้นหัวใจขณะพักที่ต่ำาสุด
สำาหรับวันนี้ และกราฟแสดงอัตราการเต้น
หัวใจของคุณ

1 จากหน้าจอบอกเวลา, เลือก  
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2 เลือก  เพื่อดูค่าเฉลี่ยอัตราการเต้น
หัวใจขณะพักของคุณในช่วง 7 วันล่าสุด

การสวมใส่อุปกรณ์และวัดอัตราการ
เต้นหัวใจ
• สวมอุปกรณ์ Forerunner เหนือกระดูกข้อ

มือของคุณ 
หมายเหตุ: อุปกรณควรสวมได้กระชับแต่
สบาย และไม่ควรขยับไปมาขณะกำาลังวิ่ง
หรือออกกำาลังกาย

• อย่าให้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจที่
ด้านหลังของอุปกรณ์เสียหาย

• ดู การตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของ
คุณ, หน้า 135 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ 

การปิดการวัดการเต้นหัวใจที่ข้อมือ
การตั้งค่าอัตราการเต้นหัวใจเริ่มต้นสำาหรับ 
Forerunner คืออัตโนมัติ อุปกรณ์ใช้การ
วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือโดยอัตโนมัติ 
เว้นแต่มีเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่เป็น
อุปกรณ์เสริมถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่

 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตรวจ
วัดการเต้นของหัวใจ > ปิด
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คำาแนะนำาสำาหรับข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจที่ไม่แน่นอน
ถ้าข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจไม่แน่นอนหรือ
ไม่ปรากฏ คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำา
เหล่านี้

• ทำาความสะอาดและเช็ดแขนของคุณให้
แห้งก่อนสวมใส่อุปกรณ์

• หลีกเลี่ยงการทาครีมกันแดดภายใต้
อุปกรณ์

• สวมอุปกรณ์เหนือกระดูกข้อมือของคุณ 
อุปกรณ์ควรสวมได้กระชับแต่สบาย 
หมายเหตุ: คุณสามารถลองสวมอุปกรณ์
สูงขึ้นบนปลายแขนของคุณ คุณสามารถ
ลองสวมใส่อปุกรณบ์นแขนอกีข้างของคณุ

• วอร์มอัพเป็นเวลา 5 ถึง 10 นาทีและ
อ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจได้ก่อนการเริ่ม
กิจกรรมของคุณ 
หมายเหตุ: ในสภาพอากาศเย็น ให้
วอร์มอัพภายในอาคาร

• ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำาจืดหลังจากการออก
กำาลังกายทุกครั้ง

การตั้งค่าโซนอัตราการเต้น
หัวใจของคุณ
อุปกรณ์ใช้ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณจาก
การตั้งค่าเริ่มแรก เพื่อกำาหนดค่าเริ่มต้นโซน
อัตราการเต้นหัวใจของคุณ คุณสามารถ
ป้อนค่าอัตราการเต้นหัวใจและกำาหนดช่วง
ในแต่ละโซนได้ด้วยตนเอง อุปกรณ์มีโซน
อัตราการเต้นหัวใจแยกต่างหากสำาหรับการ
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วิ่ง, การปั่นจักรยาน, และการว่ายน้ำา

1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > โปรไฟล์ผู้
ใช้งาน > โซน HR

2 เลือก HR สูงสุด, และป้อนอัตราการ
เต้นหัวใจสูงสุดของคุณ

3 เลือก LTHR, และป้อนค่า lactate 
threshold ของอัตราการเต้นหัวใจของ
คุณ 

4 เลือก HR ช่วงพัก, และป้อนอัตราการ
เต้นหัวใจขณะพักของคุณ 

5 เลือก โซน > ขึ้นกับ

6 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก BPM เพื่อดูและแก้ไขโซนใน
แบบจังหวะการเต้นหัวใจต่อนาที 

• เลือก %HR ค่าสูงสุด เพื่อดูและ
แก้ไขโซนเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตรา
การเต้นหัวใจสูงสุดของคุณ

• เลือก %HRR เพื่อดูและแก้ไขโซน
เป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจ
ที่สงวนไว้ของคุณ (อัตราการเต้นหัวใจ
สูงสุดลบอัตราการเต้นหัวใจขณะพัก) 

• เลือก %LTHR เพื่อดูและแก้ไข
โซนเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า lactate 
threshold ของอัตราการเต้นหัวใจ
ของคุณ 

• เลือก เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจขณะ
เล่นกีฬา เพื่อเพิ่มโซนที่แตกต่างกัน
ออกไปสำาหรับกีฬาแต่ละชนิด

7 เลือกหนึ่งโซน และป้อนหนึ่งค่าสำาหรับ
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แต่ละโซนอัตราการเต้นหัวใจ 

การปล่อยให้อุปกรณ์ตั้งโซนอัตรา
การเต้นหัวใจของคุณ
การตั้งค่าเริ่มต้นช่วยให้อุปกรณ์ตรวจจับ
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของคุณและ
ตั้งโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณเป็น
เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
ของคุณ

• ตรวจสอบว่าการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของ
คุณถูกต้อง (การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของ
คุณ, หน้า 195) 

• วิ่งบ่อย ๆ พร้อมสวมเครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจที่ข้อมือหรือแบบคาดอก

• ลองทำาตามแผนการฝึกซ้อมอัตราการ
เต้นหัวใจสองสามแบบ ที่มีให้จากบัญชี 
Garmin Connect ของคุณ

• ดูแนวโน้มอัตราการเต้นหัวใจและเวลาใน
โซนของคุณโดยใช้บัญชี Garmin Con-
nect ของคุณ

การแพร่สัญญาณข้อมูลอัตรา
การเต้นหัวใจไปยังอุปกรณ์ 
Garmin®

คุณสามารถแพร่สัญญาณข้อมูลอัตราการ
เต้นหัวใจของคุณจากอุปกรณ์ Forerunner 
ของคุณและดูบนอุปกรณ์ Garmin ที่จับคู่
แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแพร่สัญญาณ
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของคุณไปยัง
อุปกรณ์ Edge® ในขณะกำาลังปั่นจักรยาน 
หรือไปยังกล้อง VIRB action camera ใน
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ระหว่างกิจกรรม

หมายเหตุ: การแพร่สัญญาณข้อมูลอัตรา
การเต้นหัวใจทำาให้อายุแบตเตอรี่ลดลง

1 เลือก  เพื่อดูวิจิทอัตราการเต้นหัวใจ

2 กดค้าง 

3 เลือก แพร่สัญญาณอัตราการเต้น
หัวใจ

 อุปกรณ์ Forerunner เริ่มการแพร่
สัญญาณข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ และ 

 ปรากฎ 

 หมายเหตุ: คุณสามารถดูได้เพียงวิจิท 
อัตราการเต้นหัวใจเท่านั้นขณะกำาลังแพร่
สัญญาณข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ

4 จับคู่อุปกรณ์ Forerunner ของคุณกับ
อุปกรณ์ Garmin ANT+ ที่ใช้งานร่วมกัน
ได้ของคุณ

 หมายเหตุ: คำาแนะนำาการจับคู่สำาหรับ
แต่ละอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้งานร่วมกัน
ได้ไม่เหมือนกัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน
ของคุณ

 ข้อแนะนำา: เพื่อหยุดการแพร่สัญญาณ
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของคุณ ให้
เลือกปุ่มใด ๆ และเลือก ใช่ 

Running Dynamics
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Forerunner ที่ใช้
งานร่วมกันได้ของคุณจับคู่กับอุปกรณ์เสริม 
HRM-Run™ หรืออุปกรณ์เสริม HRM-Tri 
เพื่อให้ฟีดแบ็คแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรูป
แบบการวิ่งของคุณ หากอุปกรณ์ Forerun-
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ner ของคุณมาพร้อมเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ, อุปกรณ์ถูกจับคู่แล้ว

เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจมีมาตรความเร่ง
ในโมดูลซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของลำาตัวเพื่อ
คำานวณการวัดต่าง ๆ ของการวิ่ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริม HRM-Run และ
อุปกรณ์เสริม HRM-Tri ใช้งานร่วมกันได้
กับผลิตภัณฑ์ฟิตเนส ANT+ ที่หลาก
หลาย และสามารถแสดงข้อมูลอัตรา
การเต้นหัวใจเมื่อถูกจับคู่ คุณสมบัติ 
running dynamics มีให้บนบางอุปกรณ์
ของ Garmin เท่านั้น

Cadence: Cadence คือจำานวนก้าวต่อ
นาที โดยแสดงจำานวนก้าวทั้งหมด (ข้าง
ขวาและซ้ายรวมกัน)

ค่าการโยกตัวขณะวิ่ง: ค่าการโยกตัวขณะ
วิ่ง (vertical oscillation) คือการสะท้อน
ของคุณเมื่อกำาลังวิ่ง โดยแสดงการ
เคลื่อนไหวแนวดิ่งของลำาตัวของคุณ ซึ่ง
วัดเป็นเซนติเมตรสำาหรับแต่ละก้าว

ระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่ง: ระยะ
เวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่ง (ground 
contact time) เป็นจำานวนของเวลาใน
แต่ละก้าวของคุณใชส้มัผสัพืน้ขณะกำาลงั
วิ่ง โดยถูกวัดเป็นมิลลิวินาที

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะ
วิ่งไม่มีให้ขณะกำาลังเดิน

ความสมดุลระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้น
ขณะวิ่ง: ความสมดุลระยะเวลาที่เท้า
เหยียบพื้นขณะวิ่ง (ground contact 
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time balance) แสดงความสมดุลซ้าย/
ขวาของระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้น
ขณะกำาลังวิ่งของคุณ โดยแสดงเป็น
เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 53.2 พร้อมลูก
ศรชี้ไปทางซ้ายหรือขวา

ช่วงก้าวยาว: ช่วงก้าวยาว (stride length) 
คือความยาวของก้าวของคุณจากหนึ่ง
การก้าวเท้าไปยังก้าวถัดไป โดยถูกวัด
เป็นเมตร

Vertical ratio: Vertical ratio คือ
อัตราส่วนของค่าการโยกตัวขณะวิ่ง
เทียบกับช่วงก้าวยาว โดยแสดงผลเป็น
เปอร์เซ็นต์ เลขที่ต่ำากว่ามักจะแสดงรูป
แบบการวิ่งที่ดีขึ้น

การฝึกซ้อมด้วย Running Dynam-
ics
ก่อนที่คุณสามารถดู running dynamics ได้ 
คุณต้องสวมอุปกรณ์เสริม HRM-Run หรือ
อุปกรณ์เสริม HRM-Tri และจับคู่กับอุปกรณ์
ของคุณ (การจับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 
187) 

หาก Forerunner ของคุณมาพร้อมกับ
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ, อุปกรณ์ถูกจับ
คู่อยู่แล้ว, และ Forerunner ถูกตั้งให้แสดง 
running dynamics

1   เลือก  , และเลือกหนึ่งโปรไฟล์
กิจกรรมการวิ่ง 

2   เลือก   

3  ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ
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4   เลื่อนไปยังหน้าจอ running dynamics 
เพื่อดูการวัดต่าง ๆ ของคุณ

 

5   หากจำาเป็น, เลือก  เพื่อแก้ไขว่า
ให้ข้อมูล running dynamics แสดง
อย่างไร

เกจสีและข้อมูล Running Dynamics
หน้าจอ running dynamics แสดงเกจสี
สำาหรับการวัดพื้นฐาน คุณสามารถแสดง 
cadence, ค่าการโยกตัวขณะวิ่ง, ระยะเวลา
ที่เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่ง, ความสมดุลระยะ
เวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่ง, หรือ vertical 
ratio เป็นการวัดพื้นฐาน เกจสีแสดงให้คุณ
เห็นว่าข้อมูล running dynamics ของคุณ
เปรียบเทียบกับนักวิ่งคนอื่น ๆ อย่างไร โซน
สีขึ้นอยู่กับค่าเปอร์เซ็นไทล์

Garmin ได้ศึกษาวิจัยนักวิ่งหลายคนใน
ทุกระดับที่แตกต่างกัน ค่าข้อมูลในโซนสี
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แดงหรือสีส้มเป็นตัวอย่างสำาหรับนักวิ่งที่มี
ประสบการณ์น้อยหรือวิ่งช้ากว่า ค่าข้อมูลใน
โซนสีเขียว, สีฟ้า, หรือสีม่วงเป็นตัวอย่าง
สำาหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์มากขึ้นหรือวิ่ง
เร็วขึ้น นักวิ่งที่มีประสบการณ์มากขึ้นมีแนว
โน้มที่จะแสดงเวลาเท้าเหยียบพื้นที่สั้นกว่า, 
ค่าโยกตัวขณะวิ่งที่ต่ำากว่า, vertical ratio 
ที่ต่ำากว่า, และ cadence ที่สูงกว่านักวิ่งที่
มีประสบการณ์น้อย อย่างไรก็ตาม นักวิ่งที่
มีร่างกายสูงกว่ามักจะมี cadence ที่ช้ากว่า
เล็กน้อย, ช่วงก้าวที่ยาวกว่า, และ ค่าการ
โยกตัวขณะวิ่งที่สูงกว่าเล็กน้อย vertical 
ratio คือค่าการโยกตัวขณะวิ่งของคุณหาร
ด้วยช่วงก้าวยาว ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์
กับความสูง

หมายเหตุ: เกจสีสำาหรับความสมดุลระยะ
เวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่งจะแตกต่าง
ออกไป (ข้อมูลความสมดุลระยะเวลาที่เท้า
เหยียบพื้นขณะวิ่ง, หน้า 143)

ไปที่ www.garmin.com สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ running dynamics สำาหรับ
ทฤษฎีและการแปลความหมายของข้อมูล 
running dynamics เพิ่มเติม คุณสามารถ
ค้นหาได้ตามสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เกี่ยว
กับการวิ่งที่ได้มาตรฐาน
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โซนสี

เปอร์เซ็น
ไทล์ใน
โซน

ช่วง Ca-
dence

ช่วงค่า
การโยก
ตัวขณะ

วิ่ง

Vertical 
ratio

ช่วงระยะ
เวลาที่เท้า

เหยียบ
พื้นขณะ

วิ่ง

 ม่วง
>95 >183 

spm
<6.4
cm

<6.1
%

<218 
ms

ฟ้า
70-95

174-
183 
spm

6.4-
8.3
cm

6.1-
7.4
%

218-
248 
ms

เขียว
30-69

164-
173 
spm

8.2-
9.7
cm

7.5-
8.6
%

249-
277 
ms

ส้ม
5-29

153-
163 
spm

9.8-
11.5
cm

8.7-
0.1
%

278-
308 
ms

แดง
<5 <153 

spm
>11.5 

cm
>10.1

%
>308
ms

ข้อมูลความสมดุลระยะเวลาที่เท้าเหยียบ
พื้นขณะวิ่ง
ความสมดุลระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะ
วิ่งวัดความสมมาตรของการวิ่งของคุณ
และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาเท้า
เหยียบพื้นทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่น 
51.3% พร้อมลูกศรชี้ไปทางซ้ายบ่งชี้ว่า
นักวิ่งใช้เวลาบนพื้นมากขึ้นเมื่ออยู่บนเท้า
ซ้าย ถ้าหน้าจอข้อมูลของคุณแสดงเลขทั้งคู่ 
ตัวอย่างเช่น 48-52, 48% คือเท้าซ้ายและ 
52% คือเท้าขวา
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โซนสี ความ

สมมาตร

เปอร์เซ็นต์
ของนักวิ่ง

อื่น ๆ

ความสมดุล
ระยะเวลาที่
เท้าเหยียบ
พื้นขณะวิ่ง

 ม่วง
แย่ 5% >52.2%L

ฟ้า
ปานกลาง 25% 50.8-

52.2%L

เขียว
ดี 40% 50.7%L-

50.7%R

ส้ม
ปานกลาง 25% 50.8-

52.2%R

แดง
แย่ 5% >52.2%R

ในขณะที่กำาลังพัฒนาและทดสอบ run-
ning dynamics อยู่ ทีม Garmin พบความ
สัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บและความไม่
สมดุลที่มากขึ้นกับนักวิ่งบางราย สำาหรับ
นักวิ่งหลาย ๆ คน ความสมดุลระยะเวลาที่
เท้าเหยียบพื้นขณะวิ่งมีแนวโน้มที่จะเบี่ยง
เบนเพิ่มขึ้นจาก 50-50 เมื่อกำาลังวิ่งขึ้นหรือ
ลงเนินเขา โค้ชการวิ่งส่วนใหญ่เห็นพ้อง
ว่าฟอร์มการวิ่งที่สมมาตรเป็นสิ่งที่ดี นักวิ่ง
ชั้นยอดมีแนวโน้มที่มีช่วงก้าวที่รวดเร็วและ
สมดุล

คุณสามารถดูเกจสีหรือช่องข้อมูลในระหว่าง
การว่ิงของคุณหรือดูสรุปบนบัญชี Garmin 
Connect ของคุณหลังการว่ิงของคุณได้ เช่น
เดียวกับข้อมูล running dynamics อ่ืน ๆ 
ความสมดุลระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้นขณะ
วิ่งคือการวัดเชิงปริมาณเพื่อช่วยให้คุณเรียน
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รู้เกี่ยวกับฟอร์มการวิ่งของคุณ

ข้อแนะนำาสำาหรับข้อมูล Running 
Dynamics ที่หายไป
ถ้าข้อมูล running dynamics ไม่ปรากฏ 
คุณสามารถลองทำาตามข้อแนะนำาเหล่านี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำาลังใช้อุปกรณ์
เสริม HRM-Run หรืออุปกรณ์เสริม 
HRM-Tri 
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจมี  ที่ด้าน
หน้าของโมดูล 

• จับคู่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจกับ Fore-
runner ของคุณอีกครั้ง, ตามคำาแนะนำา

• หากข้อมูล running dynamics แสดงค่า
เป็นศูนย์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลถูก
สวมให้ถูกด้าน 
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้น
ขณะวิ่งจะปรากฎระหว่างกำาลังวิ่งเท่านั้น 
โดยไม่สามารถคำานวณได้ขณะกำาลังเดิน

การวัดทางสรีรวิทยา
การวัดทางสรีรวิทยาเหล่านี้ต้องใช้เครื่อง
วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือหรือเครื่อง
วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ใช้งานร่วมกันได้ 
การวัดต่าง ๆ ถูกประเมินซึ่งสามารถช่วย
ให้คุณติดตามและเข้าใจกิจกรรมการฝึก
ซ้อมและสมรรถนะการแข่งขันของคุณ การ
ประเมินเหล่านี้ถูกจัดหาและสนับสนุนโดย 
Firstbeat

หมายเหตุ: ในตอนแรกการประเมินอาจดู
ไม่ค่อยแม่นยำานัก อุปกรณ์ต้องให้คุณทำา
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บางกิจกรรมให้จบก่อนเพื่อเรียนรู้เกี่ยว
กับสมรรถนะของคุณ

VO2 max.: VO2 max. ต้องใช้เครื่อง
วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบคาดหน้าอก 
VO2 max. เป็นปริมาณสูงสุดของ
ออกซิเจน (เป็นมิลลิลิตร) ซึ่งคุณ
สามารถผลาญต่อนาทีต่อกิโลกรัมของ
น้ำาหนักตัวที่สมรรถนะสูงสุดของคุณ

Predicted race times: อุปกรณ์ของคุณ
ใช้การประเมิน VO2 max. และเผยแพร่
แหล่งข้อมูลเพื่อตั้งเป้าหมายเวลาในการ
แข่งขัน โดยขึ้นอยู่กับสภาพความแข็ง
แรงในปัจจุบันของคุณ การคาดคะเนนี้
ยังอนุมานว่าคุณได้เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
ที่เหมาะสมสำาหรับการแข่งขันด้วย

Recovery advisor: recovery advisor 
แสดงว่ายังคงเหลือเวลาอีกเท่าใดก่อนที่
คุณได้ฟื้นตัวเต็มที่และพร้อมสำาหรับการ
ออกกำาลังกายหนักครั้งต่อไป 

Stress score: Stress score ต้องใช้
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบคาด
หน้าอก 
Stress score วัดความผันแปรของอัตรา
การเต้นหัวใจของคุณในขณะยืนนิ่งเป็น
เวลา 3 นาที โดยให้ระดับความเครียด
โดยรวมของคุณ มาตราส่วนเริ่มจาก 1 
ถึง 100 และคะแนนที่ต่ำากว่าแสดงถึง
ระดับความเครียดที่น้อยลง

Performance condition: perfor-
mance condition (สภาพสมรรถนะ) 
ของคุณเป็นการประเมินแบบเรียล
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ไทม์หลังจาก 6 ถึง 20 นาทีของการ
ทำากิจกรรม ซึ่งสามารถถูกเพิ่มเป็น
ช่องข้อมูล เพื่อที่คุณสามารถดูสภาวะ
ของสมรรถนะระหว่างช่วงที่เหลือของ
กิจกรรมของคุณ โดยเปรียบเทียบสภาวะ
แบบเรียลไทม์ของคุณกับระดับฟิตเนส
โดยเฉลี่ยของคุณ

Lactate threshold: Lactate threshold 
ต้องใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบ
คาดหน้าอก Lactate threshold คือ
จุดที่กล้ามเนื้อของคุณเริ่มเหนื่อยล้าลง
อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ของคุณวัดระดับ 
lactate threshold ของคุณโดยการใช้
อัตราการเต้นหัวใจและ pace

เกี่ยวกับการประเมิน VO2 Max.
VO2 max. คือปริมาณสูงสุดของออกซิเจน 
(เป็นมิลลิลิตร) ที่คุณสามารถผลาญต่อนาที
ต่อกิโลกรัมของน้ำาหนักตัวที่สมรรถนะสูงสุด
ของคุณ หรืออีกนัยหนึ่ง VO2 max. เป็นการ
บ่งชี้ของสมรรถนะด้านกีฬาและควรเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ระดับฟิตเนสดีขึ้น อุปกรณ์ Fore-
runner มีการประเมิน VO2 max. ที่แยก
จากกันสำาหรับการวิ่งและการปั่นจักรยาน 
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Garmin ของคุณจับ
คู่กับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ใช้งาน
ร่วมกันได้และมิเตอร์ power เพื่อแสดงการ
ประเมิน VO2 max. ของการปั่นจักรยาน
ของคุณ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Garmin จับ
คู่กับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ใช้งาน
ร่วมกันได้เพื่อแสดงการประเมิน VO2 max. 
ของการวิ่งของคุณ
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 ม่วง ดีกว่า  
 ฟ้า ดีเยี่ยม  
 เขียว ดี  
 ส้ม ปานกลาง  
 แดง แย่  

การประเมิน VO2 max. ของคุณปรากฎเป็น
ตัวเลขและวางตำาแหน่งบนเกจสี

ข้อมูล VO2 max. และการวิเคราะห์ถูก
จัดเตรียมให้โดยได้รับความยินยอมจาก 
Cooper Institute® สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม, ดูภาคผนวก (การแบ่งระดับมาตรฐาน 
VO2 Max., หน้า 223), และไปที่ www.
CooperInstitute.org

การหาค่าประเมิน VO2 Max. ของคุณ
จากการวิ่ง
คุณสมบัตินี้ต้องใช้เครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจแบบคาดหน้าอก

สำาหรับการประเมินที่แม่นยำามากที่สุด ให้ตั้ง
ค่าโปรไฟล์ผู้ใช้จนเสร็จ (การตั้งค่าโปรไฟล์
ผู้ใช้ของคุณ, หน้า 195), และกำาหนด
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของคุณ (การตั้ง
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ค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ, หน้า 
135) ในตอนแรกการประเมินอาจดูไม่
ค่อยแม่นยำานัก อุปกรณ์ต้องการให้วิ่งสอง
สามครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการวิ่ง
ของคุณ

1   วิ่งกลางแจ้งอย่างน้อย 10 นาที 

2   หลังจากการวิ่งของคุณ, เลือก บันทึก 

3   เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > VO2 
Max.

การหาค่าประเมิน VO2 Max. ของคุณ
จากการปั่นจักรยาน
ก่อนที่คุณสามารถดูการประเมิน VO2 
max. ของคุณได้, คุณต้องมีเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจแบบคาดหน้าอกและมิเตอร์ 
power, และจับคู่กับอุปกรณ์ Forerunner 
ของคุณ (การจับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 
187)  หากอุปกรณ์ Forerunner ของคุณ
มาพร้อมกับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ, 
อุปกรณ์ถูกจับคู่อยู่แล้ว สำาหรับการประเมิน
ที่แม่นยำามากที่สุด ให้ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้
จนเสร็จ (การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ, 
หน้า 195), และกำาหนดอัตราการเต้นหัวใจ
สูงสุดของคุณ (การตั้งค่าโซนอัตราการเต้น
หัวใจของคุณ, หน้า 135) 

หมายเหตุ: ในตอนแรกการประเมินอาจดู
ไม่ค่อยแม่นยำานัก อุปกรณ์ต้องการให้ปั่น
จักรยานสองสามครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะการปั่นจักรยานของคุณ

1   ปั่นจักรยานกลางแจ้งอย่างสม่ำาเสมอที่
ความเข้มข้นสูงอย่างน้อย 20 นาที
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2   หลังจากการปั่นของคุณ, เลือก บันทึก 

3   เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > VO2 
Max. > การขี่จักรยาน

ข้อแนะนำาสำาหรับการประเมิน VO2 
Max. ของการปั่นจักรยาน
ความสำาเร็จและความแม่นยำาของการ
คำานวณ VO2 max. ดีขึ้นเมื่อการปั่นของ
คุณเป็นความพยายามซึ่งคอยผดุงไว้ที่หนัก
อย่างพอประมาณ และที่ซึ่งอัตราการเต้น
หัวใจและ power ไม่ได้แปรปรวนอย่างมาก

• ก่อนการปั่นของคุณ, ให้ตรวจสอบว่า
อุปกรณ์ของคุณ, เครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ, และมิเตอร์ power ทำางานได้อย่าง
ถูกต้อง, ถูกจับคู่, และมีแบตเตอรี่นานพอ

• ระหว่างการปั่น 20 นาทีของคุณ ให้รักษา
อัตราการเต้นหัวใจของคุณให้มากกว่า 
70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของ
คุณ

• ระหว่างการปั่น 20 นาทีของคุณ ให้รักษา 
power เอาต์พุตอย่างต่อเนื่องพอสมควร

• หลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่เป็นเนิน

• หลีกเลี่ยงการปั่นเป็นกลุ่มในที่ซึ่งมีกระแส
ลมมาก

การดู Predicted Race Times ของ
คุณ 
คุณสมบัตินี้ต้องใช้เครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ

สำาหรับการประเมินที่แม่นยำามากที่สุด ให้
ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้จนเสร็จ (การตั้งค่า
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โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ, หน้า 195), และ
กำาหนดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของ
คุณ (การตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของ
คุณ, หน้า 135)  อุปกรณ์ของคุณใช้การ
ประเมิน VO2 max. (เกี่ยวกับการประเมิน 
VO2 Max., หน้า 147) และเผยแพร่แหล่ง
ข้อมูลเพื่อตั้งเป้าหมายเวลาในการแข่งขัน 
โดยขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงในปัจจุบัน
ของคุณ การคาดคะเนนี้ยังอนุมานว่าคุณได้
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมที่เหมาะสมสำาหรับการ
แข่งขันด้วย

หมายเหตุ: ในตอนแรกการประเมินอาจดู
ไม่ค่อยแม่นยำานัก อุปกรณ์ต้องการให้วิ่ง
สองสามครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
การวิ่งของคุณ

 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > Race 
Predictor

Predicted race time ของคุณปรากฏ
สำาหรับระยะ 5K, 10K, ฮาล์ฟมาราธอน, 
และมาราธอน

Recovery Advisor
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Garmin ของคุณ
พร้อมเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเพื่อแสดง
ว่ามีเวลาเหลืออยู่เท่าใดก่อนที่คุณได้พักฟื้น
เต็มที่และพร้อมสำาหรับการออกกำาลังกาย
อย่างหนักครั้งถัดไป

Recovery time: recovery time ปรากฏ
ขึ้นทันทีหลังจากจบกิจกรรม  เวลาเริ่ม
นับถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดที่เหมาะสม
ที่สุดสำาหรับคุณในการพยายามการออก
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กำาลังกายอย่างหนักอีกครั้ง

การเปิด Recovery Advisor
สำาหรับการประเมินที่แม่นยำาที่สุด ให้ตั้งค่า
โปรไฟล์ผู้ใช้จนเสร็จ (การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้
ใช้ของคุณ, หน้า 195), และกำาหนดอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ (การตั้ง
ค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ, หน้า 
135) 

1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > Recov-
ery Advisor > สถานะ > เปิด

2  ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ

3 หลังการวิ่งของคุณ, เลือก บันทึก 

 เวลาในการพักฟื้นปรากฏ เวลาสูงสุดคือ 
4 วัน

อัตราการเต้นหัวใจขณะฟื้นตัว
หากคุณกำาลังฝึกซ้อมพร้อมเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจ คุณสามารถตรวจสอบค่าอัตรา
การเต้นหัวใจขณะฟื้นตัวได้หลังจากเสร็จ
สิ้นแต่ละกิจกรรม อัตราการเต้นหัวใจขณะ
ฟื้นตัวคือความแตกต่างระหว่างอัตราการ
เต้นหัวใจระหว่างการออกกำาลังกายของคุณ
และอัตราการเต้นหัวใจของคุณสองนาที
หลังจากหยุดการออกกำาลังกาย ตัวอย่าง
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เช่น หลังการวิ่งฝึกซ้อมตามปกติ, คุณหยุด
การจับเวลา อัตราการเต้นหัวใจของคุณอยู่ที่ 
140 ครั้งต่อนาที (bpm) หลังจากสองนาที
ของการอยู่นิ่งหรือคูลดาวน์, อัตราการเต้น
หัวใจของคุณคือ 90 ครั้งต่อนาที อัตราการ
เต้นหัวใจขณะฟื้นตัวคือ 50 bpm (140 ลบ 
90) มีบางงานวิจัยได้เชื่อมโยงอัตราการเต้น
หัวใจขณะฟื้นตัวกับสุขภาพหัวใจ ตัวเลขที่
สูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วบ่งบอกถึงหัวใจที่แข็ง
แรงขึ้น

ข้อแนะนำา: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควร
หยุดการเคลื่อนไหวนานสองนาทีในขณะ
ที่อุปกรณ์ของคุณคำานวณค่าอัตราการเต้น
หัวใจขณะฟื้นตัว คุณสามารถบันทึกหรือทิ้ง
กิจกรรมหลังจากที่ค่านี้ปรากฏ

การดู Stress Score ของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถดู stress score ของ
คุณได้, คุณต้องสวมใส่เครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ (การ
จับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 187) 

Stress score เป็นผลของการทดสอบสาม
นาทีที่ทำาในขณะที่กำาลังยืนนิ่ง ในที่ซึ่ง
อุปกรณ์ Forerunner วิเคราะห์ความผันแปร
ของอัตราการเต้นหัวใจเพื่อตรวจสอบ
ความเครียดโดยรวมของคุณ การฝึกซ้อม, 
การนอนหลับ, โภชนาการ, และความเครียด
ในชีวิตทั่วไปทั้งหมดส่งผลกระทบว่านัก
วิ่งแสดงออกอย่างไร ช่วง stress score 
เรียงจาก 1 ถึง 100 โดยที่ 1 เป็นสภาพ
ความเครียดต่ำามาก และ 100 เป็นสภาพ
ความเครียดสูงมาก การทราบ stress score 
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ของคุณสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า
ร่างกายของคุณพร้อมสำาหรับการฝึกซ้อม
หรือโยคะที่ยากหรือไม่

ข้อแนะนำา: Garmin แนะนำาว่าคุณควรวัด 
stress score ของคุณในเวลาเดียวกันและ
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมเดียวกันโดยประมาณ
ทุก ๆ วัน 

1   เลือก แอพส์ > Stress Score > วัด 

2   ยืนนิ่ง และผ่อนคลายนาน 3 นาที

สภาพสมรรถนะ
ในขณะที่คุณทำากิจกรรมของคุณจนเสร็จ, 
เช่นการวิ่งหรือการปั่นจักรยาน, คุณสมบัติ
สภาพสมรรถนะวิเคราะห์ pace, อัตราการ
เต้นหัวใจ, และความผันแปรของอัตราการ
เต้นหัวใจของคุณ เพื่อทำาการประเมินของ
ความสามารถในการแสดงออกของคุณแบบ
เรียลไทม์เมื่อถูกเทียบกับระดับฟิตเนสโดย
เฉลี่ยของคุณ

ค่าสภาพสมรรถนะมีช่วงจาก -20 ถึง +20 
หลังจาก 6 ถึง 20 นาทีแรกของกิจกรรม
ของคุณ อุปกรณ์แสดงคะแนนสภาพ
สมรรถนะ ยกตัวอย่างเช่น คะแนนของ +5 
หมายความว่าคุณได้พักผ่อน, สดชื่นขึ้น, 
และสามารถวิ่งหรือปั่นจักรยานได้ดี
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คุณสามารถเพิ่มสภาพสมรรถนะเป็นหนึ่ง
ช่องข้อมูลไปยังหนึ่งในหน้าจอการฝึกซ้อม
ของคุณเพื่อการตรวจจับความสามารถของ
คุณตลอดทั้งกิจกรรม สภาพสมรรถนะยัง
สามารถเป็นตัวบ่งชี้ของระดับความเหนื่อย
ล้า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของการ
ฝึกซ้อมวิ่งหรือปั่นจักรยานเป็นระยะทางไกล

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องการให้วิ่งหรือปั่น
จักรยานสองสามครั้งพร้อมกับเครื่องวัด
อัตราการเต้นหัวใจ เพื่อให้ได้ค่าประเมิน 
VO2 max. ที่แม่นยำา และเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสามารถในการวิ่งหรือปั่นจักรยานของ
คุณ (เกี่ยวกับการประเมิน VO2 Max., หน้า 
147) 

การดูสภาพสมรรถนะของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถดูสภาพสมรรถนะของ
คุณได้, คุณต้องสวมเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ (การจับคู่
กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 187) 

1   เพิ่ม สภาพสมรรถนะ ไปยังหน้าจอ
ข้อมูล (การปรับแต่งหน้าจอข้อมูล, หน้า 
198) 

2  ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ

 หลังจาก 6 ถึง 20 นาที, สภาพสมรรถนะ
ของคุณปรากฎ
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3   เลื่อนไปยังหน้าจอข้อมูลเพื่อดูสภาพ
สมรรถนะของคุณตลอดการวิ่ง 

Lactate Threshold
Lactate threshold คือความเข้มข้นของการ
ออกกำาลังกายที่ซึ่ง lactate (กรดแล็กติก) 
เริ่มสะสมในกระแสเลือด ในการวิ่ง นี่เป็น
ระดับที่ถูกประเมินของความพยายามหรือ 
pace เมื่อนักวิ่งได้วิ่งเกินกว่าเกณฑ์ ความ
เมื่อยล้าเริ่มเพิ่มขึ้นในระดับที่เพิ่มความเร็ว
สูงขึ้น สำาหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์ เกณฑ์
นี้เกิดขึ้นที่ประมาณ 90% ของอัตราการ
เต้นหัวใจสูงสุดของพวกเขา และระหว่าง 
pace ของการแข่ง 10k และฮาล์ฟมาราธอน 
สำาหรับนักวิ่งทั่วไป ค่า lactate threshold 
มักจะเกิดขึ้นต่ำากว่า 90% ของอัตราการ
เต้นของหัวใจสูงสุด การทราบค่า lactate 
threshold ของคุณสามารถช่วยคุณตัดสิน
ใจได้ว่าควรฝึกซ้อมหนักแค่ไหนหรือเมื่อใด
ที่จะผลักดันตนเองในระหว่างการแข่งขัน

ถ้าคุณทราบค่าอัตราการเต้นหัวใจ lactate 
threshold ของคุณแล้ว คุณสามารถป้อน
ไว้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ (การ
ตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ, หน้า 
135) 
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การทำาการทดสอบตามคำาแนะนำาเพื่อหา
ค่า Lactate Threshold ของคุณ 
ก่อนที่คุณจะสามารถทำาการทดสอบตาม
คำาแนะนำา, คุณต้องสวมเครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ (การ
จับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 187) คุณ
ยังต้องมีค่าประเมิน VO2 max. จากการวิ่ง
ครั้งก่อนหน้านี้ (เกี่ยวกับการประเมิน VO2 
Max., หน้า 147) 

ข้อแนะนำา: อุปกรณ์ต้องการให้วิ่งสองสาม
ครั้งพร้อมกับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องของอัตราการเต้น
หัวใจสูงสุดและค่าประเมิน VO2 max.

1   เลือกโปรไฟล์การวิ่งกลางแจ้ง ต้องใช้ 
GPS เพื่อทำาการทดสอบจนเสร็จ

2   เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > Lactate 
Threshold  > ทำาการทดสอบ

3  ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

การหาค่าประเมิน FTP ของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถได้ค่าประเมิน Func-
tional Threshold Power (FTP) ของคุณ
ได้, คุณต้องจับคู่เครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจแบบคาดหน้าอกและมิเตอร์ power 
กับอุปกรณ์ของคุณ (การจับคู่กับเซ็นเซอร์ 
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ANT+, หน้า 187), และคุณต้องได้ค่า
ประเมิน VO2 max. สำาหรับการปั่นจักรยาน 
(เกี่ยวกับการประเมิน VO2 Max., หน้า 
147) 

อุปกรณ์ใช้ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณจาก
การตั้งค่าแรกเริ่มและค่าประเมิน VO2 max. 
เพื่อประเมิน functional threshold power 
(FTP) ของคุณ

1  เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > FTP > 
ตรวจจับอัตโนมัติ > เปิด

 ค่าประเมิน FTP ของคุณปรากฎเป็น
ค่าที่ถูกวัดเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัม, power 
เอาต์พุตของคุณเป็นวัตต์, และวาง
ตำาแหน่งบนเกจสี

 ม่วง ดีกว่า  
 ฟ้า ดีเยี่ยม  
 เขียว ดี  
 ส้ม ปานกลาง  
 แดง แย่  

 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดูภาคผนวก (การ
แบ่งระดับ FTP, หน้า 224) 
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 หมายเหตุ: หากค่าประเมิน FTP ใหม่
ดีกว่าค่าประเมิน FTP ปัจจุบันของคุณ, 
คุณสามารถบันทึกไว้เป็นค่า FTP ของ
คุณได้ 

2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ยอมรับ เพื่อบันทึกค่า FTP ใหม่ 

• เลือก ปฏิเสธ เพื่อเก็บค่า FTP 
ปัจจุบันของคุณ

การดำาเนินการทดสอบ FTP 
ก่อนที่คุณจะสามารถดำาเนินการทดสอบเพื่อ
หา functional threshold power (FTP) 
ของคุณได้, คุณต้องสวมเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจแบบคาดหน้าอกและมิเตอร์ 
power กับอุปกรณ์ของคุณ (การจับคู่กับ
เซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 187), และคุณต้อง
ได้ค่าประเมิน VO2 max. สำาหรับการ  
การปั่นจักรยาน (เกี่ยวกับการประเมิน VO2 
Max., หน้า 147) 

1   เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > FTP > 
ทำาการทดสอบ

2  ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

 หลังจากที่คุณเริ่มปั่นจักรยานของคุณ 
อุปกรณ์แสดงช่วงเวลาในแต่ละขั้น, 
เป้าหมาย, และข้อมูล power ปัจจุบัน 
ข้อความปรากฏขึ้นเมื่อการทดสอบเสร็จ
สมบูรณ์

3   หลังจากคุณเสร็จสิ้นการทดสอบ ให้คูล 
ดาวน์จนเสร็จสมบูรณ์ 

 FTP ของคุณปรากฎเป็นค่าที่วัดได้เป็น
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วัตต์ต่อกิโลกรัม, power เอาต์พุตของ
คุณเป็นวัตต์, และวางตำาแหน่งบนเกจสี

 หมายเหตุ: หากค่าประเมิน FTP ใหม่
ดีกว่าค่าประเมิน FTP ปัจจุบันของคุณ, 
คุณสามารถบันทึกไว้เป็นค่า FTP ของ
คุณได้ 

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ยอมรับ เพื่อบันทึกค่า FTP ใหม่ 

• เลือก ปฏิเสธ เพื่อเก็บค่า FTP 
ปัจจุบันของคุณ

การติดตามกิจกรรม

การเปิดการติดตามกิจกรรม 
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรมบันทึกการนับ
ก้าวประจำาวันของคุณ, เป้าหมายก้าว, ระยะ
ที่เดินทางผ่าน, และแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ
ที่ถูกบันทึกไว้ในแต่ละวัน แคลอรี่ที่ถูกเผา
ผลาญของคุณนี้รวมฐานการเผาผลาญ
อาหารกับแคลอรี่ที่เผาผลาญจากกิจกรรม

การติดตามกิจกรรมสามารถเปิดใช้งานได้ใน
ช่วงการตั้งค่าอุปกรณ์แรกเริ่ม หรือในเวลา
ใดก็ได้

1   เลือก เมนู > การตั้งค่า > การ
ติดตามกิจกรรม  > สถานะ > เปิด 

 การนับก้าวของคุณไม่ปรากฏจนกว่า
อุปกรณ์หาตำาแหน่งดาวเทียมและตั้ง
เวลาโดยอัตโนมัติได้ อุปกรณ์อาจ
ต้องการทัศนวิสัยที่มองเห็นท้องฟ้าได้
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เพื่อหาสัญญาณดาวเทียม

2   จากหน้าจอแสดงเวลา, เลือก  เพื่อดูวิ
จิทการติดตามกิจกรรม 

 การนับก้าวถูกอัพเดทเป็นระยะ ๆ

การใช้งานการแจ้งเตือนขยับ
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานการแจ้งเตือน
ขยับ (move alert) ได้ คุณต้องเปิดการ
ติดตามกิจกรรมและการแจ้งเตือนขยับ (การ
เปิดการติดตามกิจกรรม, หน้า 160) 

การนั่งเป็นเวลานานอาจทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานะการเผาผลาญอาหารที่
ไม่พึงประสงค์ การแจ้งเตือนขยับคอยเตือน
คุณให้เคลื่อนไหวตลอด หลังจากไม่มีการ
ทำากิจกรรมใด ๆ หลังหนึ่งชั่วโมง, ให้ขยับ
และแถบสีแดงปรากฎ อุปกรณ์ยังส่งเสียง 
บี๊บหรือสั่นถ้าเปิดเสียงไว้ (การตั้งค่าเสียง
อุปกรณ์, หน้า 208) 

 ออกไปเดินใกล้ ๆ (อย่างน้อยสองสาม
นาที) เพื่อรีเซ็ตการแจ้งเตือนขยับ

การติดตามการนอนหลับ
ในขณะที่คุณกำาลังนอนหลับ อุปกรณ์คอย
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคุณ สถิติ
การนอนหลับรวมไปถึงชั่วโมงรวมของการ
นอนหลับ, ระดับการนอนหลับ, และการ
เคลื่อนไหวขณะหลับ คุณสามารถตั้งค่า
ชั่วโมงการนอนหลับตามปกติของคุณในการ
ตั้งค่าผู้ใช้บนบัญชี Garmin Connect ของ
คุณได้ คุณสามารถดูสถิติการนอนหลับของ
คุณบนบัญชี Garmin Connect ของคุณได้
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เป้าหมายอัตโนมัติ
อุปกรณ์ของคุณสร้างเป้าหมายก้าวประจำา
วันโดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นกับระดับกิจกรรม
ก่อนหน้านี้ของคุณ ขณะที่คุณเคลื่อนไหว
ระหว่างวัน อุปกรณ์แสดงความคืบหน้าของ
คุณไปสู่เป้าหมายประจำาวัน 1  

หากคุณเลือกไม่ใช้คุณสมบัติเป้าหมาย
อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายก้าว
ของคุณเองบนบัญชี Connect Garmin ของ
คุณ

นาทีความเข้มข้น
เพื่อปรับปรุงสุขภาพของคุณ องค์กรต่าง ๆ 
เช่น U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention, American Heart Asso-
ciation®, และองค์การอนามัยโลก, แนะนำา
ให้ทำากิจกรรมที่มีความเข้มข้นปานกลาง
อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์, เช่นการ
เดินเร็ว, หรือกิจกรรมที่มีระดับความเข้มข้น
หนัก 75 นาทีต่อสัปดาห์, เช่นการวิ่ง 

อุปกรณ์ตรวจจับความเข้มข้นของกิจกรรม
ของคุณ และติดตามเวลาที่คุณใช้ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่มีระดับความเข้มข้นปานกลาง
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ถึงหนัก (ต้องมีข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ) 
คุณสามารถออกกำาลังเพื่อบรรลุเป้าหมาย
นาทีความเข้มข้นประจำาสัปดาห์ได้ โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีระดับความเข้มข้นปาน
กลางถึงหนักอย่างน้อย 10 นาทีต่อเนื่อง 
อุปกรณ์รวมจำานวนนาทีกิจกรรมปานกลาง
กับจำานวนนาทีกิจกรรมหนักเข้าด้วยกัน นาที
ความเข้มข้นหนักทั้งหมดของคุณเพิ่มเป็น
สองเท่าเมื่อถูกรวมเข้าด้วยกัน

การได้รับนาทีความเข้มข้น
อุปกรณ์ Forerunner ของคุณคำานวณ
นาทีความเข้มข้นโดยเปรียบเทียบข้อมูล
อัตราการเต้นหัวใจของคุณในระหว่างหนึ่ง
กิจกรรมกับอัตราการเต้นหัวใจขณะพักโดย
เฉลี่ยของคุณ หากอัตราการเต้นหัวใจถูก
ปิดอยู่ อุปกรณ์คำานวณนาทีความเข้มข้น
ปานกลางโดยการวิเคราะห์การก้าวของคุณ
ต่อนาที

• เริ่มกิจกรรมที่ถูกจับเวลาเพื่อการคำานวณที่
แม่นยำาที่สุดของนาทีความเข้มข้น

• การออกกำาลังกายอย่างน้อย 10 นาทีต่อ
เนื่องกันที่ระดับความเข้มข้นปานกลาง
หรือหนัก

คุณสมบัติอัจฉริยะ

การจับคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ Forerunner ของ
คุณกับสมาร์ทโฟนเพื่อติดตั้งให้เสร็จสิ้นและ
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การเข้าถึงคุณสมบัติครบถ้วนของอุปกรณ์

1   ไปที่ www.garmin.com/intosports/
apps, และดาวน์โหลดแอพ Garmin 
Connect Mobile ไปยังสมาร์ทโฟนของ
คุณ

2   จากอุปกรณ์ Forerunner, เลือก เมนู 
> การตั้งค่า  > Bluetooth > จับคู่
อุปกรณ์มือถือ

3   เปิดแอพ Garmin Connect Mobile

4   เลือกหนึ่งตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของ
คุณไปยังบัญชี Garmin Connect ของ
คุณ:

• หากนี่เป็นอุปกรณ์แรกที่คุณได้จับคู่กับ
แอพ Garmin Connect Mobile ให้ทำา
ตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

• หากคุณได้เคยจับคู่อุปกรณ์อื่นกับ
แอพ Garmin Connect Mobile อยู่
แล้ว, จากการตั้งค่า, เลือก อุปกรณ์ 
Garmin > ,  และทำาตามคำา
แนะนำาบนหน้าจอ

Phone Notifications
Phone notifications (การแจ้งเตือนทาง
โทรศัพท์) ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วม
กันได้เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ Forerunner เมื่อ
โทรศัพท์ของคุณได้รับข้อความ ก็จะส่งการ
แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของคุณ

การเปิดใช้งานการแจ้งเตือน 
Bluetooth
1   เลือก เมนู > การตั้งค่า > Bluetooth 
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> แจ้งเตือน

2   เลือก ระหว่างกิจกรรม

3   เลือก ปิด, แสดงโทรเท่านั้น, หรือ 
แสดงทั้งหมด

4   เลือก ไม่ระหว่างกิจกรรม

5   เลือก ปิด, แสดงโทรเท่านั้น, หรือ 
แสดงทั้งหมด

 หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนเสียง
สำาหรับการแจ้งเตือนได้ 

การดูการแจ้งเตือน
• เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏบนอุปกรณ์ 

Forerunner ของคุณ, เลือก  เพื่อดูการ
แจ้งเตือน 

• เลือก  เพื่อเคลียร์การแจ้งเตือน 

• จากหน้าจอบอกเวลา, เลือก  เพื่อดูการ
แจ้งเตือนทั้งหมดของคุณในวิจิทการแจ้ง
เตือน

การจัดการการแจ้งเตือน
คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกัน
ได้เพื่อจัดการการแจ้งเตือนที่ปรากฏบน
อุปกรณ์ Forerunner ของคุณ

เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• หากคุณใช้อุปกรณ์ Apple® ใช้การตั้งค่า
ศูนย์กลางการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน
ของคุณเพื่อเลือกรายการให้แสดงบน
อุปกรณ์

• หากคุณใช้อุปกรณ์ Android™ ใช้การตั้ง
ค่าแอพในแอพ Garmin Connect Mobile 
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เพื่อเลือกรายการให้แสดงบนอุปกรณ์

การเล่นเสียงเตือนระหว่างการวิ่งของ
คุณ 
ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าเสียงเตือน คุณ
ต้องมีสมาร์ทโฟนพร้อมแอพ Garmin 
Connect Mobile ที่ถูกจับคู่กับอุปกรณ์ 
Forerunner ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าแอพ Garmin Connect 
Mobile เพื่อให้เล่นการประกาศสถานะที่ให้
แรงจูงใจบนสมาร์ทโฟนขณะวิ่งได้

เสียงเตือนรวมถึงจำานวน lap และเวลา lap, 
pace หรือความเร็ว, และข้อมูลอัตราการ
เต้นหัวใจ ระหว่างเสียงเตือน แอพ Garmin 
Connect Mobile ปิดเสียงหลักของสมาร์ท
โฟนเพื่อเล่นการประกาศ ระดับเสียงสามารถ
ถูกปรับแต่งบนแอพ Garmin Connect 
Mobile ได้

1   จากการตั้งค่าในแอพ Garmin Connect 
Mobile, เลือก อุปกรณ์ Garmin

2   เลือกอุปกรณ์ของคุณ 

3 หากจำาเป็น, เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์

4   เลือก การเตือนด้วยเสียง

การเปิดการควบคุมเพลง 
การควบคุมเพลงต้องมีสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน
ร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

 กด  , และเลือก ควบคุมเพลง 

การหาตำาแหน่งสมาร์ทโฟนที่หายไป
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ find my phone 
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เพื่อช่วยหาตำาแหน่งสมาร์ทโฟนที่หายไป
ที่เคยถูกจับคู่โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย 
Bluetooth และอยู่ภายในระยะปัจจุบัน

1 จากหน้าจอแสดงเวลา, เลือก  เพื่อดูวิ
จิทควบคุม

2 เลือก  > Find My Phone

 อุปกรณ์ Forerunner เริ่มการค้นหา
สำาหรับสมาร์ทโฟนที่ถูกจับคู่ไว้ของ
คุณ แถบที่ปรากฎบนหน้าจออุปกรณ์ 
Forerunner สัมพันธ์กับความแรงของ
สัญญาณ Bluetooth และเสียงเตือนบน
สมาร์ทโฟนของคุณ

3 เลือก  เพื่อหยุดการค้นหา

วิจิท
อุปกรณ์ของคุณถูกติดตั้งมาพร้อมกับวิจิทที่
ให้ข้อมูลแบบรวดเร็ว บางวิจิทต้องการการ
เชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนที่ใช้
งานร่วมกันได้

บางวิจิทมองไม่เห็นตามค่าเริ่มต้น คุณ
สามารถเพิ่มเข้าไปในวิจิทลูปได้ด้วยตนเอง

แจ้งเตือน: เตือนคุณถึงสายโทรเข้า, 
ข้อความ, อัพเดทต่าง ๆ ของเครือข่าย
โซเชียล, และอื่น ๆ, โดยขึ้นกับการตั้ง
ค่าการแจ้งเตือนสมาร์ทโฟนของคุณ

ปฏิทิน: แสดงการประชุมที่ใกล้ถึงจากปฏิ
ทินสมาร์ทโฟนของคุณ

ควบคุมเพลง: ให้การควบคุมการเล่นเพลง
สำาหรับสมาร์ทโฟนของคุณ

สภาพอากาศ: แสดงอุณหภูมิปัจจุบันและ
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การพยากรณ์อากาศ

วันของฉัน: แสดงสรุปแบบไดนามิคของ
กิจกรรมของคุณในวันนี้ การวัดรวมถึง
กีฬาล่าสุดที่คุณได้บันทึก, นาทีความ
เข้มข้น, ชั้นที่เดินขึ้น, ก้าว, แคลอรี่ที่ถูก
เผาผลาญ, และอื่น ๆ

การติดตามกิจกรรม: นับจำานวนก้าว
ประจำาวัน, เป้าหมายก้าว, ระยะทางที่
เดินทางผ่าน, แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ, 
และสถิติการนอนหลับของคุณ

นับนาทีความเข้มข้น: ติดตามเวลาของ
คุณใช้เข้าร่วมในกิจกรรมปานกลางถึง
หนัก, เป้าหมายนาทีความเข้มข้นราย
สัปดาห์ของคุณ, และความคืบหน้าไปสู่
เป้าหมายของคุณ

ข้อมูลหัวใจเต้น: แสดงอัตราการเต้นหัวใจ
ปัจจุบันของคุณเป็นจังหวะการเต้นหัวใจ
ต่อนาที (bpm), อัตราการเต้นหัวใจขณะ
พักที่ต่ำาสุดสำาหรับวันนี้, และกราฟของ
อัตราการเต้นหัวใจของคุณ

กีฬาล่าสุด: แสดงสรุปสั้น ๆ ของกีฬา
ล่าสุดที่ถูกบันทึกของคุณและระยะทาง
ทั้งหมดของคุณในสัปดาห์

ควบคุม: ให้คุณเปิดและปิดการเชื่อมต่อ 
Bluetooth และคุณสมบัติต่าง ๆ รวมไป
ถึงห้ามรบกวน, find my phone, และ
การซิงค์ด้วยตนเอง

VIRB: ให้การควบคุมกล้องเมื่อคุณมี
อุปกรณ์ VIRB ที่ถูกจับคู่กับอุปกรณ์ 
Forerunner ของคุณ
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กิจกรรมล่าสุด: แสดงสรุปสั้น ๆ ของ
กิจกรรมที่ถูกบันทึกล่าสุดของคุณ, เช่น
การวิ่งล่าสุด, การปั่นจักรยานล่าสุด, 
หรือการว่ายน้ำาล่าสุดของคุณ

แคลอรี:่ แสดงข้อมูลแคลอรี่ของคุณสำาหรับ
วันปัจจุบัน

นอน: แสดงข้อมูลการนอนสำาหรับคืนที่ผ่าน
มาและชั่วโมงการนอนหลับโดยเฉลี่ย
สำาหรับ 7 วันล่าสุด 

การดูวิจิท
อุปกรณ์ของคุณถูกติดตั้งมาพร้อมกับวิจิทที่
ให้ข้อมูลแบบรวดเร็ว บางวิจิทต้องการการ
เชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนที่ใช้
งานร่วมกันได้

 จากหน้าจอบอกเวลา, เลือก  หรือ 

 วิจิทที่มีมาให้รวมไปถึงอัตราการเต้น
หัวใจและการติดตามกิจกรรม

เกี่ยวกับวันของฉัน
วิจิทวันของฉันเป็นสแนปซ็อตประจำาวันของ
กิจกรรมของคุณ นี่คือการสรุปแบบไดนา
มิคที่อัพเดทตลอดทั้งวัน ทันทีคุณเดินขึ้น
บันไดหรือบันทึกหนึ่งกิจกรรม ก็จะปรากฏ
ในวิจิท การวัดรวมถึงกีฬาล่าสุดที่คุณได้
บันทึก, นับนาทีความเข้มข้นสำาหรับสัปดาห์, 
ชั้นที่เดินขึ้น, ก้าว, แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ, 
และอื่น ๆ คุณสามารถเลือก  เพื่อดูการวัด
เพิ่มเติมได้
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วิจิทควบคุม Bluetooth

เปิดหรือปิดโหมดห้ามรบกวน

เปิดหรือปิดเทคโนโลยี Bluetooth

ซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณกับแอพ 
Garmin Connect Mobile

เปิดใช้งานคุณสมบัติ find my 
phone โดยส่งสัญญาณไปยังสมาร์ท
โฟนของคุณที่จับคู่อยู่และอยู่ในระยะ
ของอุปกรณ์ Forerunner ของคุณ

การดูวิจิทสภาพอากาศ
1   จากหน้าจอแสดงเวลา, เลือก  เพื่อดูวิ

จิทสภาพอากาศ 

2   เลือก  เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศราย
ชั่วโมง

3   เลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลอากาศประจำาวัน 

VIRB รีโมท
ฟังก์ชั่น VIRB รีโมทช่วยให้คุณควบคุม
กล้อง VIRB action camera โดยการใช้
อุปกรณ์ของคุณ ไปที่ www garmin com/
VIRB เพื่อซื้อกล้อง VIRB action camera

การควบคุมกล้อง VIRB Action 
Camera
ก่อนคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่น VIRB รีโมท
ได้ คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่ารีโมทบน
กล้อง VIRB ของคุณ ดูคู่มือการใช้งาน 
VIRB ซีรีสส์ำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

1   เปิดกล้อง VIRB ของคุณ 
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2   จับคู่กล้อง VIRB กับอุปกรณ์ Forerun-
ner ของคุณ (การจับคู่กับเซ็นเซอร์ 
ANT+, หน้า 187) 

3 บนอุปกรณ์ Forerunner, เลือกอุปกรณ์
เสริม VIRB 

 เมื่ออุปกรณ์เสริม VIRB ถูกจับคู่ หน้าจอ 
VIRB ถูกเพิ่มไปยังหน้าจอข้อมูลสำาหรับ
โปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่

4 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก เริ่ม/หยุดจับเวลา เพื่อควบคุม
กล้องโดยใช้การจับเวลา   
การบันทึกวิดีโอเริ่มและหยุดโดย
อัตโนมัติด้วยการจับเวลาอุปกรณ์ 
Forerunner

• เลือก ทำาเอง เพื่อควบคุมกล้องโดย
การใช้เมนูทางลัด จากวิจิท VIRB, 
คุณสามารถกดค้าง  เพื่อควบคุม
กล้อง

การใช้งานโหมดห้ามรบกวน
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้โหมดห้ามรบกวน
ได้ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับสมาร์ท
โฟนก่อน (การจับคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ, 
หน้า 163) 

คุณสามารถใช้โหมดห้ามรบกวนเพื่อปิด 
backlight, เสียงเตือน, และการสั่น ตัวอย่าง
เช่น คุณสามารถใช้โหมดนี้ในขณะกำาลัง
นอนหลับหรือกำาลังชมภาพยนต์

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งชั่วโมงการ
นอนหลับตามปกติของคุณได้ในการตั้งค่า
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ผู้ใช้บนบัญชี Garmin Connect ของคุณ 
อุปกรณ์เข้าสู่โหมดห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติ
ในระหว่างชั่วโมงการนอนหลับตามปกติ
ของคุณ

1 จากหน้าจอแสดงเวลา, เลือก  เพื่อดูวิ
จิทควบคุม

2 เลือก  > ห้ามรบกวน > เปิด

 คุณสามารถปิดโหมดห้ามรบกวนได้จาก
วิจิทควบคุม

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Bluetooth
อุปกรณ์ Forerunner มีคุณสมบัติการเชื่อม
ต่อผ่าน Bluetooth ที่หลากหลายสำาหรับ
สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ
โดยการใช้แอพ Garmin Connect Mobile 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.garmin.
co.th/intosports/apps

LiveTrack: ช่วยให้เพื่อน ๆ และครอบครัว
ติดตามการแข่งและกิจกรรมการฝึกซ้อม
ของคุณในแบบเรียลไทม์ได้ คุณสามารถ
เชิญผู้ติดตามโดยใช้อีเมลหรือโซเชียลมี
เดีย เพื่อให้พวกเขาดูข้อมูลสดของคุณ
บนหน้าการติดตาม Garmin Connect

อัพโหลดกิจกรรม: ส่งกิจกรรมของคุณไป
ยังแอพ Garmin Connect โดยอัตโนมัติ
ทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการบันทึกกิจกรรม

ซอฟต์แวร์อัพเดท: อุปกรณ์ของคุณ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดทล่าสุดแบบ
ไร้สาย ครั้งต่อไปที่คุณเปิดอุปกรณ์ คุณ
สามารถทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อ
อัพเดทซอฟต์แวร์
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ดาว์นโหลด workout และ course: 
ช่วยให้คุณค้นหาการออกกำาลังกายและ
คอร์สในแอพ Garmin Connect Mobile 
และส่งแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ของคุณ 

การปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย: ช่วย
ให้คุณโพสต์การอัพเดทไปยังเว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณชื่นชอบเมื่อ
คุณอัพโหลดหนึ่งกิจกรรมไปยังแอพ 
Garmin Connect Mobile

การแจ้งเตือน: แสดงการแจ้งเตือนและ
ข้อความทางโทรศัพท์บนอุปกรณ์ Fore-
runner ของคุณ

การเปิดแจ้งเตือนการเชื่อมต่อกับ 
สมาร์ทโฟน 
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Forerunner เพื่อ
แจ้งเตือนคุณเมื่อสมาร์ทโฟนที่จับคู่ของ
คุณเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อโดยใช้
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

 เลือก เมนู > การตั้งค่า > Bluetooth 
> เตือนการเชื่อมต่อ > เปิด

การปิดเทคโนโลยี Bluetooth
• จากหน้าจอหลัก Forerunner, เลือก เมนู 

> การตั้งค่า > Bluetooth > สถานะ 
> ปิด  

• โปรดดูคู่มือการใช้งานสำาหรับอุปกรณ์
มือถือของคุณเพื่อปิดเทคโนโลยีไร้สาย 
Bluetooth

คุณสมบัติ Connect IQ™

คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ Connect IQ ไป
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ยังนาฬิกาของคุณจาก Garmin และผู้ให้
บริการรายอื่น ๆ โดยการใช้แอพ Garmin 
Connect Mobile คุณสามารถปรับแต่ง
อุปกรณ์ของคุณด้วยหน้าปัดนาฬิกา, ช่อง
ข้อมูล, วิจิท, และแอพส์ต่าง ๆ ได้

หน้าปัดนาฬิกา: ช่วยให้คุณปรับแต่งรูป
ลักษณ์ของนาฬิกา

ช่องข้อมูล: ช่วยให้คุณดาวน์โหลดช่อง
ข้อมูลใหม่ที่แสดงเซ็นเซอร์, กิจกรรม, 
และข้อมูลประวัติในรูปแบบใหม่ คุณ
สามารถเพิ่มช่องข้อมูล Connect IQ 
ไปยังคุณสมบัติและหน้าต่าง ๆ ที่มีใน
เครื่องได้

วิจิท: ให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
ข้อมูลเซ็นเซอร์และการแจ้งเตือน

แอพส์: เพิ่มคุณสมบัติเชิงโต้ตอบกับ
นาฬิกาของคุณ, เช่นประเภทกิจกรรม
กลางแจ้งและฟิตเนสใหม่ ๆ

การดาวน์โหลดคุณสมบัติ Connect 
IQ
ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติ 
Connect IQ จากแอพ Garmin Connect 
Mobile ได้ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ Forerun-
ner ของคุณกับสมาร์ทโฟนของคุณ

1 จากการตั้งค่าในแอพ Garmin Connect 
Mobile, เลือก Connect IQ สโตร์

2 หากจำาเป็น, เลือกอุปกรณ์ของคุณ 

3 เลือกหนึ่งคุณสมบัติ Connect IQ 

4  ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ
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การดาวน์โหลดคุณสมบัติ Connect IQ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ

คุณโดยใช้สาย USB 

2 ไปที่ www.garminconnect.com

3 จากวิจิทของอุปกรณ์, เลือก Connect 
IQ Store 

4 เลือกหนึ่งคุณสมบัติ Connect IQ

5 เลือก Send to Device, และทำาตาม
คำาแนะนำาบนหน้าจอ 

ประวัติ
ประวัติรวมถึงข้อมูลเวลา, ระยะทาง, 
แคลอรี่, pace หรือความเร็วเฉลี่ย, ข้อมูล 
lap, และเซ็นเซอร์ ANT+ ที่เป็นอุปกรณ์
เสริม

หมายเหต:ุ เมื่อหน่วยความจำาของอุปกรณ์
เต็ม ข้อมูลที่เก่าที่สุดของคุณจะถูกเขียนทับ

การดูประวัติ
1   เลือก เมนู > ประวัต ิ> กิจกรรม

2  เลือก   หรือ  เพื่อดูกิจกรรมของคุณ
ที่ถูกบันทึกไว้

3  เลือกหนึ่งกิจกรรม

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับกิจกรรม
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• เลือก Laps เพื่อเลือกหนึ่ง lap และดู
ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละ lap

• เลือก เวลาในโซน เพื่อดูเวลาของคุณ
ในแต่ละโซนอัตราการเต้นหัวใจ

• เลือก ลบ เพื่อลบกิจกรรมที่ถูกเลือก

การดูเวลาของคุณในแต่ละโซนอัตรา
การเต้นหัวใจ 
ก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อมูลโซนอัตราการ
เต้นหัวใจได้ คุณต้องจบกิจกรรมที่มีอัตรา
การเต้นหัวใจและบันทึกกิจกรรมไว้

การดูเวลาของคุณในแต่ละโซนอัตราการ
เต้นหัวใจสามารถช่วยให้คุณปรับความเข้ม
ข้นของการฝึกซ้อมได้

1   เลือก เมนู > ประวัต ิ> กิจกรรม

2  เลือกหนึ่งกิจกรรม

3   เลือก เวลาในโซน

การดูข้อมูลผลรวม
คุณสามารถดูระยะทางที่ถูกสะสมและข้อมูล
เวลาที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้

1   เลือก เมนู > ประวัต ิ> ทั้งหมด

2   หากจำาเป็น, เลือกประเภทกิจกรรม 

3 เลือกหนึ่งตัวเลือกเพื่อดูผลรวมราย
สัปดาห์หรือรายเดือน

การลบประวัติ 
1   เลือก เมนู > ประวัต ิ> ตัวเลือก

2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:
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• เลือก ลบทุกกิจกรรม? เพื่อลบ
กิจกรรมทั้งหมดจากประวัติ 

• เลือก รีเซ็ตทั้งหมด เพื่อรีเซ็ตระยะ
ทางและเวลารวมทั้งหมด 
หมายเหตุ: นี่ไม่ลบกิจกรรมใด ๆ ที่
บันทึกไว้

3 ยืนยันการเลือกของคุณ

การจัดการข้อมูล
หมายเหตุ: อุปกรณ์ไม่ทำางานร่วมกันได้กับ 
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, 
และ Mac® OS 10.3 และก่อนหน้านี้ 

การลบไฟล์
ข้อสังเกต

ห้ามลบไฟล์ที่คุณไม่ทราบวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน หน่วยความจำาในอุปกรณ์ของคุณมี
ไฟล์ระบบสำาคัญที่ไม่ควรถูกลบ

1   เปิด Garmin ไดรฟ์หรือ volume

2   หากจำาเป็น, เปิดหนึ่งโฟลเดอร์หรือ 
volume 

3   เลือกหนึ่งไฟล์ 

4   กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การถอดสาย USB
หากอุปกรณ์ของคุณถูกเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้หรือ 
volume คุณจะต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ของคุณจากคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล ถ้าอุปกรณ์ของ
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คุณถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows 
ของคุณเป็นแบบอุปกรณ์พกพา กรณีนี้ไม่
จำาเป็นต้องตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

1   ทำาหนึ่งในขั้นนี้ตอนให้เสร็จ:

• สำาหรับคอมพิวเตอร์ Windows, เลือก
ไอคอน Safely Remove Hard-
ware ใน system tray, และเลือก
อุปกรณ์ของคุณ

• สำาหรับคอมพิวเตอร์ Mac, ลากไอคอน 
volume ไปทิ้งยังถังขยะ

2 ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอร์
ของคุณ 

การส่งข้อมูลไปยังบัญชี 
Garmin Connect ของคุณ
คุณสามารถอัพโหลดข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด
ของคุณไปยังบัญชี Garmin Connect ของ
คุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมได้ คุณ
สามารถดูแผนที่ของกิจกรรมของคุณและ
แชร์กิจกรรมต่าง ๆ ของคุณกับเพื่อน ๆ ได้

1   เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สาย USB

2  ไปที่ www.garminconnect.com/
start.

3  ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

Garmin Connect
คุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ ของคุณ
บน Garmin Connect ได้ Garmin Con-
nect ให้เครื่องมือแก่คุณสำาหรับติดตาม, 
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วิเคราะห์, แบ่งปัน, และให้กำาลังใจซึ่งกัน
และกัน บันทึกอีเว้นท์ต่าง ๆ ของรูปแบบการ
ดำาเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงของคุณ รวมไป
ถึงวิ่ง, เดิน, ปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำา, ไต่เขา, 
ไตรกีฬา, และอื่น ๆ ถ้าต้องการลงชื่อเพื่อ
ขอบัญชีใช้งานฟรี ไปที่ www.garmincon-
nect.com/start

จัดเก็บกิจกรรมของคุณ: หลังจาก
ที่คุณได้จบและบันทึกหนึ่งกิจกรรม
ด้วยอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณสามารถ
อัพโหลดกิจกรรมนั้นไปยังบัญชี Garmin 
Connect ของคุณและเก็บไว้ได้นานเท่า
ที่คุณต้องการ

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ: คุณสามารถดู
ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคุณ, รวมทั้งเวลา, ระยะ
ทาง, ระดับความสูง, อัตราการเต้น
หัวใจ, แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ, ภาพ
แผนที่จากมุมมองเหนือศีรษะ, แผนภูมิ
แสดง pace และความเร็ว, และรายงาน
ที่ปรับแต่งได้

 หมายเหตุ: ข้อมูลบางอย่างต้องใช้
อุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ
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วางแผนการฝึกซ้อมของคุณ: คุณ
สามารถเลือกเป้าหมายฟิตเนสและ
โหลดหนึ่งของแผนการฝึกซ้อมแบบวัน
ต่อวันได้

ติดตามความก้าวหน้าของคุณ: คุณ
สามารถติดตามจำานวนก้าวประจำาวันของ
คุณ, เข้าร่วมการแข่งขันแบบมิตรภาพ
กับเพื่อน ๆ, และบรรลุเป้าหมายของ
คุณได้

แชร์กิจกรรมของคุณ: คุณสามารถเชื่อม
ต่อกับเพื่อน ๆ เพื่อคอยติดตามกิจกรรม
ของแต่ละคน หรือโพสต์ลิงค์ไปยัง
กิจกรรมต่าง ๆ ของคุณบนเว็บไซต์เครือ
ข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบได้

จัดการการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ: คุณ
สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ
และการตั้งค่าผู้ใช้บนบัญชี Connect 
Garmin ของคุณได้

เข้าถึง Connect IQ สโตร์: คุณสามารถ
ดาวน์โหลดแอพส์, หน้าปัดนาฬิกา, ช่อง
ข้อมูล, และวิจิทต่าง ๆ ได้
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การนำาทาง
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการนำาทาง GPS 
บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูเส้นทางของคุณ
บนแผนที่, บันทึกตำาแหน่ง, และหาทาง
กลับบ้านของคุณได้

การเพิ่มแผนที่
คุณสามารถเพิ่มแผนที่ไปยังลูปหน้าจอ
ข้อมูลสำาหรับหนึ่งโปรไฟล์กิจกรรม

1 เลือกหนึ่งโปรไฟล์กิจกรรม

2 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > หน้า
จอข้อมูล > แผนที่ > สถานะ > เปิด

คุณสมบัติของแผนที่
เมื่อคุณเริ่มการจับเวลาและเริ่มเคลื่อนที่ เส้น
สีดำาปรากฏบนแผนที่ โดยแสดงให้คุณเห็น
ว่าคุณได้เดินทางไปที่ใด

1 ชี้ไปทางทิศเหนือ

2 ตำาแหน่งปัจจุบันของคุณและทิศที่มุ่ง
หน้าไป

3 ระดับการซูม
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การทำาเครื่องหมายตำาแหน่ง
ของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถกำาหนดตำาแหน่งที่
อยู่ได้ คุณต้องเปิดใช้งานหน้าจอแผนที่
สำาหรับโปรไฟล์กิจกรรมของคุณและค้นหา
ดาวเทียม

หนึ่งตำาแหน่งคือหนึ่งจุดที่คุณบันทึกและเก็บ
ไว้ในอุปกรณ์ หากคุณต้องการจดจำาสถาน
ที่สำาคัญหรือกลับไปยังจุดที่แน่นอนหนึ่งจุด 
คุณสามารถทำาเครื่องหมายตำาแหน่งได้

1   ไปยังสถานที่ที่คุณต้องการทำา
เครื่องหมายหนึ่งตำาแหน่ง 

2   เลือก  เพื่อดูแผนที่ 

3  กดค้าง 

4   เลือก บันทึกตำาแหน่ง

 ตำาแหน่งปรากฏบนแผนที่พร้อมวันและ
เวลา

การแก้ไขตำาแหน่ง
คุณสามารถแก้ไขชื่อของตำาแหน่งที่บันทึก
ไว้ได้

1   เลือก เมนู > การนำาทาง > ตำาแหน่ง
บันทึก

2   เลือกหนึ่งตำาแหน่ง

3   เลือก ชื่อ

4   แก้ไขชื่อ, และเลือก   

การลบตำาแหน่ง
1   เลือก เมนู > การนำาทาง > ตำาแหน่ง
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บันทึก

2   เลือกหนึ่งตำาแหน่ง

3   เลือก ลบ > ใช่

การดูระดับความสูงและพิกัดปัจจุบัน
ของคุณ
ข้อแนะนำา: ขั้นตอนนี้ให้รายละเอียด
ตำาแหน่งและอีกวิธีเพื่อบันทึกตำาแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ

1 เลือก เมนู > การนำาทาง > ตำาแหน่ง
ของฉัน

 อุปกรณ์ของคุณต้องค้นหาดาวเทียม
ก่อนที่จะสามารถแสดงข้อมูลตำาแหน่ง
ของคุณได้

2   หากจำาเป็น, เลือก บันทึกตำาแหน่ง

การนำาทางไปยังตำาแหน่งที่
บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถนำาทางไปยังตำาแหน่ง
ที่บันทึกไว้ อุปกรณ์ของคุณต้องค้นหา
ดาวเทียมก่อน

1   เลือก เมนู > การนำาทาง > ตำาแหน่ง
บันทึก

2   เลือกหนึ่งตำาแหน่ง

3  เลือก นำาทาง

 เข็มทิศปรากฎ ลูกศรชี้ไปยังตำาแหน่งที่
บันทึกไว้

4   เลือก  เพื่อดูแผนที่ (ตัวเลือก)

 หนึ่งเส้นปรากฏบนแผนที่จากตำาแหน่ง
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ปัจจุบันของคุณไปยังตำาแหน่งที่บันทึก
ไว้

5   เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลาและบันทึก
กิจกรรม 

การนำาทางกลับไปจุดเริ่มต้น
ที่จุดใด ๆ ระหว่างกิจกรรมของคุณ คุณ
สามารถกลับไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นได้ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำาลังวิ่งอยู่ในเมืองใหม่ 
และคุณไม่แน่ใจว่าจะกลับไปที่จุดเริ่มเส้น
ทางหรือโรงแรมได้อย่างไร คุณสามารถ
นำาทางกลับไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของคุณได้

หมายเหตุ: Garmin แนะนำาว่าคุณหา
ดาวเทียมและเริ่มการจับเวลาก่อนที่จะ
พยายามนำาทางกลับไปยังตำาแหน่งเริ่มต้น
ของคุณ  ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์จะนำาทางคุณ
ไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของกิจกรรมที่บันทึก
ไว้ล่าสุด

หมายเหตุ: Garmin แนะนำาให้เปิดใช้งาน
หน้าจอแผนที่สำาหรับโปรไฟล์กิจกรรมของ
คุณเพื่อดูเส้นทางของคุณบนแผนที่  โดยค่า
เริ่มต้น หน้าจอเข็มทิศจะปรากฏเพื่อนำาทาง
คุณกลับไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของคุณ

1  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• หากการจับเวลายังคงเดินอยู่, เลือก 
เมนู > การนำาทาง > กลับไปจุดเริ่ม 

• หากคุณหยุดการจับเวลาและบันทึก
กิจกรรม, เลือก เมนู > การนำาทาง > 
กลับไปจุดเริ่ม 
อุปกรณ์นำาทางคุณไปยังตำาแหน่งเริ่ม
ต้นของกิจกรรมที่บันทึกไว้ล่าสุด คุณ
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สามารถเริ่มการจับเวลาอีกครั้งเพื่อ
ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ออกจากการจับ
เวลาไปยังโหมดนาฬิกา

 เข็มทิศปรากฎ ลูกศรชี้ไปยังจุดเริ่มต้น
ของคุณ

2   เลือก  เพื่อดูแผนที่ (ตัวเลือก) 

 หนึ่งเส้นปรากฏบนแผนที่จากตำาแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดเริ่มต้น

คอร์ส
คุณสามารถส่งคอร์สจากบัญชี Garmin 
Connect ของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ 
หลังจากที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
แล้ว คุณสามารถนำาทางคอร์สบนอุปกรณ์
ของคุณได้

คุณสามารถติดตามคอร์สที่ถูกบันทึกไว้
เพียงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ดี ตัวอย่างเช่น 
คุณสามารถบันทึกและปั่นจักรยานตามเส้น
ทางที่เหมาะเพื่อไปทำางานได้

คุณยังสามารถติดตามคอร์สที่ได้บันทึกไว้
ได้ด้วย โดยพยายามทำาให้ได้เท่ากับหรือ
เกินกว่าเป้าหมายสมรรถนะที่ตั้งไว้ก่อนหน้า 
ตัวอย่างเช่น ถ้าจบคอร์สเดิมได้ภายใน 30 
นาที คุณสามารถแข่งกับ Virtual Partner 
โดยพยายามจบคอร์สในเวลาต่ำากว่า 30 
นาที

การตามรอยคอร์สจากเว็บ
ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดคอร์สจาก
บัญชี Garmin Connect ของคุณ คุณต้อง
มีบัญชี Garmin Connect ก่อน (Garmin 
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Connect, หน้า 178)

1  เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ
คุณโดยใช้สาย USB

2  ไปที่ www.garminconnect.com

3 สร้างหนึ่งคอร์สใหม่ หรือเลือกหนึ่งคอร์ส
ที่มีอยู่แล้ว

4 เลือก Send to Device

5 ถอดอุปกรณ์ และเปิดใช้งาน 

6 เลือก เมนู > การนำาทาง > คอร์ส

7 เลือกหนึ่งคอร์ส

8 เลือก ตามคอร์ส

9 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

 แผนที่แสดงคอร์สและข้อมูลสถานะที่
ด้านบนของหน้าจอ

10 หากจำาเป็น, เลือก  เพื่อดูหน้าจอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

การดูรายละเอียดคอร์ส
1 เลือก เมนู > การนำาทาง > คอร์ส

2 เลือกหนึ่งคอร์ส

3 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก แผนที่ เพื่อดูคอร์สบนแผนที่

• เลือก โปรไฟล์ความสูง เพื่อดูการ
วาดระดับความสูงของคอร์ส

• เลือก ชื่อ เพื่อดูและแก้ไขชื่อของ
คอร์ส
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การลบหนึ่งคอร์ส
1 เลือก เมนู > การนำาทาง > คอร์ส

2 เลือกหนึ่งคอร์ส

3 เลือก ลบ > ใช่

การหยุดการนำาทาง
1 ในระหว่างกิจกรรม, เลือก  เพื่อดูเข็ม

ทิศหรือแผนที่ 

2 กดค้าง 

3 เลือก หยุดการนำาทาง > ใช่

เซ็นเซอร์ ANT+
อุปกรณ์ของคุณสามารถถูกใช้ร่วมกับ
เซ็นเซอร์ไร้สาย ANT+ สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้และการซื้อ
เซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ไปที่ http://
buy.garmin.com

การจับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+
การจับคู่คือการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ไร้สาย 
ANT+ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเครื่องวัด
อัตราการเต้นหัวใจกับอุปกรณ์ Garmin ของ
คุณ ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ANT+ 
กับอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์
และเซ็นเซอร์ก่อน หลังจากการจับคู่แรก
เริ่ม อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์โดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มกิจกรรมของคุณและ
เซ็นเซอร์เปิดใช้งานและอยู่ภายในระยะ

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณมาพร้อม
กับเซ็นเซอร์ ANT+, ได้ถูกจับคู่มาแล้ว 
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1 ติดตั้งเซ็นเซอร์หรือสวมเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจ 

2 นำาอุปกรณ์เข้ามาภายใน 1 ซม. ของ
เซ็นเซอร์ และรอในขณะที่อุปกรณ์เชื่อม
ต่อกับเซ็นเซอร์ 

 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเซ็นเซอร์ ข้อความ
ปรากฏขึ้น คุณสามารถปรับแต่งหนึ่งช่อง
ข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลเซ็นเซอร์

3 หากจำาเป็น, เลือก เมนู > การตั้งค่า 
> เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริม เพื่อ
จัดการเซ็นเซอร์ ANT+ 

Foot Pod
อุปกรณ์ของคุณทำางานร่วมกันได้กับ foot 
pod คุณสามารถใช้ foot pod เพื่อบันทึก 
pace และระยะทางแทนการใช้ GPS เมื่อ
คุณกำาลังฝึกซ้อมในร่มหรือเมื่อสัญญาณ 
GPS ของคุณอ่อน foot pod จะรอและ
พร้อมเพื่อส่งข้อมูล (เช่นเครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจ)

หลังจาก 30 นาทีที่อยู่นิ่ง foot pod จะ
ปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่
ต่ำา ข้อความปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณ 
แบตเตอรี่จะมีไฟเหลือใช้งานได้อีกประมาณ
ห้าชั่วโมง

การออกไปวิ่งโดยใช้ Foot Pod
ก่อนคุณจะออกไปวิ่ง, คุณต้องจับคู่ foot 
pod กับอุปกรณ์ Forerunner ของคุณก่อน 
(การจับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, หน้า 187) 

คุณสามารถวิ่งในร่มโดยใช้ foot pod เพื่อ
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บัน ทึก pace, ระยะทาง, และ cadence ได้ 
คุณยังสามารถวิ่งกลางแจ้งโดยใช้ foot pod 
เพื่อบันทึกข้อมูล cadence ด้วย pace และ
ระยะทาง GPS ของคุณ

1 ติดตั้ง foot pod ของคุณตามคำาแนะนำา
อุปกรณ์เสริม 

2 เลือกโปรไฟล์กิจกรรม Run Indoor  

3 ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ

การปรับเทียบ Foot Pod
foot pod สามารถปรับเทียบด้วยตัวเองได้ 
ความแม่นยำาของข้อมูลความเร็วและระยะ
ทางจะดีขึ้นหลังจากวิ่งกลางแจ้งไม่กี่ครั้ง
โดยใช้ GPS

การฝึกซ้อมด้วยมิเตอร์ Power
• ไปที่ www.garmin.com/intosports 

สำาหรับรายชื่อของเซ็นเซอร์ ANT + ที่
ทำางานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น
ระบบ Vector™) 

• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่มือการใช้งาน
สำาหรับมิเตอร์ power ของคุณ

• ปรับโซน power ของคุณเพื่อให้ตรงกับ
เป้าหมายและสมรรถนะของคุณ(การตั้งค่า
โซน Power ของคุณ, หน้า 190) 

• ใช้ช่วงการเตือนเพื่อแจ้งเตือนเมื่อคุณ
บรรลุโซน power ที่กำาหนดไว้ (การตั้งค่า
แจ้งเตือนตามช่วง, หน้า 198) 

• ปรับแต่งช่องข้อมูล power (การปรับแต่ง
หน้าจอข้อมูล, หน้า 198) 



190 Forerunner® 735XT

TH

• กดค้าง  เพื่อปรับเทียบมิเตอร์ power 

การตั้งค่าโซน Power ของคุณ
ค่าสำาหรับโซนต่าง ๆ เป็นค่าเริ่มต้นและอาจ
ไม่ตรงกับสมรรถนะส่วนบุคคลของคุณ หาก
คุณทราบ functional threshold power 
(FTP) ของคุณ คุณสามารถป้อนค่าและให้
ซอฟต์แวร์คำานวณโซน power ของคุณได้
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับโซนของคุณ
บนอุปกรณ์หรือใช้บัญชี Garmin Connect 
ของคุณได้ด้วยตนเอง

1 จากหน้าจอหลัก, เลือก เมนู > ข้อมูล
สถิติ > โปรไฟล์ผู้ใช้งาน > โซน 
Power > ขึ้นกับ

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก วัตต์ เพื่อดูและแก้ไขโซนใน
วัตต์ 

• เลือก %FTP เพื่อดูและแก้ไขโซน
ต่าง ๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ของ functional 
threshold power ของคุณ

3 เลือก FTP, และป้อนค่า FTP ของคุณ 

4 เลือกหนึ่งโซน, และป้อนหนึ่งค่าสำาหรับ
แต่ละโซน

5 หากจำาเป็น, เลือก ต่ำาสุด, และป้อนค่า 
power ต่ำาสุด

การใช้ Shimano® Di2™ 
Shifters
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Di2 electronic 
shifters ได้, คุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์ของ
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คุณก่อน (การจับคู่กับเซ็นเซอร์ ANT+, 
หน้า 187) คุณสามารถปรับช่องข้อมูล 
Di2 ที่เป็นตัวเลือกได้ (การปรับแต่งหน้าจอ
ข้อมูล, หน้า 198) อุปกรณ์ Forerunner 
แสดงค่าการปรับปัจจุบันเมื่อเซ็นเซอร์อยู่ใน
โหมดการปรับแก้

การตระหนักถึงสถานการณ์
อุปกรณ์ Forerunner ของคุณสามารถใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ Varia Vision, ไฟ Varia 
smart bike lights, และเรดาร์มองหลังเพื่อ
ปรับปรุงการตระหนักถึงสถานการณ์ได้ ดู
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Varia ของคุณ
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจจำาเป็นต้องอัพเดท
ซอฟต์แวร์ Forerunner ก่อนการจับคู่กับ
อุปกรณ์ Varia (การอัพเดทซอฟต์แวร์, หน้า 
218) 

อุปกรณ์เสริม HRM-Tri
ในส่วน HRM-Swim ของคู่มือนี้อธิบายการ
บันทึกอัตราการเต้นหัวใจระหว่างการว่ายน้ำา
ของคุณ (การว่ายน้ำาในแหล่งน้ำาเปิด, หน้า 
122) 

การว่ายน้ำาในสระว่ายน้ำา
ข้อสังเกต

ซักเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจด้วยมือหลัง
จากสัมผัสกับคลอรีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ใน
สระน้ำา การปล่อยให้สัมผัสกับสสารเหล่านี้
เป็นเวลานาน สามารถทำาให้เครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจเสียหายได้
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อุปกรณ์เสริม HRM-Tri ได้ถูกออกแบบ
สำาหรับการว่ายน้ำาในแหล่งน้ำาเปิดเป็นหลัก 
แต่สามารถใช้สำาหรับการว่ายน้ำาในสระเป็น
ครั้งคราว ควรสวมเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจใต้ชุดว่ายน้ำาหรือส่วนบนของชุดแข่ง
ไตรกรีฑาระหว่างการว่ายน้ำาในสระ มิเช่น
นั้น เครื่องอาจเลื่อนหลุดจากอกของคุณเมื่อ
กำาลังดันตัวจากผนังสระ

การสวมใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
คุณควรสวมใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
โดยตรงบนผิวของคุณ ที่ตรงด้านล่างของ
แผ่นอก ควรสวมได้สบายพอโดยไม่ขยับใน
ระหว่างการทำากิจกรรมของคุณ

1 หากจำาเป็น, ให้ติดแถบขยายสายรัดเข้า
กับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

2 ทำาขั้วอิเล็กโทรด 1  ให้เปียกที่ด้านหลัง
ของเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเพื่อ
ทำาให้เกิดการเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่าง
หน้าอกของคุณกับเครื่องส่งสัญญาณ

3 สวมเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจโดยให้
โลโก้ Garmin® หงายขึ้นมา
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 การเชื่อมต่อระหว่างห่วง 2  และตะขอ
เกี่ยว 3  ควรอยู่ที่ด้านขวาของคุณ

4 พันเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจรอบ
หน้าอกของคุณ และเกี่ยวตะขอของสาย
รัดเข้ากับห่วง

 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบ
แสดงการดูแลรักษาไม่ได้ถูกพับ

หลังจากที่คุณสวมเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ เครื่องก็เริ่มทำางานและกำาลังส่งข้อมูล

การดูแลรักษาเครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจ

ข้อสังเกต

เหงื่อและเกลือที่สะสมบนสายรัดสามารถลด
สมรรถนะของเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
เพื่อรายงานข้อมูลที่แม่นยำาได้

• ล้างเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจหลังใช้
งานทุกครั้ง

• ซักเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจด้วยมือ
หลังการใช้งานทุกเจ็ดครั้งหรือว่ายน้ำาใน
สระหนึ่งครั้ง, ใช้น้ำายาทำาความสะอาด
แบบอ่อน ๆ เล็กน้อย, เช่น น้ำายาล้างจาน 
หมายเหตุ: การใช้น้ำายาทำาความสะอาด
มากเกินไปอาจทำาความเสียหายให้กับ
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ 

• อย่าใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจใน
เครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า

• เมื่อกำาลังปล่อยครื่องวัดอัตราการเต้น
หัวใจให้แห้ง ให้แขวนหรือวางบนพื้นราบ
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พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้สูงสุด 20 ชั่วโมงในกิจกรรมเดียว 
เมื่อหน่วยความจำาของเครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจเต็มแล้ว ข้อมูลที่เก่าที่สุดของคุณ
จะถูกเขียนทับ

คุณสามารถเริ่มกิจกรรมที่ถูกจับเวลาบน
อุปกรณ์ Forerunne ที่ถูกเชื่อมต่อของ
คุณ และเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจบันทึก
ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของคุณแม้ว่าคุณ
เคลื่อนห่างจากอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่าง
เช่น คุณสามารถบันทึกข้อมูลอัตราการเต้น
หัวใจระหว่างกิจกรรมฟิตเนสต่าง ๆ หรือ
เล่นกีฬาแบบทีมซึ่งไม่สามารถสวมนาฬิกา
ได้ เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจของคุณ
ส่งข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจที่จัดเก็บ
แล้วไปยังอุปกรณ์ Forerunner ของคุณ
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกกิจกรรมของคุณ 
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจของคุณต้อง
ทำางานอยู่และอยู่ภายในระยะ (3 ม.) ของ
อุปกรณ์ขณะที่ข้อมูลถูกอัพโหลด

ข้อแนะนำาสำาหรับข้อมูลอัตราการเต้น
หัวใจที่ไม่แน่นอน
ถ้าข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจไม่แน่นอนหรือ
ไม่ปรากฏ คุณสามารถอาจลองทำาตามข้อ
แนะนำาเหล่านี้

•  พรมน้ำาให้ขั้วอิเล็กโทรดและแผ่นแปะ
สัมผัสให้เปียกอีกครั้ง (หากทำาได้)

• กระชับสายรัดบนหน้าอกของคุณให้แน่น

• วอร์มอัพนาน 5 ถึง 10 นาที
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• ทำาตามคำาแนะนำาการดูแลรักษา (การดูแล
รักษาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ, หน้า 
193)

• สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือทำาให้สายรัดทั้งสอง
ด้านเปียกชุ่ม 
เสื้อใยสังเคราะห์ที่เสียดสีหรือสะบัดแนบ
กับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจอาจทำาให้
เกิดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งรบกวนสัญญาณอัตรา
การเต้นหัวใจได้

• อยู่ห่างจากแหล่งที่สามารถรบกวนการ
ทำางานของเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
ของคุณ 
แหล่งของการรบกวนอาจรวมถึงสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น, เซ็นเซอร์ไร้สาย 
2.4 GHz บางประเภท, สายไฟฟ้าแรงสูง, 
มอเตอร์ไฟฟ้า, เตาอบ, เตาอบไมโครเวฟ, 
โทรศัพท์ไร้สายแบบ 2.4 GHz, และ ac-
cess points ของ LAN แบบไร้สาย

การปรับแต่งอุปกรณ์ของ
คุณ

การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
คุณสามารถอัพเดทเพศ, ปีเกิด, ความสูง, 
น้ำาหนัก, และการตั้งค่าโซนอัตราการเต้น
หัวใจของคุณได้ อุปกรณ์ใช้ข้อมูลนี้ในการ
คำานวณข้อมูลการฝึกซ้อมที่แม่นยำา

1 เลือก เมนู > ข้อมูลสถิติ > โปรไฟล์ผู้
ใช้งาน

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก
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โปรไฟล์กิจกรรม
โปรไฟล์กิจกรรมเป็นการเก็บรวบรวมของ
การตั้งค่าที่ปรับอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสม
โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานอย่างไร ตัวอย่าง
เช่น การตั้งค่าและหน้าจอข้อมูลแตกต่าง
กันเมื่อคุณกำาลังใช้อุปกรณ์สำาหรับการวิ่ง
มากกว่าการปั่นจักรยาน

เมื่อคุณกำาลังใช้หนึ่งโปรไฟล์และคุณเปลี่ยน
การตั้งค่าเช่นช่องข้อมูลหรือการเตือนต่าง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเป็น
ส่วนหนึ่งของโปรไฟล์

การสร้างโปรไฟล์กิจกรรมที่กำาหนด
เอง
1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > โปรไฟล์

กิจกรรม > เพิ่มใหม่

2 เลือกหนึ่งประเภทกีฬา 

 หมายเหตุ: กีฬาที่เป็นค่าเริ่มต้นใช้
ไอคอนเริ่มต้น หากคุณเลือก อื่นๆ, คุณ
สามารถเลือกหนึ่งไอคอนที่แตกต่างได้

3 เลือกหนึ่งสีเพื่อเน้น 

4 เลือกหนึ่งชื่อโปรไฟล์หรือป้อนหนึ่งชื่อที่
กำาหนดเอง

 ชื่อโปรไฟล์ที่ซ้ำาจะรวมเลขด้วย ตัวอย่าง
เช่น Run(2)

5 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ใช้ค่าเริ่มต้น เพื่อสร้างโปรไฟล์
ที่กำาหนดเองของคุณโดยเริ่มจากการ
ตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ 
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• เลือกหนึ่งสำาเนาโปรไฟล์ที่มีอยู่เพื่อ
สร้างโปรไฟล์ที่กำาหนดเองของคุณเริ่ม
จากหนึ่งในโปรไฟล์ที่บันทึกไว้แล้ว
ของคุณ

 หมายเหตุ: หากคุณกำาลังสร้างโปรไฟล์
มัลติสปอร์ตที่กำาหนดเอง คุณสามารถ
เลือกสองโปรไฟล์หรือมากกว่าและรวม
ถึงการเปลี่ยนช่วงด้วย

6 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก แก้การตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการ
ตั้งค่าโปรไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง 

• เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกและใช้โปรไฟล์
ที่กำาหนดเอง 

การเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมของคุณ 
อุปกรณ์มีโปรไฟล์กิจกรรมเริ่มต้น คุณ
สามารถปรับแก้แต่ละโปรไฟล์กิจกรรมที่
บันทึกไว้ได้

ข้อแนะนำา: โปรไฟล์กิจกรรมเริ่มต้นใช้
สีเน้นเฉพาะสำาหรับแต่ละกีฬา โปรไฟล์
กิจกรรมมัลติสปอร์ตเปลี่ยนสีเน้นเมื่อคุณ
สลับช่วงกีฬา

1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > โปรไฟล์
กิจกรรม

2 เลือกหนึ่งโปรไฟล์ 

 คุณสามารถแสดงหรือซ่อนโปรไฟล์
กิจกรรมที่เป็นค่าเริ่มต้นได้

การตั้งค่ากิจกรรม
การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งอุปกรณ์
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ของคุณโดยขึ้นกับความต้องการในการฝึก
ซ้อมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ
ปรับหน้าจอข้อมูลและเปิดใช้งานการแจ้ง
เตือนและคุณสมบัติการฝึกซ้อมได้

การปรับแต่งหน้าจอข้อมูล
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอข้อมูลโดยขึ้น
กับเป้าหมายการฝึกซ้อมหรืออุปกรณ์เสริม
ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่ง
หนึ่งในหน้าจอข้อมูลเพื่อให้แสดง lap pace 
หรือโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > หน้า
จอข้อมูล

2 เลือกหนึ่งหน้าจอ 

 บางหน้าจอสามารถเปิดหรือปิดได้
เท่านั้น

3 หากจำาเป็น, ให้แก้ไขเลขของช่องข้อมูล 

4 เลือกหนึ่งช่องข้อมูลเพื่อเปลี่ยน 

การแจ้งเตือน
คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนเพื่อฝึกซ้อมไป
สู่อัตราการเต้นหัวใจ, ก้าว, เวลา, ระยะทาง, 
cadence, และเป้าหมายแคลอรี่ที่เฉพาะ
เจาะจงและเพื่อตั้งช่วงเวลาที่ใช้เดิน/วิ่งได้

การต้ังค่าแจ้งเตือนตามช่วง
การแจ้งเตือนแบบเป็นช่วงแจ้งให้คุณทราบ
เมื่ออุปกรณ์อยู่สูงหรือต่ำากว่าค่าของช่วงที่
ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเครื่องวัดอัตรา
การเต้นหัวใจ, คุณสามารถตั้งให้อุปกรณ์
เพื่อเตือนคุณเมื่ออัตราการเต้นหัวใจของคุณ
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อยู่ต่ำากว่าโซน 2 และสูงกว่าโซน 5 (การ
ตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ, หน้า 
135) 

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > แจ้ง
เตือน > เพิ่มใหม่

2 เลือกประเภทของการแจ้งเตือน

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและโปรไฟล์
กิจกรรมของคุณ การแจ้งเตือนอาจรวม
ถึงอัตราการเต้นหัวใจ, pace, ความเร็ว, 
และ cadence

3 หากจำาเป็น, เปิดใช้งานการแจ้งเตือน 

4 เลือกหนึ่งโซนหรือป้อนหนึ่งค่าสำาหรับ
แต่ละการแจ้งเตือน

แต่ละครั้งที่คุณได้ค่าสูงเกินหรือต่ำากว่าช่วง
ค่าที่กำาหนดไว้ ข้อความปรากฏขึ้น อุปกรณ์
ยังส่งเสียงปี๊บหรือสั่นถ้าเปิดเสียงไว้ (การตั้ง
ค่าเสียงอุปกรณ์, หน้า 208) 

การต้ังค่าให้แจ้งเตือนซ้ำา
การแจ้งเตือนซ้ำาแจ้งให้คุณทราบแต่ละ
ครั้งที่อุปกรณ์บันทึกค่าหรือช่วงที่ระบุไว้ 
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำาหนดให้อุปกรณ์
เตือนคุณซ้ำาทุก ๆ 30 นาที

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > แจ้ง
เตือน > เพิ่มใหม่

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก กำาหนดเอง, เลือกหนึ่ง
ข้อความ, และเลือกหนึ่งประเภทการ
แจ้งเตือน

• เลือก เวลา, ระยะทาง, หรือ แคลอรี่ 
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3 ป้อนหนึ่งค่า

แต่ละครั้งที่คุณไปถึงค่าแจ้งเตือน ข้อความ
ปรากฏขึ้น อุปกรณ์ยังส่งเสียงปี๊บหรือสั่นถ้า
เปิดเสียงไว้ (การตั้งค่าเสียงอุปกรณ์, หน้า 
208) 

การต้ังค่าการแจ้งเตือนให้หยุดเดิน
บางโปรแกรมการวิ่งใช้การหยุดเดินที่จับ
เวลาเป็นช่วง ๆ สม่ำาเสมอ ตัวอย่างเช่น ใน
ระหว่างการฝึกซ้อมวิ่งระยะไกล คุณสามารถ
ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนคุณให้วิ่ง 4 
นาที, แล้วเดิน 1 นาที, และทำาซ้ำา คุณ
สามารถใช้คุณสมบัติ Auto Lap® ขณะกำาลัง
ใช้การแจ้งเตือนการเดิน/วิ่ง

หมายเหตุ: การเตือนการหยุดเดินมีให้
เฉพาะโปรไฟล์การวิ่งเท่านั้น

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > แจ้ง
เตือน > วิ่ง/เดิน > สถานะ > เปิด

2 ป้อนหนึ่งเวลาสำาหรับช่วงการวิ่ง

3 ป้อนหนึ่งเวลาสำาหรับช่วงการเดิน

แต่ละครั้งที่คุณไปถึงค่าที่ต้องแจ้งเตือน มี
ข้อความปรากฏขึ้น อุปกรณ์ยังส่งเสียงปี๊บ
ขึ้นถ้าเปิดเสียงไว้ (การตั้งค่าเสียงอุปกรณ์, 
หน้า 208) 

การแก้ไขการแจ้งเตือน
1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > แจ้ง

เตือน

2 เลือกหนึ่งการแจ้งเตือน 

3 แก้ไขค่าการแจ้งเตือนหรือการตั้งค่า
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การใช้ Auto Pause®

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Auto Pause เพื่อ
หยุดการจับเวลาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหยุด
การเคลื่อนไหวหรือเมื่อ pace หรือความเร็ว
ของคุณลดลงต่ำากว่าค่าที่ระบุไว้ คุณสมบัติ
นี้มีประโยชน์ถ้ากิจกรรมของคุณรวมถึงหยุด
ตามไฟสัญญาณจราจรต่าง ๆ หรือสถานที่
อื่น ๆ ที่คุณต้องวิ่งช้าลงหรือหยุด

หมายเหต:ุ ประวัติไม่ถูกบันทึกไว้ในขณะที่
การจับเวลาถูกหยุดหรือหยุดไว้ชั่วคราว

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > Auto 
Pause

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก เมื่อหยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
โดยอัตโนมัติขณะที่คุณหยุดการ
เคลื่อนไหว

• เลือก กำาหนดเอง เพื่อหยุดการจับ
เวลาโดยอัตโนมัติเมื่อ pace หรือ
ความเร็วของคุณลดลงต่ำากว่าค่าที่
ระบุไว้

การวิ่งกับเครื่องมือทำาจังหวะ
คุณสมบัติเครื่องมือทำาจังหวะเล่นเสียงที่
จังหวะคงที่เพื่อช่วยคุณในการปรับปรุง
สมรรถนะของคุณโดยการฝึกซ้อมที่เร็วขึ้น, 
ช้าลง, หรือ cadence ที่คงเส้นคงวามากขึ้น

หมายเหตุ: เครื่องมือทำาจังหวะไม่มีให้ใน
โปรไฟล์การปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำา

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > เครื่อง
มือทำาจังหวะ > สถานะ > เปิด
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2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก จังหวะต่อนาที เพื่อป้อนค่า
โดยขึ้นอยู่กับ cadence ที่คุณต้องการ
คงไว้

• เลือก ความถี่การเตือน เพื่อปรับแต่ง
ความถี่ของจังหวะ

• เลือก เสียง เพื่อการปรับแต่งเสียง
เครื่องมือทำาจังหวะ 

3 หากจำาเป็น, เลือก พรีวิว เพื่อฟัง
คุณสมบัติเครื่องมือทำาจังหวะก่อนคุณวิ่ง

4 เลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอการจับ
เวลา

5 เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

6 ออกไปวิ่งหนึ่งรอบ

 เครื่องมือทำาจังหวะเริ่มโดยอัตโนมัติ

7 ระหว่างที่คุณวิ่ง, เลือก  เพื่อดูหน้าจอ
เครื่องมือทำาจังหวะ

8 หากจำาเป็น, กดค้าง  เพื่อเปลี่ยนการ
ตั้งค่าเครื่องมือทำาจังหวะ

การทำาเครื่องหมาย Laps โดยระยะ
ทาง
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Auto Lap เพื่อ
ทำาเครื่องหมาย lap ในระยะทางที่เฉพาะ
เจาะจงโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์
เพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะของคุณบน
ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของการวิ่งหนึ่งรอบ 
(เช่น ทุก ๆ 1 ไมล์ หรือ 5 กิโลเมตร)

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > Laps 
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> Auto Distance

2 เลือกหนึ่งระยะทาง

แต่ละครั้งที่คุณได้ครบหนึ่ง lap มีข้อความ
ปรากฏซึ่งแสดงเวลาสำาหรับ lap นั้น 
อุปกรณ์ยังส่งเสียงปี๊บหรือสั่นถ้าเปิดเสียงไว้ 
(การตั้งค่าเสียงอุปกรณ์, หน้า 208) 

หากจำาเป็น, คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอ
ข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล lap เพิ่มเติมได้

การปรับแต่งข้อความการแจ้งเตือน 
Lap
คุณสามารถปรับแต่งหนึ่งหรือสองช่องข้อมูล
ที่ปรากฏในข้อความการแจ้งเตือน lap ได้

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > Laps 
> Auto Lap

2 เลือกหนึ่งช่องข้อมูลเพื่อเปลี่ยน 

3 เลือก พรีวิว (ตัวเลือก) 

การใช้การเลื่อนหน้าข้อมูล
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการเลื่อนหน้า
ข้อมูล (auto scroll) เพื่อเลื่อนผ่านหน้าจอ
ข้อมูลการฝึกซ้อมทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน
ขณะที่การจับเวลากำาลังทำางานอยู่

1 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > เลื่อน
หน้าข้อมูล

2 เลือกความเร็วในการแสดงผล

การเปลี่ยนการตั้งค่า GPS 
อุปกรณ์ใช้ GPS เพื่อหาตำาแหน่งดาวเทียม
เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อเพิ่มความสามารถใน
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สภาวะแวดล้อมที่ท้าทายและเพื่อหา
ตำาแหน่ง GPS ที่เร็วขึ้น คุณสามารถเปิดใช้
งาน GPS และ GLONASS การใช้ GPS และ 
GLONASS สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
มากกว่าการใช้ GPS เพียงอย่างเดียว

 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > GPS 
> GPS + GLONASS

การใช้โหมด UltraTrac
ก่อนการใช้โหมด UltraTrac คุณควรวิ่ง
กลางแจ้งสองสามครั้งโดยใช้โหมด GPS 
ปกติเพื่อปรับเทียบอุปกรณ์

คุณสามารถใช้โหมด UltraTrac สำาหรับ
กิจกรรมเพิ่มเติม โหมด UltraTrac เป็นการ
ตั้งค่า GPS เพื่อปิด GPS เป็นระยะ ๆ เพื่อ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อปิด GPS 
แล้ว อุปกรณ์ใช้มาตรความเร่งเพื่อคำานวณ
ความเร็วและระยะทาง ความแม่นยำาของ
ความเร็ว, ระยะทาง, และข้อมูล track ถูก
ลดลงในโหมด UltraTrac ความแม่นยำาของ
ข้อมูลดีขึ้นหลังจากวิ่งกลางแจ้งไม่กี่ครั้ง
โดยใช้ GPS

 เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > GPS 
> UltraTrac

 ข้อแนะนำา: สำาหรับกิจกรรมเพิ่มเติม คุณ
ควรพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อประหยัด
แบตเตอรี่ (การยืดอายุแบตเตอรี่ให้
ใช้ได้นานสูงสุด, หน้า 218) 

การตั้งค่าพักหน้าจอเพื่อประหยัด
พลังงาน
การตั้งค่าพักหน้าจอมีผลกระทบว่าอุปกรณ์
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ของคุณอยู่ในโหมดการฝึกซ้อมนานแค่ไหน 
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำาลังรอเพื่อเริ่มการ
แข่งขัน เลือก เมนู > ตั้งค่ากิจกรรม > 
เวลาก่อนประหยัดแบต

ปกติ: ตั้งอุปกรณ์ให้เข้าสู่โหมดนาฬิกา
พลังงานต่ำาหลังจาก 5 นาทีที่ไม่มี
กิจกรรม

นานกว่าปกติ: ตั้งอุปกรณ์ให้เข้าสู่โหมด
นาฬิกาพลังงานต่ำาหลังจาก 25 นาทีที่
ไม่มีกิจกรรม โหมดนานกว่าปกติสามารถ
ส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง
ระหว่างการชาร์จ

การตั้งค่าการติดตามกิจกรรม
เลือก เมนู > การตั้งค่า > การติดตาม
กิจกรรม

สถานะ: เปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตาม
กิจกรรม

แจ้งเตือนขยับ: แสดงหนึ่งข้อความและ
แถบสถานะการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ 
แสดงเวลา อุปกรณ์ยังส่งเสียงปี๊บหรือ
สั่นถ้าเปิดเสียงไว้ (การตั้งค่าเสียง
อุปกรณ์, หน้า 208) 

การตั้งค่าระบบ
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ

• การตั้งค่าภาษา (การเปลี่ยนภาษาของ
อุปกรณ์, หน้า 206)

• การตั้งค่าเวลา (การตั้งค่าเวลา, หน้า 
206)
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• การตั้งค่า Backlight (การตั้งค่า Back-
light, หน้า 207)

• การตั้งค่าเสียง (การตั้งค่าเสียงอุปกรณ์, 
หน้า 208)

• การตั้งค่าหน่วยวัด (การเปลี่ยนหน่วยการ
วัด, หน้า 208)

• การตั้งค่ารูปแบบข้อมูล(การตั้งค่ารูปแบบ
ข้อมูล, หน้า 208)

• การตั้งค่าวิธีบันทึกข้อมูล (การตั้งค่าวิธี
บันทึกข้อมูล, หน้า 209)

การเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์
 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 

ภาษา

การตั้งค่าเวลา
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 
นาฬิกา

หน้าปัดนาฬิกา: ให้คุณสามารถเลือกแบบ
หน้าปัดนาฬิกาได้ 

ใช้โปรไฟล์สี: ตั้งค่าสีเน้นสำาหรับหน้า
จอแสดงเวลาให้เหมือนสีโปรไฟล์
กิจกรรม 

พื้นหลัง: ตั้งสีพื้นหลังเป็นสีดำาหรือสีขาว

รูปแบบเวลา: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแสดงเวลา
ในรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

ตั้งโดยอัตโนมัต:ิ ให้คุณตั้งเวลาด้วย
ตนเองหรือโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง 
GPS ของคุณ 
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โซนเวลา
แต่ละครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์และรับสัญญาณ
ดาวเทียม อุปกรณ์ตรวจจับโซนเวลาของ
คุณและเวลาปัจจุบันของวันโดยอัตโนมัติ

การต้ังเวลาด้วยตนเอง
เวลาถูกตั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ได้รับ
สัญญาณดาวเทียมเป็นค่าเริ่มต้น

1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 
นาฬิกา > ตั้งโดยอัตโนมัต ิ> ปิด

2 เลือก เลือกเวลา, และป้อนเวลา 

การตั้งปลุก 
1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ตั้งปลุก > 

เพิ่มใหม ่> สถานะ > เปิด

2 เลือก เวลา, และป้อนเวลา

3 เลือก เสียง, และเลือกหนึ่งตัวเลือก 

4 เลือก เตือนซ้ำา, และเลือกหนึ่งตัวเลือก 

การลบการต้ังปลุก
1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > เตือน

2 เลือกหนึ่งการเตือน 

3 เลือก ลบ > ใช่

การตั้งค่า Backlight
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 
Backlight

ปุ่มและการเตือน: กำาหนด Backlight ให้
เปิดเมื่อมีการกดปุ่มและการเตือนต่าง ๆ

หมุนข้อมือ: ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณเปิด 
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Backlight โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพลิกข้อ
มือเข้าหาตัวคุณ 

ปิด Backlight: ตั้งค่าความนานของเวลา
ก่อน backlight ปิดลง

การตั้งค่าเสียงอุปกรณ์
อุปกรณ์ส่งเสียงรวมถึงเสียงปุ่มกด, เสียง
เตือน, และการสั่น

 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 
เสียง

การเปลี่ยนหน่วยการวัด 
คุณสามารถปรับแต่งหน่วยการวัดสำาหรับ
ระยะทาง, pace และความเร็ว, น้ำาหนัก, 
ความสูง, และอุณหภูมิได้

1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > 
หน่วยวัด

2 เลือกหนึ่งประเภทการวัด

3 เลือกหนึ่งหน่วยการวัด

การตั้งค่ารูปแบบข้อมูล
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > รูป
แบบข้อมูล

Pace/ความเร็ว: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดง
ความเร็วหรือ pace สำาหรับการวิ่ง, การ
ปั่นจักรยาน, หรือกิจกรรมอื่น ๆ การ
ตั้งค่านี้มีผลต่อตัวเลือกการฝึกซ้อม, 
ประวัติ, และการแจ้งเตือนหลายอย่าง

วันแรกของสัปดาห:์ ตั้งวันแรกของสัปดาห์
สำาหรับผลรวมประวัติรายสัปดาห์ของคุณ
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การตั้งค่าวิธีบันทึกข้อมูล
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > วิธี
บันทึกข้อมูล

แบบสมาร์ท: บันทึกจุดสำาคัญที่คุณเปลี่ยน
ทิศทาง, pace, หรืออัตราการเต้นหัวใจ 
ข้อมูลกิจกรรมของคุณมีขนาดเล็กลง 
ช่วยให้คุณจัดเก็บกิจกรรมได้มากขึ้นบน
หน่วยความจำาอุปกรณ์

ทุกวินาที: บันทึกจุดทุกวินาที โดยสร้าง

 ข้อมูลอย่างละเอียดมากของกิจกรรม
ของคุณและเพิ่มขนาดของข้อมูล
กิจกรรม

ข้อมูลอุปกรณ์

การชาร์จอุปกรณ์
คำาเตือน

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม 
ไอออน ดูคำาแนะนำาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยที่สำาคัญใน
กล่องผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาคำาเตือนและ
ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต
เพื่อป้องกันการสึกหรอ ให้เช็ดหน้าสัมผัส
และพื้นที่โดยรอบให้แห้งก่อนทำาการชาร์จ
หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดูคำาแนะนำาใน
การทำาความสะอาดในภาคผนวก

1 เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บน
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คอมพิวเตอร์ของคุณ 

2 เรียงเขี้ยวชาร์จให้ตรงกับหน้าสัมผัสบน
ส่วนหลังของอุปกรณ์ และยึดคลิปชาร์จ
ไฟ 1  ให้แน่นกับอุปกรณ์ 

3 ชาร์จอุปกรณ์จนเต็ม

4 กด 2  เพ่ือถอดที่ชาร์จออก 

ข้อมูลจำาเพาะ

ข้อมูลจำาเพาะ Forerunner

ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ภายในแบบชาร์จได้

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ โหมด
นาฬิกา

ได้ถึง 9 สัปดาห์
ได้ถึง 8 สัปดาห์พร้อม
การติดตามกิจกรรม
ได้ถึง 4 สัปดาห์พร้อม
การติดตามกิจกรรมและ
การแจ้งเตือน 
สมาร์ทโฟน
ได้ถึง 9 วันพร้อมการ
ติดตามกิจกรรม, การ
แจ้งเตือนสมาร์ท
โฟน, และการวัดอัตรา
การเต้นหัวใจที่ข้อมือ



211Forerunner® 735XT

TH

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่, โหมด
กิจกรรมพร้อมการ
วัดอัตราการเต้น
หัวใจที่ข้อมือ

ได้ถึง 11 ชม.ในโหมด 
GPS
ได้ถึง 9 ชม.ในโหมด 
GPS + GLONASS

ระดับการกันน้ำา 5 ATM*

ช่วงอุณหภูมิขณะ
ทำางาน

จาก -20° ถึง 60°ซ. 
(จาก -4° ถึง 140°ฟ.)

ช่วงอุณหภูมิการ
ชาร์จ

จาก 0° ถึง 45°ซ. (จาก 
32° ถึง 113°ฟ.)

ความถี่/โพรโท
คอลคลื่นวิทยุ

โพรโทคอลการสื่อสาร
แบบไร้สาย ANT+ 2.4 
GHz
เทคโนโลยีไร้สาย 
Bluetooth Smart

* อุปกรณ์ทนต่อแรงดันเทียบเท่ากับความ
ลึก 50 ม. สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ 
www.garmin.com/waterrating

ข้อมูลจำาเพาะ HRM-Tri

ประเภท
แบตเตอรี่

ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้แบบ 
CR2032 (3 V)

อายุ
แบตเตอรี่

ได้ถึง 18 เดือน (ประมาณ 3 
ชม./สัปดาห์)
ได้ถึง 10 เดือนสำาหรับการ
ฝึกซ้อมไตรกีฬา (ประมาณ 1 
ชม./วัน)

ช่วง
อุณหภูมิ
ขณะทำางาน

จาก -10° ถึง 50°ซ. (จาก 
14° ถึง 122°ฟ.)
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ความถี่/
โพรโทคอล
คลื่นวิทยุ

โพรโทคอลการสื่อสารแบบไร้
สาย ANT+ 2.4 GHz

ระดับการ
กันน้ำา

ว่ายน้ำา, 5 ATM*

* อุปกรณ์ทนต่อแรงดันเทียบเท่ากับความ
ลึก 50 ม.

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ Garmin.com/
waterrating

การดูแลรักษาอุปกรณ์
ข้อสังเกต

หลีกเลี่ยงการกระแทกและการปฏิบัติที่
รุนแรง เพราะสามารถลดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ลง

หลีกเลี่ยงการกดปุ่มเมื่ออยู่ในน้ำา

ห้ามทำาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยวัตถุมีคม

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทำาความสะอาด, 
ตัวทำาละลาย, และสารกำาจัดแมลงที่สามารถ
ทำาความเสียหายต่อส่วนประกอบและพื้นผิว
ที่เป็นพลาสติกได้

ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำาจืดหลังจากที่สัมผัส
กับคลอรีน, น้ำาเค็ม, ครีมกันแดด, เครื่อง
สำาอาง, แอลกอฮอล์, หรือเคมีภัณฑ์
อันตรายอื่น ๆ การปล่อยให้สัมผัสถูกสสาร
เหล่านี้เป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อ
เคสได้

ห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ซึ่งสามารถสัมผัสกับ
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อุณหภูมิที่รุนแรงมากเป็นเวลานาน เพราะ
อาจทำาให้เกิดความเสียหายอย่างถาวร

การทำาความสะอาดอุปกรณ์
ข้อสังเกต

แม้เหงื่อหรือความชื้นเพียงเล็กน้อยก็
สามารถทำาให้เกิดการกัดกร่อนของหน้า
สัมผัสไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อกับที่ชาร์จ 
การกัดกร่อนสามารถกีดขวางการชาร์จและ
การถ่ายโอนข้อมูลได้

1 เช็ดอุปกรณ์โดยใช้ผ้าชื้นที่ชุบน้ำายา
ทำาความสะอาดอย่างอ่อน

2 เช็ดให้แห้ง

 หลังทำาความสะอาดแล้ว ปล่อยให้
อุปกรณ์แห้งสนิท

 ข้อแนะนำา: สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ 
www.garmin.com/fitandcare

แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้
คำาเตือน

ห้ามใช้วัตถุแหลมคมถอดแบตเตอรี่ เก็บ
แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

ห้ามนำาแบตเตอรี่เข้าปาก หากถูกกลืนลง
ไป ให้รีบนำาไปพบแพทย์หรือศูนย์ควบคุม
พิษใกล้เคียง

แบตเตอรี่แบบถ่านกระดุมที่เปลี่ยนได้อาจ
มีสารเปอร์คลอเรตบรรจุอยู่ อาจต้องใช้การ
จัดการแบบพิเศษ ดูที่ www.dtsc.ca.gov/
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hazardouswaste/perchlorate

ข้อควรระวัง

ติดต่อหน่วยงานกำาจัดขยะในพื้นที่ของคุณ
เพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดอัตราการ
เต้นหัวใจ
1 ถอดปลอกหุ้ม 1  ออกจากโมดูลเครื่อง

วัดอัตราการเต้นหัวใจ

2 ใช้ไขควงหัวสี่แฉกขนาดเล็ก (00) เพ่ือ
ถอดสกรูสี่ตัวจากด้านหน้าของโมดูล

3 ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก

4 รอ 30 วินาที

5 ใส่แบตเตอรี่ใหม่ใต้สองแท็บพลาสติก 
2  โดยให้ด้านขั้วบวกหงายขึ้น

 หมายเหตุ: ระวังอย่าให้ปะเก็นโอริง
ชำารุดหรือสูญหายไป

 ปะเก็นโอริงควรอยู่รอบด้านนอกของ
แหวนพลาสติกที่นูนขึ้นมา

6 ใส่ฝาครอบด้านหน้าและสกรูสี่ตัวกลับลง
ไป

 สังเกตทิศทางของฝาครอบด้านหน้า สกรู 
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ที่นูนขึ้นมา 3  ควรพอดีกับรูสกรูที่นูนบน
ฝาครอบด้านหน้า

 หมายเหตุ: อย่าขันจนแน่นเกินไป

7 ใส่ปลอกหุ้มครอบลงไป

 หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจใหม่แล้ว 
คุณอาจต้องทำาการจับคู่กับอุปกรณ์อีก
ครั้ง

การแก้ไขปัญหา

การสนับสนุนและอัพเดท
Garmin Express (Garmin com/express) 
ช่วยให้อุปกรณ์ Garmin เข้าถึงบริการเหล่า
นี้ได้โดยสะดวก

• การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

• คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

• ซอฟต์แวร์อัพเดท

• อัพโหลดข้อมูลไปยัง Garmin Connect

การหาข้อมูลเพิ่มเติม
• ไปที่ Garmin.com/intosports

• ไปที่ Garmin.com/learningcenter

• ไปที่ http://buy.garmin.com หรือติดต่อ
ตัวแทนจำาหน่าย Garmin ของคุณสำาหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวเลือก
และอะไหล่ต่าง ๆ

การรับสัญญาณดาวเทียม
อุปกรณ์อาจต้องการทัศนวิสัยที่มองเห็น
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ท้องฟ้าได้ชัดเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม 
เวลาและวันถูกตั้งโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ตำาแหน่ง GPS

1 ออกไปนอกอาคารสู่พื้นที่โล่งแจ้ง

 ด้านหน้าของอุปกรณ์ควรหันสู่ท้องฟ้า

2 รอในระหว่างอุปกรณ์หาตำาแหน่ง
ดาวเทียม

อาจใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วินาทีเพื่อ
รับสัญญาณดาวเทียม

การปรับปรุงการรับสัญญาณ
ดาวเทียม GPS
• ซิงค์อุปกรณ์กับบัญชี Garmin Connect 

ของคุณบ่อย ๆ:

 ◦ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และแอพ
พลิเคชั่น Garmin Express™ 

 ◦ ซิงค์อุปกรณ์ของคุณไปยังแอพ Garmin 
Connect Mobile โดยใช้สมาร์ทโฟน
ของคุณที่เปิดใช้งาน Bluetooth 
ในขณะที่เชื่อมต่อกับบัญชี Garmin 
Connect ของคุณ อุปกรณ์ดาวน์โหลด
ข้อมูลดาวเทียมที่มีอยู่หลายวัน ช่วยให้
เครื่องค้นหาสัญญาณดาวเทียมได้อย่าง
รวดเร็ว

• นำาอุปกรณ์ของคุณออกไปข้างนอก ใน
พื้นที่เปิดห่างจากตึกสูงและต้นไม้

• อยู่นิ่งกับที่นานสองสามนาที
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การรีเซ็ตอุปกรณ์
หากอุปกรณ์ไม่มีการตอบสนอง คุณอาจต้อง
ทำาการรีเซ็ต

หมายเหตุ: การรีเซ็ตอุปกรณ์อาจลบข้อมูล
หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณได้

1 กดค้าง  นาน 15 วินาที อุปกรณ์ปิดลง

2 กดค้าง  นาน 1 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์

การลบข้อมูลผู้ใช้
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าอุปกรณ์
ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

หมายเหตุ: โดยลบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
ทั้งหมด แต่ไม่ลบประวัติของคุณ 

1 กดค้าง  , และเลือก ใช่ เพื่อปิด
อุปกรณ์ 

2 ขณะกำาลังกดค้าง  , กด  เพื่อเปิด
อุปกรณ์

3 เลือก ใช่

การกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นทั้งหมด
หมายเหตุ: ซึ่งจะลบข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ป้อน
และประวัติกิจกรรมทั้งหมด

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับไป
เป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงานได้ เลือก 
เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > กลับไปใช้
ค่าเริ่มต้น > ใช่

การดูข้อมูลอุปกรณ์
คุณสามารถดู unit ID, เวอร์ชั่นของ
ซอฟต์แวร์, ข้อมูลกฎข้อบังคับ, และข้อ
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ตกลงการใช้งาน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ระบบ > เกี่ยว
กับ

การอัพเดทซอฟต์แวร์
ก่อนที่คุณจะสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องมีบัญชี Garmin 
Connect และคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น Garmin Express ก่อน

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ
คุณโดยใช้สาย USB

 เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ให้บริการ, Garmin 
Express ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ

2 ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

3 อย่าถอดอุปกรณ์ของคุณจาก
คอมพิวเตอร์ในระหว่างขั้นตอนการ
อัพเดท 

การยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้ได้
นานสูงสุด
• ลดการพักหน้าจอ backlight (การตั้งค่า 

Backlight, หน้า 207)

• ลดการพักหน้าจอไปยังโหมดนาฬิกา 
(การตั้งค่าพักหน้าจอเพื่อประหยัด
พลังงาน, หน้า 204)

• ปิดการติดตามกิจกรรม (การตั้งค่าการ
ติดตามกิจกรรม, หน้า 205) 

• เลือกช่วงการบันทึก แบบสมาร์ท (การตั้ง
ค่าวิธีบันทึกข้อมูล, หน้า 209) 

• ปิด GLONASS (การเปลี่ยนการตั้งค่า 
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GPS, หน้า 203)

• ปิดคุณสมบัติไร้สาย Bluetooth (การปิด
เทคโนโลยี Bluetooth, หน้า 173) 

• ปิดการวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ (การ
ตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ, 
หน้า 135) 

การนับก้าวประจำาวันของฉันไม่
แสดง
การนับก้าวประจำาวันถูกรีเซ็ตทุกคืนในเวลา
เที่ยงคืน

หากเส้นประปรากฏแทนการนับก้าวของ
คุณ ให้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและตั้ง
เวลาอัตโนมัติ

BSD 3-ข้อกำาหนดการอนุญาต
ลิขสิทธิ์ © 2003-2010, Mark Borgerding 
สงวนลิขสิทธิ์

การเผยแพร่และใช้งานในรูปแบบซอร์สและ
ไบนารี่ ทั้งที่มีหรือไม่มีการดัดแปลง ได้รับ
อนุญาตโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

• การเผยแพร่ซอร์สโค้ดจะต้องอยู่ภายใต้
คำาแถลงลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไข
นี้และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ต่อไปนี้

• การเผยแพร่ในรูปแบบรหัสไบนารี่จะ
ต้องทำาซ้ำาภายใต้คำาแถลงลิขสิทธิ์ข้าง
ต้น รายการเงื่อนไขนี้และข้อความปฏิเสธ
ความรับผิดชอบต่อไปนี้ในเอกสารและ/
หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีในการเผยแพร่ 
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• ทั้งชื่อของผู้สร้างสรรค์หรือชื่อของผู้ที่มี
ส่วนร่วมไม่สามารถถูกใช้เพื่อรับรองหรือ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้ได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่เฉพาะเจาะจงก่อน 

ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการได้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ตาม “สภาพที่เป็นอยู่” และไม่
รับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งและโดย
ปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดแค่เพียงการ
รับประกันในคุณภาพของสินค้าและความ
เหมาะสมในการใช้งานสำาหรับวัตถุประสงค์
อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้สละสิทธิใน
การเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ให้
บริการจากความเสียหายที่เกิด (ยกตัวอย่าง
เช่น ความเสียหายที่มีผลทำาให้ต้องจัดซื้อ
สินค้าหรือบริการทดแทน, ทำาให้ไม่ได้ใช้
ข้อมูล, ทำาให้ขาดผลกำาไร, หรือทำาให้ธุรกิจ
หยุดชะงักลง) ทั้งความเสียหายโดยตรง, 
ความเสียหายโดยอ้อม, ความเสียหายโดย
ไม่ตั้งใจ, ความเสียหายพิเศษ, ความเสีย
หายในเชิงลงโทษ, หรือความเสียหายต่อ
เนื่อง แม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบตาม
สัญญา, ความรับผิดโดยสิ้นเชิง, หรือความ
ผิดจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาท
เลินเล่อหรือกรณีอื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน) 
และแม้ว่าได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดความเสียหายอยู่แล้วก็ตาม

เป้าหมายด้านฟิตเนส
การทราบโซนอัตราการเต้นหัวใจสามารถ
ช่วยให้คุณวัดและปรับปรุงฟิตเนสของคุณ
โดยการทำาความเข้าใจและการนำาหลักการ
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เหล่านี้มาประยุกต์ใช้

• อัตราการเต้นหัวใจของคุณเป็นการชี้วัดที่
ดีของความเข้มข้นในการออกกำาลังกาย

• การฝึกซ้อมในโซนอัตราการเต้นหัวใจที่
แน่นอนสามารถช่วยให้คุณเพิ่มสมรรถนะ
และความแข็งแรงของหัวใจและหลอด
เลือดได้

• การทราบโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ
สามารถป้องกันคุณจากการฝึกซ้อมมาก
เกินไปและสามารถลดความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บของคุณได้

ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของ
คุณ คุณสามารถใช้ตาราง (การคำานวณ
โซนอัตราการเต้นหัวใจ, หน้า 222) เพื่อ
กำาหนดโซนอัตราการเต้นหัวใจที่ดีที่สุด
สำาหรับเป้าหมายฟิตเนสของคุณได้

ถ้าคุณไม่ทราบอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
ของคุณ ให้ใช้หนึ่งในเครื่องคำานวณที่มีอยู่
บนอินเทอร์เน็ต โรงยิมและศูนย์สุขภาพ
บางแห่งสามารถให้บริการการทดสอบที่วัด
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดได้ ค่ามาตรฐาน
ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคือ 220 ลบ
อายุของคุณ

เกี่ยวกับโซนอัตราการเต้นหัวใจ
นักกีฬาหลายคนใช้โซนอัตราการเต้นหัวใจ
เพื่อวัดและเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและ
หลอดเลือดของพวกเขาและปรับปรุงระดับ
ฟิตเนสของพวกเขา โซนอัตราการเต้นหัวใจ
เป็นชุดของช่วงการเต้นหัวใจต่อนาที โซน
อัตราการเต้นหัวใจที่ได้รับการยอมรับโดย
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ทั่วไปห้าโซนถูกเรียงตามเลข 1 ถึง 5 ตาม
ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้ว โซน
อัตราการเต้นหัวใจถูกคำานวณโดยขึ้นกับ
เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
ของคุณ

การคำานวณโซนอัตราการเต้น
หัวใจ

โซน

% ของ
อัตรา

การเต้น
หัวใจ
สูงสุด

ความรู้สึก
เมื่อออก

กำาลังกาย

ประโยชน์ที่
ได้รับ

1 50-60% ผ่อนคลาย, 
ช่วงก้าว
ง่าย ๆ, 
หายใจเป็น
จังหวะ 

การฝึก
ซ้อมแอโร
บิกระดับ
เริ่มต้น, ลด
ความเครียด

2 60-70% ช่วงก้าว
สบาย ๆ, 
หายใจลึก
เล็กน้อย, ยัง
พูดคุยได้

การฝึกซ้อม
แบบคาร์ดิ
โอขั้นพื้น
ฐาน, ช่วง
การฟื้นตัวดี

3 70-80% ช่วงก้าวปาน
กลาง, เริ่ม
พูดคุยได้
ลำาบากมาก
ขึ้น

พัฒนาความ
สามารถแอ
โรบิก, การ
ฝึกซ้อมแบบ
คาร์ดิโอ
อย่างเหมาะ
สม
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4 80-90% ช่วงก้าวเร็ว
และเริ่มรู้สึก
ไม่สบาย
เล็กน้อย, 
หายใจแรง

พัฒนาความ
สามารถแอน
แอโรบิกและ
ขีดจำากัด, 
ความเร็ว
เพิ่มขึ้น

5 90-
100%

ช่วงการวิ่ง
ระยะสั้น, ไม่
สามารถคง
ไว้ได้เป็น
เวลานาน, 
หายใจ
ลำาบาก

แอนแอโร
บิกและความ
อดทนของ
กล้ามเนื้อ, 
พละกำาลัง
เพิ่มขึ้น

การแบ่งระดับมาตรฐาน VO2 
Max.
ตารางเหล่านี้รวมถึงการจำาแนกประเภท
มาตรฐานสำาหรับการประเมิน VO2 max. 
ตามอายุและเพศ

ชาย ดีกว่า ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง แย่

เปอร์เซ็นไทล์ 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7

30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5

40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5

50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6

60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3

70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4
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หญิง ดีกว่า ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง แย่

เปอร์เซ็นไทล์ 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7

30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5

40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5

50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6

60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3

70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4

ข้อมูลจัดพิมพ์ใหม่โดยได้รับอนุญาตจาก 
The Cooper Institute สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ไปที่ www.CooperInstitute.org 

การแบ่งระดับ FTP
ตารางเหล่านี้รวมถึงการจำาแนกประเภท
สำาหรับการประเมิน functional threshold 
power (FTP) ตามเพศ

ชาย วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/KG)

ดีกว่า 5.05 และมากกว่า

ดีเยี่ยม จาก 3.93 ถึง 5.04

ดี จาก 2.79 ถึง 3.92

ปานกลาง จาก 2.23 ถึง 2.78

มือใหม่ น้อยกว่า 2.23
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หญิง วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/KG)

ดีกว่า 5.05 และมากกว่า

ดีเยี่ยม จาก 3.93 ถึง 5.04

ดี จาก 2.79 ถึง 3.92

ปานกลาง จาก 2.23 ถึง 2.78

มือใหม่ น้อยกว่า 2.23
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Informasi Penting Terkait 
Produk dan Keselamatan

PERINGATAN
Kegagalan menghindari situasi yang berpotensi 
bahaya berikut dapat mengakibatkan kematian 
atau cedera serius.

Peringatan Kesehatan
• Jika Anda memiliki alat pacu jantung atau 

perangkat elektronik internal lainnya, 
konsultasikan dengan dokter Anda sebelum 
menggunakan monitor detak jantung.

• Selalu konsultasikan dengan dokter Anda 
sebelum memulai atau memodifikasi program 
latihan apa pun.

• Perangkat, monitor denyut jantung, dan 
aksesori Garmin lainnya adalah perangkat 
konsumen, bukan perangkat medis, dan 
dapat mengalami gangguan dari sumber 
listrik eksternal. Pembacaan denyut jantung 
adalah untuk referensi saja, dan tidak ber-
tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap 
pembacaan yang salah.

• Pembacaan denyut jantung adalah untuk 
referensi saja, dan kami tidak bertanggung 
jawab atas konsekuensi dari sebuah pemba-
caan yang salah

• Sementara Garmin pergelangan optik 
denyut jantung monitor teknologi biasanya 
memberikan perkiraan yang akurat dari 
denyut jantung pengguna, ada keterbatasan 
yang melekat dengan teknologi yang dapat 
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menyebabkan beberapa pembacaan denyut 
jantung tidak akurat dalam keadaan tertentu, 
termasuk karakteristik fisik pengguna, keco-
cokan perangkat, dan jenis serta intensitas 
kegiatan.

• pelacak aktivitas Garmin mengandalkan sen-
sor yang melacak gerakan Anda dan metrik 
lainnya. Data dan informasi yang disediakan 
oleh perangkat ini dimaksudkan untuk men-
jadi estimasi dekat aktivitas Anda dan metrik 
dilacak, tetapi mungkin tidak sepenuhnya 
akurat, termasuk langkah, tidur, jarak, detak 
jantung, dan data kalori.

Peringatan Navigasi Off-Road
Jika perangkat Garmin Anda mampu menunjuk-
kan rute off-road untuk berbagai kegiatan di 
luar ruangan, seperti bersepeda, hiking, dan 
kendaraan semua medan, ikuti panduan ini 
untuk memastikan aman dari navigasi off-road
• Selalu gunakan penilaian terbaik Anda, dan 

gunakan akal sehat saat mengambil kepu-
tusan navigasi off-road. Perangkat Garmin 
didesain untuk menyediakan saran rute saja. 
Saran rute tersebut bukan merupakan peng-
ganti perhatian dan persiapan yang tepat 
untuk kegiatan di luar rumah. Jangan ikuti 
saran rute jika saran tersebut menyarankan 
tindakan yang melanggar hukum atau 
menempatkan Anda dalam situasi yang tidak 
aman.

• Selalu bandingkan informasi yang ditampil-
kan pada perangkat secara cermat terhadap 
semua sumber navigasi yang tersedia, 
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termasuk tanda-tanda jejak, kondisi jejak, 
kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi keselamatan saat 
bernavigasi. Demi keselamatan, selalu atasi 
masalah ketidaksesuaian sebelum melanjut-
kan navigasi, dan gunakan tanda-tanda dan 
kondisi yang ditampilkan.

• Selalu sadari efek lingkungan dan risiko 
yang ada pada kegiatan sebelum memulai 
aktivitas off-road, terutama dampak cuaca 
dan kondisi jejak yang berhubungan dengan 
cuaca pada keamanan aktivitas Anda. 
Pastikan bahwa Anda memiliki aksesori yang 
tepat dan perlengkapan untuk aktivitas Anda 
sebelum melakukan navigasi sepanjang jalan 
dan jejak yang belum pernah ditelusuri.

Peringatan Baterai
Baterai litium-ion dapat digunakan pada 
perangkat ini. Baterai koin dapat digunakan 
pada aksesoris.
Jika pedoman ini tidak diikuti, masa pakai 
baterai litium-ion internal mungkin menjadi lebih 
pendek atau mungkin menimbulkan risiko keru-
sakan pada perangkat GPS, kebakaran, luka 
bakar akibat bahan kimia, kebocoran elektrolit, 
dan/atau cedera.
• Jangan biarkan perangkat terkena sumber 

panas atau berada di lokasi bersuhu tinggi, 
seperti kendaraan yang berada di bawah 
sinar matahari tanpa pengawasan. Untuk 
mencegah kerusakan, lepas perangkat dari 
kendaraan atau menyimpannya di tempat 
yang tidak terkena sinar matahari langsung, 
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seperti di kotak sarung tangan.
• Jangan membongkar, memodifikasi, 

memproduksi ulang, menusuk, atau merusak 
perangkat.

• Jangan merendam atau memaparkan 
perangkat ini ke air atau cairan lainnya, api, 
ledakan, atau bahaya lainnya. 

• Jangan gunakan benda tajam untuk melepas 
baterai. 

• JAUHKAN BATERAI DARI JANGKAUAN 
ANAK-ANAK.

• JANGAN SEKALI-KALI MEMASUKKAN BAT-
ERAI KE DALAM MULUT. Menelannya dapat 
menyebabkan luka bakar kimia, perforasi 
jaringan lunak, dan kematian. Luka bakar 
yang parah dapat terjadi dalam waktu 2 jam 
dari waktu konsumsi. Carilah pusat medikal 
segera.

• Baterai sel berbentuk koin yang bisa diganti 
mungkin mengandung bahan perklorat. Pen-
anganan khusus mungkin saja diperlukan. 
Lihat www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/
perchlorate. 

• Jangan gunakan kabel daya dan/atau data 
yang tidak disetujui atau disediakan oleh 
Garmin*.

• Jika menggunakan pengisi daya baterai 
eksternal, hanya gunakan aksesori Garmin 
disetujui untuk produk Anda.

• Hanya ganti baterai dengan baterai peng-
ganti yang tepat. Menggunakan baterai lain 
mengandung risiko terjadinya kebakaran 
atau ledakan. Untuk membeli baterai peng-
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ganti, lihat agen Garmin Anda atau situs Web 
Garmin.

• Jangan mengoperasikan perangkat diluar 
rentang suhu yang ditentukan dalam manual 
yang dicetak dalam kemasan produk.

• Ketika menyimpan perangkat untuk jangka 
waktu yang panjang, simpanlah dalam 
rentang suhu yang ditentukan dalam manual 
yang dicetak dalam kemasan produk.

• Jangan melepas atau coba-coba melepas 
baterai yang tidak dapat diganti oleh peng-
guna.

• Hubungi departemen pembuangan limbah 
setempat untuk membuang perangkat/
baterai sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan setempat yang berlaku.

Program Lingkungan Produk
Informasi tentang program daur ulang produk 
Garmin dan WEEE, RoHS, REACH, dan pro-
gram kesesuaian lainnya dapat Anda temukan 
di Garmin.com/aboutGarmin/environment.

Pernyataan Kesesuaian
Dengan ini, Garmin menyatakan bahwa produk 
ini telah memenuhi persyaratan penting dan ke-
tentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/
EC. Untuk melihat Pernyataan Kesesuaian 
yang lengkap, kunjungi Garmin.com/compli-
ance.

Kesesuaian Industri Kanada
Perangkat radio komunikasi kategori I 
memenuhi Standar Industri Kanada RSS-
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210. Perangkat radio komunikasi kategori II 
memenuhi Standar Industri Kanada RSS-Gen. 
Perangkat ini sesuai dengan standar RSS 
berlisensi Industri Kanada. Pengoperasian 
harus memenuhi dua kondisi berikut ini: (1) 
perangkat ini tidak boleh menyebabkan gang-
guan, dan (2) perangkat ini harus menerima 
setiap gangguan, termasuk gangguan yang 
dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak 
diinginkan dari perangkat.

Kesesuaian terhadap Peraturan FCC
Perangkat ini memenuhi persyaratan di bagian 
15 Peraturan FCC. Pengoperasian harus 
memenuhi dua kondisi berikut ini: (1) perangkat 
ini tidak menimbulkan gangguan yang meru-
gikan, dan (2) perangkat ini harus menerima 
gangguan yang diterima, termasuk gangguan 
yang dapat menyebabkan pengoperasian yang 
tidak diinginkan. 
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan 
memenuhi batas-batas untuk sebuah perang-
kat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 
Peraturan FCC. Batas-batas ini 
dirancang guna memberikan perlindungan 
yang memadai terhadap interferensi berbahaya 
untuk instalasi di tempat tinggal. 
Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, 
dan dapat memancarkan energi frekuensi radio 
dan bisa menyebabkan interferensi berbahaya 
untuk komunikasi radio jika tidak diinstal dan 
digunakan sesuai dengan petunjuk. Namun 
demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi 
tidak akan terjadi di sebuah instalasi tertentu. 
Jika peralatan ini benar-benar menyebabkan 
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interferensi berbahaya pada penerimaan radio 
atau televisi, yang dapat dipastikan dengan 
cara mematikan dan menyalakan peralatan, 
pengguna disarankan untuk mencoba mem-
perbaiki gangguan tersebut dengan salah satu 
langkah berikut:
• Ubah arah atau posisi antena penerima.
• Perbesar jarak antara perangkat dan 

penerima.
• Hubungkan peralatan ke stopkontak yang 

berada di sirkuit yang berbeda dari perangkat 
GPS.

• Minta bantuan dealer atau teknisi radio/TV 
yang berpengalaman.

Produk ini tidak berisikan komponen yang 
dapat diservis oleh pengguna.
Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh pusat 
layanan resmi Garmin. Perbaikan atau modifi-
kasi yang tidak dibenarkan bisa mengakibatkan 
kerusakan permanen pada peralatan, dan 
membatalkan garansi Anda dan hak Anda 
untuk mengoperasikan perangkat ini sesuai 
Bagian 15 dalam peraturan.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak
DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT INI, 
BERARTI ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT 
OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN 
DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT 
LUNAK BERIKUT. BACA PERJANJIAN INI 
DENGAN CERMAT.
Garmin Ltd. beserta anak perusahaannya 
(“Garmin”) memberikan lisensi terbatas kepada 
Anda untuk menggunakan perangkat lunak 
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tertanam di perangkat ini (“Perangkat Lunak”) 
dalam format eksekusi biner untuk pengopera-
sian produk secara normal. Kepentingan, hak 
kepemilikan, 
dan hak kekayaan intelektual dalam dan pada 
Perangkat Lunak akan tetap menjadi milik 
Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.
Anda memahami bahwa Perangkat Lunak ini 
dimiliki oleh Garmin dan/atau penyedia pihak 
ketiganya dan dilindungi berdasarkan undang-
undang hak cipta Amerika Serikat dan pakta 
hak cipta internasional. Lebih lanjut, Anda me-
mahami bahwa struktur, organisasi, dan kode 
Perangkat Lunak, yang kode sumbernya tidak 
disediakan, adalah rahasia dagang Garmin 
dan/atau penyedia pihak ketiganya yang 
sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lunak 
dalam format kode sumber akan tetap menjadi 
rahasia dagang berharga milik Garmin dan/
atau penyedia pihak ketiganya. Anda setuju 
untuk tidak mendekompilasi, membongkar, 
memodifikasi, membongkar balik, merekayasa 
balik, atau menurunkan kemampuan Perangkat 
Lunak ke format yang dapat dibaca pengguna, 
atau bagian apapun darinya atau membuat 
karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak 
ini. Anda 
setuju untuk tidak mengekspor atau mengek-
spor kembali Perangkat Lunak ke negara mana 
pun yang melanggar undang-undang kontrol 
ekspor Amerika Serikat atau undang-undang 
kontrol ekspor negara manapun yang berlaku.

Informasi Tanggal Peta
Garmin menggunakan kombinasi dari sumber 
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data pemerintah dan pribadi. Hampir semua 
sumber data berisi beberapa data yang tidak 
akurat atau tidak lengkap. Di beberapa negara, 
informasi peta yang lengkap dan akurat dengan 
kualitas baik tidak tersedia atau mahal..

Garansi Terbatas
Produk Garmin ini digaransikan terhadap 
kerusakan material atau pengerjaan selama 1 
tahun dari tanggal pembelian. Dalam periode 
ini, Garmin akan, atas kehendak sendiri, mem-
perbaiki atau mengganti komponen yang gagal 
dalam penggunaan normal. Perbaikan atau 
penggantian tersebut akan dilakukan tanpa 
biaya kepada pelanggan untuk bagian atau 
atau tenaga kerja, dengan ketentuan bahwa 
pelanggan harus bertanggung jawab atas biaya 
transportasi. Garansi ini tidak berlaku untuk : (i) 
kerusakan kosmetik, seperti baret/goresan, to-
rehan dan penyok; (ii) suku cadang seperti bat-
erai, kecuali kerusakan produk terjadi karena 
kerusakan pada material atau pengerjaan; (iii) 
kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, 
penyalahgunaan, terkena air/cairan, banjir, 
kebakaran, atau kejadian alam lainnya atau 
penyebab eksternal; (iv) kerusakan yang dise-
babkan oleh perbaikan yang dilakukan oleh sia-
papun yang bukan penyedia perbaikan resmi 
dari Garmin; atau (v) kerusakan produk yang 
telah dimodifikasi atau diubah tanpa ijin tertulis 
dari Garmin, atau (vi) kerusakan produk yang 
telah terhubung ke daya dan /atau kabel data 
yang bukan disediakan oleh Garmin. Selain itu, 
Garmin berhak untuk menolak klaim garansi 
terhadap produk atau jasa yang diperoleh dan/
atau digunakan bertentangan dengan hukum 
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negara manapun.
Produk navigasi kami dimaksudkan untuk 
digunakan hanya sebagai alat bantu perjalanan 
dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun 
yang memerlukan pengukuran tepat dari arah, 
jarak, lokasi, atau topografi. Garmin tidak 
memberikan garansi terhadap akurasi atau 
kelengkapan data peta.
Perbaikan memiliki garansi 90 hari. Jika unit 
yang dikirim masih dalam garansi aslinya, 
maka garansi baru 90 hari atau akhir garansi 
asli 1 tahun, tergantung pada yang lebih pan-
jang.
JAMINAN DAN UPAYA HUKUM YANG TER-
CANTUM ADALAH EKSKLUSIF DAN PENG-
GANTI SEMUA JAMINAN, TERSIRAT ATAU 
SECARA HUKUM, TERMASUK KEWAJIBAN 
TERJADI SAAT JAMINAN DIPERDAGANG-
KAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN 
TERTENTU, UNDANG-UNDANG ATAU 
LAINNYA. JAMINAN INI MEMBERIKAN ANDA 
HAK HUKUM TERTENTU, YANG BERVARIASI 
DARI NEGARA.
DALAM KONDISI APAPUN GARMIN TIDAK 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN 
INSIDENTAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, 
ATAU AKIBAT, BAIK KARENA PENGGUNAAN, 
PENYALAHGUNAAN, ATAU KETIDAKMAM-
PUAN UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK INI 
ATAU DARI KERUSAKAN PADA PRODUK. 
BEBERAPA NEGARA TIDAK MENGIJINKAN 
PENGECUALIAN KERUSAKAN INSIDENTAL 
ATAU AKIBAT, UNTUK PEMBATASAN DIATAS 
MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA.
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Garmin tetap memiliki hak eksklusif untuk 
memperbaiki atau mengganti (dengan produk 
pengganti yang baru atau baru di overhauled) 
perangkat atau perangkat lunak atau menawar-
kan pengembalian dana penuh dari harga pem-
belian atas kebijakannya sendiri. PERBAIKAN 
TERSEBUT AKAN SENDIRI DAN EKSKLUSIF 
ANDA ATAS PELANGGARAN JAMINAN.Untuk 
mendapatkan layanan garansi, hubungi dealer 
resmi Garmin setempat atau hubungi dukungan 
produk Garmin untuk petunjuk pengiriman 
dan nomor pelacakan RMA. Paket perang-
kat dengan aman dan salinan tanda terima 
penjualan asli, yang diperlukan sebagai bukti 
pembelian untuk perbaikan garansi. Tuliskan 
nomor pelacakan jelas di luar kemasan. Kirim 
perangkat, ongkos angkut prabayar, untuk 
setiap tempat layanan garansi Garmin.
Pembelian Melalui Lelang Online: Produk 

yang dibeli melalui lelang online tidak 
memenuhi syarat untuk rabat atau 
penawaran khusus lainnya dari cakupan 
garansi Garmin. Konfirmasi lelang online ti-
dak diterima dalam verifikasi garansi. Untuk 
mendapatkan layanan garansi, diperlukan 
salinan atau dokumen asli bukti penjualan 
dari toko penjual. Garmin tidak akan meng-
ganti komponen yang hilang dari kemasan 
yang dibeli melalui lelang online.

Pembelian Internasional: Garansi terpisah 
mungkin saja diberikan oleh distributor inter-
nasional untuk perangkat yang dibeli di luar 
Amerika Serikat tergantung negaranya. Jika 
berlaku, garansi ini disediakan oleh distribu-
tor dalam negeri setempat dan distributor ini 
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menyediakan layanan lokal untuk perangkat 
Anda. Garansi distributor hanya berlaku di 
area distribusi yang dimaksud. Perangkat 
yang dibeli di Amerika Serikat atau Kanada 
harus dikembalikan ke pusat layanan di Ing-
gris, Amerika Serikat, Kanada, atau Taiwan 
untuk diservis.

Pembelian di Australia: Barang-barang 
kami disertai garansi yang tidak dapat 
dikecualikan berdasarkan Undang-undang 
Konsumen Australia. Anda berhak atas 
penggantian atau pengembalian dana 
untuk kerusakan besar dan kompensasi 
atas semua kerugian atau kerusakan wajar 
yang dapat terjadi. Anda juga berhak atas 
perbaikan atau penggantian barang jika 
kualitas barang tidak dapat diterima dan 
barang tidak mengalami kerusakan besar. 
Manfaat dalam Garansi Terbatas kami 
merupakan tambahan atas hak lain dan 
perbaikan di bawah undang-undang yang 
berlaku dalam kaitannya dengan produk. 
Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern 
Creek, NSW 2766, Australia. Telepon: 1800 
235 822.
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Pengenalan
PERINGATAN

Lihat panduan Informasi Penting Terkait Produk 
dan Keselamatan dalam kotak kemasan produk 
dan informasi penting lainnya.

Selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum 
Anda memulai atau memodifikasi program 
olahraga apa saja.

Tombol

1 Tahan untuk menyalakan dan 
mematikan perangkat.
Pilih untuk menghidupkan atau 
mematikan lampu latar.

2 Pilih untuk memulai dan 
menghentikan timer
Pilih untuk memilih opsi atau 
untuk melihat adanya pesan.
Pilih untuk menandai lintasan 
baru.
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3 Pilih untuk kembali ke layar 
sebelumnya.
Pilih untuk berpindah-pindah 
antar widget, layar data, opsi, 
dan pengaturan.

4 Pilih  >  untuk memilih 
profil aktivitas. 
Pilih  >  untuk membuka 
menu.
Tahan  untuk melihat menu 
opsi.

Mengunci dan Membuka Penguncian 
Tombol Perangkat
Anda dapat mengunci tombol perangkat untuk 
menghindari penekanan tombol secara tidak 
disengaja selama aktivitas berlangsung atau 
saat dalam mode jam tangan.
1  Tahan .
2  Pilih Kunci Perangkat.
3  Tahan  untuk membuka penguncian 

tombol perangkat.

Membuka Menu
1  Pilih 
2  Pilih 

Ikon
Ikon berkedip artinya perangkat sedang men-
cari sinyal. Ikon terus menyala artinya sinyal 
ditemukan atau sensor telah terhubung.
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Status GPS
Status teknologi Bluetooth®

Status monitor denyut nadi 
berbasis-dada
Status statusLiveTrack Footpod
Status LiveTrack
Status sensor kecepatan dan 
frekuensi langkah
Status lampu sepeda Varia™
Status radar sepeda Varia
Status sensor tempe™
Status kamera VIRB®

Status alarm Forerunner
Status daya

Training
Melakukan Aktivitas Lari
Aktivitas kebugaran pertama yang Anda rekam 
pada perangkat Anda dapat berupa berlari, 
berkendara, atau aktivitas di luar ruangan. 
Anda mungkin perlu mengisi daya perangkat 
(Mengisi Daya Perangkat, halaman 324)
sebelum memulai aktivitas.
1  Pilih , dan pilih profil aktivitas Anda.
2  Pergi ke luar, dan tunggu selagi perangkat 

mencari lokasi satelit. 
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3  Pilih  untuk memulai timer.
4  Lakukan aktivitas lari.

5  Setelah Anda menyelesaikan aktivitas lari 
Anda, pilih  untuk menghentikan timer. 

6  Pilih opsi:
• Pilih Lanjutkan untuk mengatur ulang 

timer.
• Pilih Simpan untuk menyimpan aktivitas 

lari dan mengatur ulang timer. Anda 
dapat memilih aktivitas lari untuk melihat 
ringkasan.

• Piih Buang > Ya untuk menghapus 
aktivitas lari.

Aktivitas Multisport
Triatlet, duatlet, dan atlet multisport lainnya 
akan dimudahkan dengan profil multisport 
khusus (Membuat Profil Aktivitas Khusus, 
halaman 312). Saat menyetel profil multisport, 
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Anda dapat beralih antar-mode sport kendati 
masih bisa melihat total waktu untuk semua 
sport. Contoh, Anda dapat beralih dari mode 
bersepeda ke mode lari dan melihat waktu total 
Anda dalam bersepeda dan lari sepanjang 
latihan.

Training Triathlon
Jika Anda mengikuti ajang triathlon, Anda dapat 
menggunakan profil aktivitas triathlon untuk 
beralih dengan cepat ke tiap segmen sport, 
beralih ke waktu tiap segmen, dan menyimpan 
aktivitasnya.
1 Pilih  >  > Triathlon.
3  Pilih  untuk memulai timer.
3 Pilih  di awal dan akhir tiap peralihan.
4 Setelah menyelesaikan aktivitas, pilih  > 

Simpan.

Denyut Nadi Saat Berenang
CATATAN: Denyut nadi berbasis pergelangan 
tangan tidak akan tersedia saat berenang.
Aksesori HRM-Tri™ dan HRM-Swim™ mer-
ekam dan menyimpan data denyut nadi Anda 
saat berenang. Data denyut nadi tidak akan 
terlihat pada perangkat Forerunner kompatibel 
saat monitor denyut nadi berada di bawah air.
Anda harus memulai aktivitas terjadwal di 
perangkat Forerunner yang telah dipasangkan 
untuk melihat lain waktu data denyut nadi 
tersimpan. Selama interval istirahat setelah 
keluar dari dalam air, monitor denyut nadi akan 
mengirim data denyut nadi Anda ke perangkat 
Forerunner.
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Perangkat Forerunner Anda secara otomatis 
akan mengunduh data denyut nadi tersimpan 
pada saat Anda menyimpan aktivitas renang 
terjadwal. Saat mengunduh data, monitor de-
nyut nadi Anda harus berada di luar air, dalam 
kondisi aktif, dan dalam jangkauan perangkat 
(3 m). Anda dapat mempelajari data denyut 
nadi dalam riwayat perangkat dan akun Garmin 
Connect™ Anda.

Berenang di Kolam
Sebelum berenang, Anda harus mengisi daya 
perangkat (halaman 14). 
1 Pilih  >  > Renang di Kolam.
2 Pilih ukuran kolam, atau masukkan ukuran 

tertentu.
3  Pilih  untuk memulai timer. 

Riwayat hanya akan direkam saat timer 
berjalan.

4 Lakukan aktivitas Anda. 
Perangkat secara otomatis akan merekam 
interval dan panjang jarak renang.

5 Pilih  atau  untuk melihat halaman data 
lainnya (opsional).

6 Saat istirahat, pilih  untuk menghentikan 
dulu timer.

7 Pilih  untuk memulai timer dari awal.
8 Jika Anda telah menyelesaikan aktivitas, 

pilih  > Simpan.

Berenang di Air Terbuka
Perangkat ini dapat Anda gunakan untuk bere-
nang di air terbuka. Anda dapat merekam data 
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renang, termasuk jarak, laju, dan kecepatan 
jurus. Anda dapat menambahkan layar data ke 
profil aktivitas renang di air terbuka (Menye-
suaikan Layar Data, halaman 313) atau 
membuat profil Anda sendiri (Membuat Profil 
Aktivitas Khusus, halaman 312).
1 Pilih Menu >  > Laut Terbuka.
2 Silakan ke luar ruang dan tunggu sampai 

perangkat menemukan sinyal satelit. Proses 
ini mungkin memerlukan beberapa menit. 
Baris indikator satelit akan berubah hijau 
ketika perangkat sudah siap.

3 Pilih  untuk memulai timer.
4 Setelah menyelesaikan aktivitas, pilih  > 

Simpan.

Terminologi Renang
Panjang: Satu perjalanan turun kolam.
Interval: Satu atau beberapa panjang berturut-

turut. Interval baru akan mulai setelah 
istirahat.

Langkah: Satu langkah dihitung setiap kali 
lengan Anda mengenakan perangkat yang 
menyelesaikan satu siklus penuh.

Swolf: Skor swolf adalah lama waktu untuk 
satu panjang kolam dan banyaknya jurus 
yang dilakukan sepanjang itu. Contoh, 30 
detik plus 15 jurus sama dengan skor swolf 
45. Swolf adalah ukuran efisiensi renang 
dan, seperti halnya golf, skor yang lebih 
rendah adalah lebih baik.
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Training di Dalam Ruang
Perangkat akan beralih ke profil aktivitas di 
dalam ruang jika GPS dimatikan. Anda dapat 
mematikan GPS saat training di dalam ruang 
atau untuk menghemat baterai.
CATATAN: Setiap perubahan pada pengaturan 
GPS akan disimpan ke profil aktif.
 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > GPS 

> Nonaktif.
Jika Anda lari dengan GPS dimatikan, maka 
kecepatan dan jarak akan dihitung menggunak-
an akselerometer di perangkat. Akselerometer 
memiliki fungsi kalibrasi otomatis. Akurasi data 
kecepatan
dan jarak akan membaik setelah beberapa 
langkah lari ke luar ruang menggunakan GPS.

Latihan
Anda dapat membuat latihan khusus dengan 
target untuk tiap tahap latihan juga dengan 
jarak, waktu, dan kalori yang berlainan. Latihan 
ini dapat Anda buat menggunakan Garmin 
Connect, atau masih dari Garmin Connect, 
Anda dapat memilih rencana training yang di 
dalamnya sudah mencakup latihan, kemudian 
memindahkannya ke perangkat Anda.
Anda dapat menjadwalkan latihan meng-
gunakan Garmin Connect. Anda juga dapat 
merencanakan dulu latihan dan menyimpannya 
di perangkat.

Mengikuti Latihan dari Web
Sebelum dapat mengunduh latihan dari Garmin 
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Connect, Anda harus sudah memiliki akun 
Garmin Connect (Garmin Connect, halaman 
296).
1 Hubungkan perangkat ke komputer.
2 Kunjungi www.garminconnect.com.
3 Buat dan simpan latihan baru.
4 Pilih Kirim ke Perangkat, kemudian ikuti 

petunjuk pada layar.
5 Lepaskan perangkat.

Memulai Latihan
Sebelum dapat memulai latihan, Anda harus 
mengunduh satu latihan dari akun Garmin 
Connect.
1 Pilih Menu > Latihan > Latihan Saya.
2 Pilih latihan.
3 Pilih Lakukan Latihan.
Setelah memulai satu latihan, perangkat akan 
menampilkan tiap tahap latihan, target (jika 
ada), dan data latihan terkini.

Tentang Kalender Training
Kalender training pada perangkat merupakan 
perpanjangan dari kalender atau jadwal training 
yang Anda buat di Garmin Connect. Setelah 
menambahkan beberapa latihan ke kalender 
Garmin Connect, Anda dapat mengirimkannya 
ke perangkat. Semua latihan terjadwal akan 
dikirim ke perangkat yang muncul dalam daftar 
kalender training berdasarkan tanggal. Jika 
Anda memilih satu hari dalam kalender training, 
Anda dapat melihat atau melakukan latihan 
tersebut. Latihan terjadwal akan tersimpan di 
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perangkat setelah Anda menyelesaikannya 
atau melompatinya. Jika Anda mengirim latihan 
terjadwal dari Garmin Connect, latihan tersebut 
akan menimpa training yang ada di kalender.
Menggunakan Rencana Training Garmin 
Connect
Sebelum dapat mengunduh dan menggunakan 
rencana training, Anda harus sudah memiliki 
akun Garmin Connect (Garmin Connect, hala-
man 296).
Anda dapat mengambil akun Garmin Connect 
untuk mencari rencana latihan, jadwal latihan, 
dan mengirimkannya ke perangkat.
1 Hubungkan perangkat ke komputer.
2 Dari akun Garmin Connect Anda, pilih dan 

jadwalkan rencana latihan.
3 Periksa kembali rencana latihan di kalender 

Anda.
4 Pilih  , kemudian ikuti petunjuk pada layar.

Latihan dengan Interval
Anda dapat membuat latihan dengan interval 
jarak atau waktu. Perangkat akan menyimpan 
latihan dengan interval khusus sampai Anda 
membuat latihan dengan interval lain. Anda 
dapat menggunakan interval terbuka untuk lati-
han trek dan ketika Anda lari dengan jarak yang 
diketahui. Jika Anda memilih , perangkat 
akan merekam interval waktu dan berpindah ke 
interval lainnya.
Membuat Latihan dengan Interval
1 Pilih Menu > Latihan > Interval > Edit > 

Interval >Tipe.
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2 Pilih Jarak, Waktu, atau Terbuka. 
TIPS: Anda dapat membuat interval terbuka 
dengan mengeset tipe interval ke Terbuka.

3 Pilih Durasi, masukkan nilai jarak atau 
waktu interval untuk latihan, lalu pilih .

4 Pilih Rest > Tipe.
5 Pilih Jarak, Waktu, atau Terbuka.
6 Jika perlu, masukkan nilai jarak atau waktu 

untuk interval lainnya, lalu pilih .
7 Pilih satu atau beberapa opsi:

• Untuk mengeset jumlah pengulangan, 
pilih Ulang.

• Untuk menambahkan pemanasan terbuka 
ke dalam latihan Anda, pilih Pemanasan 
> Nyala.

• Untuk menambahkan pendinginan 
terbuka ke dalam latihan Anda, pilih 
Pendinginan> Nyala.

Memulai Latihan dengan Interval
1 Pilih Menu > Latihan > Interval >Lakukan 

Latihan.
2 Pilih .
3 Jika latihan dengan interval Anda mencakup 

aktivitas pemanasan, pilih  untuk memu-
lai interval pertama.

4 Ikuti petunjuk pada layar. 
Setelah menyelesaikan semua interval itu, 
sebuah pesan akan muncul.

Menghentikan Latihan
• Kapan saja waktunya, pilih  untuk mengh-

entikan langkah latihan.
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• Kapan saja waktunya, pilih  untuk mengh-
entikan timer.

Menggunakan Virtual Partner®

Virtual Partner Anda adalah alat latihan yang 
dirancang untuk membantu memenuhi target 
Anda. Anda dapat menyesuaikan Virtual 
Partner untuk latihan (lari, bersepeda, lain-lain) 
pada kecepatan atau laju target tertentu.
CATATAN: Virtual Partner tidak akan tersedia 
dalam mode renang.
1 Pilih profil aktivitas.
2 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > Layar 

Data > Mitra Maya > Status > Pada.
3 Pilih Set Laju atau Set Kecepatan. 

Anda dapat menggunakan laju atau 
kecepatan sesuai format Anda (Pengaturan 
Format, halaman 323).

4 Masukkan nilai.
5 Pilih  untuk memulai timer.
6 Selama aktivitas, pilih  atau  untuk 

melihat layar Virtual Partner dan melihat 
siapa yang terdepan.
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Mengeset Target Latihan
Karena fitur target latihan mendukung fitur 
Virtual Partner maka Anda dapat latihan pada 
target jarak, jarak dan waktu, jarak dan laju, 
atau jarak dan kecepatan yang telah diset. 
Fitur ini dapat digunakan dengan profil aktivitas 
lari, bersepeda, dan olahraga tunggal lainnya 
(kecuali berenang). Selama aktivitas latihan, 
perangkat akan memberi Anda umpan balik 
real-time mengenai seberapa dekat Anda 
mencapai target latihan Anda.
1 Pilih Menu > Latihan > Atur Target.
2 Pilih opsi:

• Pilih Hanya Jarak untuk memilih jarak 
yang telah diset atau memasukkan jarak 
khusus.

• Pilih Jarak dan Waktu untuk memilih 
target jarak dan waktu. 
Anda dapat memasukkan target waktu, 
menggunakan prediksi (berdasarkan 
perkiraan VO2 maks. Anda), atau meng-
gunakan waktu rekaman pribadi.

• Pilih Jarak dan Laju atau Jarak dan 
Kecepatan untuk memilih target jarak 
dan laju atau kecepatan.

 Layar target latihan akan menampilkan 
perkiraan waktu selesai Anda. Perkiraan 
waktu selesai didasarkan pada performa 
aktif dan waktu tersisa Anda.

3  Pilih  untuk memulai timer.
4 Saat perlu, usap untuk melihat layar Virtual 

Partner.
5 Setelah menyelesaikan aktivitas, pilih  > 
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Simpan. 
Sebuah layar ringkasan akan muncul 
menunjukkan bahwa Anda telah selesai 
dengan melebihi atau kurang dari target.

Membatalkan Target Latihan
1 Saat aktivitas, pilih  untuk melihat layar 

target.
2 Tahan .
3 Pilih Batalkan Target > Ya.

Bertanding dengan Aktivitas Sebelum-
nya
Anda dapat bertanding dengan aktivitas yang 
telah diunduh atau telah direkam sebelumnya. 
Fitur ini dapat digunakan dengan profil aktivitas 
lari, bersepeda, dan olahraga tunggal lainnya 
(kecuali berenang). Karena fitur ini mendukung 
fitur Virtual Partner maka Anda dapat melihat 
seberapa jauh Anda unggul atau tertinggal 
selama aktivitas.
1 Pilih Menu > Latihan > Race Aktivitas.
2 Pilih opsi:

• Pilih Dari Riwayat untuk memilih aktivitas 
yang direkam sebelumnya dari perangkat 
Anda.

• Pilih Diunduh untuk memilih aktivitas 
yang telah Anda unduh dari akun Garmin 
Connect.

3 Pilih aktivitas. 
Layar Virtual Partner akan menampilkan 
perkiraan waktu selesai Anda.

4  Pilih  untuk memulai timer.
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5 Setelah menyelesaikan aktivitas, pilih  > 
Simpan. 
Layar ringkasan akan muncul menunjuk-
kan bahwa Anda telah menyelesaikan 
pertandingan dengan mengungguli atau 
tertinggal dari aktivitas yang telah diunduh 
atau direkam sebelumnya.

Catatan Pribadi
Ketika Anda menyelesaikan aktivitas, perang-
kat akan menampilkan catatan pribadi baru 
yang Anda capai selama aktivitas. Catatan 
pribadi meliputi waktu tercepat Anda selama 
menempuh jarak balap normal dan selama lari 
atau bersepeda dengan tempo terlama.
CATATAN: Untuk bersepeda, rekaman pribadi 
juga mencakup data pendakian tertinggi dan 
tenaga terbaik (perlu pengukur tenaga).
Melihat Catatan Pribadi Anda
1 Pilih Menu > Stat Saya > Rekaman.
2 Pilih olahraga.
3 Pilih rekaman.
4 Pilih Lihat Rekaman.
Mengembalikan Catatan Pribadi
Anda dapat mengeset kembali setiap catatan 
pribadi ke catatan sebelumnya.
1 Pilih Menu > Stat Saya > Rekaman.
2 Pilih olahraga.
3 Pilih rekaman untuk dikembalikan.
4 Pilih Sebelumnya > Ya. 

CATATAN: Tindakan ini tidak akan mengha-
pus setiap aktivitas yang disimpan.
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Menghapus Catatan Pribadi
1 Pilih Menu > Stat Saya > Rekaman.
2 Pilih olahraga.
3 Pilih rekaman untuk dihapus.
4 Pilih Hapus Rekaman > Ya.|CATATAN: 

Tindakan ini tidak akan menghapus setiap 
aktivitas yang disimpan.

Menghapus Semua Catatan Pribadi
1 Pilih Menu > Stat Saya > Rekaman. 

CATATAN: Tindakan ini tidak akan mengha-
pus setiap aktivitas yang disimpan.

2 Pilih olahraga.
3 Pilih Hapus Semua Rekaman Pribadi > 

Ya. Rekaman hanya akan dihapus untuk 
olahraga tersebut.

Fitur Denyut Nadi
Perangkat Forerunner memiliki monitor denyut 
nadi (berbasis pergelangan tangan) dan juga 
kompatibel dengan monitor denyut jantung 
ANT+® (berbasis dada). Anda dapat melihat 
data denyut nadi berbasis pergelangan tangan 
pada widget denyut nadi.
Jika data denyut nadi (berbasis pergelangan 
tangan) dan denyut jantung (berbasis dada) 
dari ANT+ tersedia, perangkat Anda akan 
menggunakan data denyut jantung dari ANT+. 
Anda harus memiliki monitor denyut nadi untuk 
menggunakan fitur-fitur yang dijelaskan di 
bagian ini.
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Melihat Widget Detak Jantung
Widget akan menampilkan tingkat denyut nadi 
Anda saat ini dalam satuan denyut per menit 
(bpm), denyut nadi terendah saat istirahat hari 
ini, dan grafik denyut nadi.
1 Dari layar waktu dalam sehari, pilih  

2 Pilih  untuk melihat nilai rerata denyut 
nadi istirahat selama 7 hari terakhir.

Mengenakan Perangkat dan Detak 
Jantung
• Kenakan perangkat Forerunner di atas tulang 

pergelangan tangan Anda. 
CATATAN: Perangkat harus terpasang 
dengan ketat tapi nyaman, dan tidak boleh 
bergerak saat lari atau latihan.

• Jangan merusak sensor denyut nadi di 
bagian belakang perangkat.

• Lihat Tips untuk Data Denyut Nadi Tak 
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Menentu, halaman 256 untuk informasi 
lebih lanjut tentang denyut nadi berbasis 
pergelangan tangan.

Mematikan Monitor Denyut Nadi 
Pergelangan Tangan
Pengaturan bawaan denyut nadi untuk 
Forerunner adalah Otomatis. Perangkat secara 
otomatis akan menggunakan denyut nadi 
berbasis pergelangan tangan kecuali aksesori 
monitor denyut nadi terhubung ke perangkat.
 Pilih Menu > Pengaturan > Pemantau 

Denyut Jantung > Nonaktif.

Tips untuk Data Denyut Nadi Tak 
Menentu
Jika data denyut nadi tak menentu atau tidak 
muncul, Anda dapat mencoba tips ini.
• Bersihkan dan keringkan lengan Anda sebe-

lum mengenakan perangkat.
• Hindari mengenakan tabir surya di bawah 

perangkat.
• Kenakan perangkat di atas tulang pergelan-

gan tangan Anda. Perangkat harus terpasang 
dengan ketat tapi nyaman. 
CATATAN: Anda boleh mengenakan perang-
kat lebih ke atas dari pergelangan tangan 
Anda. Anda boleh mengenakan perangkat 
pada lengan Anda yang lain.

• Lakukan pemanasan selama 5 hingga 10 
menit dan biarkan denyut nadi terbaca 
sebelum memulai aktivitas Anda. 
CATATAN: Untuk lingkungan berudara 
dingin, lakukan pemanasan di dalam ruang.
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• Bilas perangkat dengan air tawar setiap kali 
usai latihan.

Mengeset Zona Denyut Nadi
Perangkat menggunakan informasi profil peng-
guna dari penyetelan awal untuk menentukan 
zona denyut nadi standar Anda. Anda dapat 
memasukkan nilai denyut nadi secara manual 
dan mengeset rentang untuk tiap zona. Perang-
kat memiliki zona denyut nadi terpisah untuk 
lari, bersepeda, dan berenang.
1 Pilih Menu > Stat Saya > Profil Pengguna 

> Denyut Jantung.
2 Pilih HR Maks., lalu masukkan denyut nadi 

maksimum Anda.
3 Pilih LTHR, lalu masukkan denyut nadi 

batas ambang laktat Anda.
4 Pilih HR Istirahat, lalu masukkan denyut 

nadi istirahat Anda.
5 Pilih Zona > Berdasar Pada.
6  Pilih opsi:

• Pilih BPM untuk melihat dan mengedit 
zona dalam denyut per menit.

• Pilih %HR Maks. untuk melihat dan 
mengedit zona sebagai persentase 
denyut nadi maksimum Anda.

• Pilih %HRR untuk melihat dan mengedit 
zona sebagai persentase denyut nadi 
cadangan (denyut nadi maksimum 
dikurangi denyut nadi istirahat).

• Pilih %LTHR untuk melihat dan mengedit 
zona sebagai persentase denyut nadi 
batas ambang laktat Anda.
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• Pilih Tambah Denyut Nadi Olahraga 
untuk menambahkan beberapa zona 
berbeda untuk tiap olahraga.

7 Pilih zona, lalu masukkan nilai untuk tiap 
zona denyut nadi.

Membiarkan Perangkat Mengeset Zona 
Denyut Nadi Anda
Dengan pengaturan standar, perangkat dapat 
mendeteksi denyut nadi maksimum Anda dan 
mengeset zona denyut nadi sebagai persen-
tase denyut nadi maksimum Anda.
• Verifikasi apakah pengaturan profil pengguna 

Anda sudah akurat (Menyetel Profil Peng-
guna Anda, halaman 311).

• Lakukan aktivitas lari sesering mungkin 
dengan monitor denyut nadi berbasis 
pergelangan tangan atau dada.

• Cobalah beberapa rencana latihan denyut 
nadi, tersedia dari akun Garmin Connect 
Anda.

• Lihat waktu dan kecenderungan denyut nadi 
Anda dalam tiap zona menggunakan akun 
Garmin Connect Anda.

Menyiarkan Data Denyut Nadi ke 
Perangkat Garmin®

Anda dapat menyiarkan data denyut nadi Anda 
dari perangkat Forerunner dan melihatnya di 
perangkat Garmin yang telah dipasangkan. 
Contoh, Anda dapat menyiarkan data denyut 
nadi ke perangkat Edge® saat bersepeda, atau 
ke kamera aksi VIRB selama aktivitas.
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CATATAN: Menyiarkan data denyut nadi akan 
mengurangi masa pakai baterai.
1 Pilih  untuk melihat widget denyut nadi.
2  Tahan .
3 Pilih Broadcast Denyut Jantung. 

Perangkat Forerunner akan mulai menyiar-
kan data denyut nadi Anda, dan  akan 
muncul. 
CATATAN: Anda hanya dapat melihat 
widget denyut nadi saat menyiarkan data 
denyut nadi.

4 Pasangkan perangkat Forerunner Anda 
dengan perangkat Anda yang mendukung 
Garmin ANT+. 
CATATAN: Petunjuk perpasangan berbeda 
untuk tiap perangkat kompatibel Garmin. 
Lihat panduan pengguna. 
TIPS: Untuk menghentikan penyiaran data 
denyut nadi Anda, pilih sembarang tombol, 
lalu pilih Ya.

Dinamika Lari
Anda dapat menggunakan perangkat Forerun-
ner kompatibel yang dipasangkan dengan 
aksesori HRM-Run™ atau HRM-Tri untuk 
memberikan hasil secara real-time terkait 
bentuk lari Anda. Jika perangkat Forerunner 
dilengkapi monitor denyut nadi, maka kedua 
perangkat tersebut sejak awal sudah dalam 
kondisi berpasangan.
Monitor denyut nadi dilengkapi modul aksel-
erometer yang mengukur gerakan torso untuk 
menghitung metrik lari.
CATATAN: Aksesori HRM-Run dan HRM-Tri 
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mendukung sejumlah produk kebugaran ANT+ 
dan dapat menampilkan data denyut jantung 
jika dipasangkan. Fitur dinamika lari hanya 
tersedia di perangkat Garmin tertentu.
Kadens: Kadens adalah frekuensi atau jumlah 

langkah per menit. Menampilkan total 
langkah (kombinasi kanan dan kiri).

Osilasi Vertikal: Osilasi vertikal adalah 
pantulan tubuh Anda saat lari. Fitur ini me-
nampilkan gerak vertikal tubuh Anda, yang 
diukur dalam sentimeter untuk masing-
masing langkah.

Waktu sentuh tanah: Waktu sentuh tanah 
adalah lama waktu dalam tiap langkah yang 
Anda habiskan di atas permukaan tanah 
saat lari. Diukur dalam satuan millidetik. 
CATATAN: Waktu sentuh tanah tidak akan 
tersedia saat jalan kaki.

Keseimbangan waktu sentuh tanah: Kes-
eimbangan waktu sentuh tanah akan me-
nampilkan keseimbangan kiri/kanan waktu 
sentuh tanah Anda saat lari. Ditampilkan 
dalam persentase. Contoh, 53,2 dengan 
panah menunjuk kiri atau kanan.

Panjang langkah: Panjang langkah adalah 
panjang langkah Anda dari satu injakan kaki 
ke injakan kaki lain. Diukur dalam satuan 
meter.

Rasio vertikal: Rasio vertikal adalah rasio 
osilasi vertikal terhadap 
panjang langkah. Ditampilkan dalam 
persentase. Jumlah yang lebih kecil 
biasanya menunjukkan bentuk lari yang 
lebih baik.
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Latihan dengan Dinamika Lari
Sebelum dapat melihat dinamika lari, Anda 
harus mengenakan aksesori HRM-Run atau 
HRM-Tri dan memasangkannya dengan 
perangkat Anda (Memasangkan Sensor ANT+, 
halaman 303).
Jika Forerunner Anda dilengkapi monitor de-
nyut nadi maka kedua perangkat ini sejak awal 
telah berpasangan, dan Forerunner telah diset 
untuk menampilkan dinamika lari.
1 Pilih , lalu pilih profil aktivitas lari.
2 Pilih .
3  Lakukan aktivitas lari.
4 Gulir ke layar dinamika lari untuk melihat 

metrik Anda.

5 Jika perlu, pilih  untuk mengedit bagaima-
na data dinamika lari akan ditampilkan.
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Indeks warna dan Data Dinamika Lari
Layar dinamika lari akan menampilkan indeks 
warna untuk metrik utama. Anda dapat me-
nampilkan frekuensi langkah, osilasi vertikal, 
waktu sentuh tanah, keseimbangan waktu 
sentuh tanah, atau rasio vertikal sebagai metrik 
utama. Indeks warna menunjukkan bagaimana 
data dinamika lari Anda dibandingkan dengan 
data dinamika pelari lain. Zona warna didasar-
kan pada persentil.
Garmin telah meneliti banyak pelari dari semua 
tingkatan yang berbeda. Nilai data dalam zona 
merah atau oranye biasanya untuk pelari yang 
kurang berpengalaman atau yang lebih lambat. 
Nilai data dalam zona hijau, biru, atau ungu 
biasanya untuk pelari yang lebih berpengala-
man atau yang lebih cepat. Pelari yang lebih 
berpengalaman cenderung menghasilkan 
waktu sentuh tanah yang lebih singkat, osilasi 
vertikal lebih rendah, rasio vertikal lebih rendah, 
dan frekuensi langkah lebih tinggi daripada 
pelari yang kurang berpengalaman. Namun, 
pelari yang memiliki tubuh lebih tinggi biasanya 
menghasilkan frekuensi langkah yang sedikit 
lebih lambat, langkah yang lebih panjang, dan 
osilasi vertikal yang sedikit lebih tinggi. Rasio 
vertikal adalah osilasi vertikal Anda dibagi 
dengan panjang langkah. Rasio vertikal tidak 
berkorelasi dengan tinggi badan.
CATATAN: Indeks warna untuk keseimbangan 
waktu sentuh berbeda (Data Keseimbangan 
Waktu Sentuh Tanah, halaman 263).
Kunjungi id.garmin.com untuk informasi 
lebih lanjut tentang dinamika lari. Untuk teori 
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tambahan dan interpretasi data dinamika lari, 
Anda dapat mencari publikasi dan situs web 
terkemuka tentang lari.

Zona 
Warna

Persen-
til 

dalam 
Zona

Rentang 
Frekue-

nsi 
Lang-
kah

Rent-
ang 

Osilasi 
Vertikal

Rasio 
Vertikal

Rent-
ang 

Waktu 
Sentuh 
Tanah

 Ungu >95 >183 
spm

<6.4
cm <6.1% <218 

ms

Biru 70-95
174-
183 
spm

6.4-8.3
cm

6.1-7.4
%

218-
248 
ms

 Hijau 30-69
164-
173 
spm

8.2-9.7
cm

7.5-8.6
%

249-
277 
ms

Oranye 5-29
153-
163 
spm

9.8-
11.5
cm

8.7-0.1
%

278-
308 
ms

Merah <5 <153 
spm

>11.5 
cm

>10.1
%

>308
ms

Data Keseimbangan Waktu Sentuh Tanah
Keseimbangan waktu sentuh tanah mengukur 
kesimetrisan lari Anda dan ditampilkan dalam 
bentuk persentase total waktu sentuh tanah. 
Contoh, 51,3% dengan panah menunjuk kiri 
menunjukkan pelari menghabiskan lebih ban-
yak waktu di tanah saat menginjak dengan kaki 
kiri. Jika layar data Anda menampilkan kedua 
angka, misalnya, 48–52, 48% adalah kaki kiri, 
sedangkan 52% adalah kaki kanan.
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Zona 
Warna Simetris Persen Pelari 

Lain
Keseimban-
gan Waktu 

Sentuh Tanah

 Ungu Buruk 5% >52.2%L

 Biru Cukup 25% 50.8-52.2%L

 Hijau Bagus 40% 50.7%L-
50.7%R

 Oranye Cukup 25% 50.8-52.2%R

 Merah Buruk 5% >52.2%R

Saat mengembangkan dan menguji dinamika 
lari, tim Garmin menemukan korelasi antara 
cedera dan ketidakseimbangan yang lebih 
tinggi pada
pelari tertentu. Bagi banyak pelari, keseimban-
gan waktu sentuh tanah cenderung menyim-
pang lebih jauh dari 50–50 saat lari dengan 
naik atau turun bukit. Hampir semua pelatih 
lari sepakat bahwa bentuk lari yang simetris 
itu baik. Pelari spesialis cenderung memiliki 
langkah yang cepat dan imbang.
Anda dapat menyaksikan indeks warna atau 
ruas data selama lari atau melihat ringkasan 
pada akun Garmin Connect setelah latihan lari 
Anda. Sebagaimana dengan data dinamika 
lari lainnya, keseimbangan waktu sentuh tanah 
adalah ukuran kuantitatif untuk membantu 
mempelajari bentuk lari Anda.

Tips untuk Data Dinamika Lari yang 
Hilang
Jika data dinamika lari tidak muncul, Anda 
dapat mencoba tips ini.
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• Pastikan Anda menggunakan aksesori HRM-
Run atau HRM-Tri.

• Monitor denyut nadi memiliki  di bagian 
depan modul.

• Pasangkan lagi monitor denyut nadi dengan 
Forerunner Anda sesuai petunjuknya.

• Jika data dinamika lari menampilkan angka 
nol, pastikan modul dikenakan dengan tegak 
lurus. 
CATATAN: Waktu sentuh tanah hanya akan 
muncul saat lari. Waktu sentuh tanah tidak 
dapat dihitung saat jalan kaki.

Pengukuran Psikologis
Pengukuran psikologis ini memerlukan denyut 
nadi berbasis pergelangan tangan atau monitor 
denyut nadi yang mendukung. Pengukuran ini 
adalah angka perkiraan yang dapat membantu 
Anda melacak dan memahami aktivitas latihan 
dan performa pertandingan Anda. Perkiraan ini 
disediakan dan didukung penuh oleh Firstbeat.
CATATAN: Perkiraan mungkin terlihat tidak 
akurat saat pertama kali. Perangkat akan me-
minta Anda menyelesaikan beberapa aktivitas 
untuk mempelajari performa Anda.
VO2 maks.: VO2 maks. memerlukan monitor 

denyut jantung berbasis dada. VO2 maks. 
adalah volume oksigen maksimum (dalam 
milliliter) yang bisa Anda konsumsi per 
menit per satu kilogram berat tubuh pada 
tingkat performa maksimum Anda.

Prediksi waktu tanding: Perangkat Anda 
menggunakan perkiraan VO2 maks. dan 
publikasian sumber data untuk memberikan 
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waktu tanding target berdasarkan kondisi 
kebugaran Anda saat ini. Perkiraan ini 
juga mengasumsikan bahwa Anda telah 
menyelesaikan latihan dengan semestinya 
untuk pertandingan tersebut.

Penasihat pemulihan: Penasihat pemulihan 
menampilkan berapa lama waktu yang 
tersisa sebelum Anda benar-benar pulih dan 
siap untuk latihan berikutnya.

Tingkat stres: Tingkat stres memerlukan moni-
tor denyut jantung berbasis dada.

Tingkat stres mengukur perubahan denyut 
jantung Anda saat diam tak bergerak 
selama 3 menit. Tingkat stres memberikan 
angka tingkat stres keseluruhan. Skalanya 
antara 1 hingga 100, dan angka yang lebih 
rendah menunjukkan tingkat stres yang 
lebih rendah.

Kondisi performa: Kondisi performa Anda 
adalah penilaian secara real-time setelah 
6 sampai 20 menit beraktivitas. Kondisi 
performa dapat ditambahkan sebagai ruas 
data, sehingga Anda dapat melihat kondisi 
performa Anda selama beristirahat dari 
aktivitas Anda. Kondisi performa akan mem-
bandingkan kondisi Anda secara real-time 
dengan tingkat kebugaran rata-rata Anda.

Batas ambang laktat: Batas ambang laktat 
memerlukan monitor denyut jantung ber-
basis dada. Batas ambang laktat adalah 
kondisi di mana otot-otot Anda cepat 
mengalami kelelahan. Perangkat Anda 
mengukur tingkat batas ambang laktat 
dengan menggunakan monitor laju dan 
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denyut jantung.

Tentang Perkiraan VO2 Maks.
VO2 maks. adalah volume oksigen maksimum 
(dalam milliliter) yang bisa Anda konsumsi 
per menit per satu kilogram berat tubuh pada 
tingkat performa maksimum Anda. Dalam 
bahasa sederhana, VO2 maks. adalah indikasi 
performa atletik dan harus meningkat seiring 
membaiknya tingkat kebugaran Anda. Perang-
kat Forerunner memiliki perkiraan VO2 maks. 
terpisah untuk lari dan bersepeda. Anda dapat 
menggunakan perangkat Garmin yang telah 
dipasangkan dengan monitor denyut nadi dan 
pengukur tenaga kompatibel untuk menampil-
kan perkiraan VO2 maks. bersepeda Anda. 
Anda dapat menggunakan perangkat Garmin 
yang dipasangkan dengan monitor denyut nadi 
kompatibel untuk menampilkan perkiraan VO2 
maks. lari Anda.
Perkiraan VO2 maks. Anda akan muncul dalam 
bentuk angka dan posisinya pada indeks 
warna.

 Ungu Unggul 
 Biru Hebat 
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 Hijau Bagus 
 Oranye Cukup 
 Merah Buruk 

Data dan analisis VO2 maks. disediakan atas 
izin The Cooper Institute®. Untuk informasi lebih 
lanjut, lihat apendiks (Nilai Standar VO2 Maks., 
halaman 338), dan kunjungi www.CooperIn-
stitute.org.
Mendapatkan Perkiraan VO2 Maks. Anda 
untuk Lari
Fitur ini memerlukan monitor denyut jantung 
berbasis dada.
Untuk perkiraan paling akurat, selesaikan 
penyetelan profil pengguna (Menyetel Profil 
Pengguna Anda, halaman 311), lalu set 
denyut nadi maksimum Anda (Membiarkan 
Perangkat Mengeset Zona Denyut Nadi Anda, 
halaman 258). Perkiraan ini akan terlihat tidak 
akurat saat pertama kali. Perangkat memerlu-
kan beberapa langkah lari untuk mempelajari 
performa lari Anda.
1 Cobalah lari ke luar ruang minimal 10 menit.
2 Setelah lari, pilih Simpan.
3 Pilih Menu > Stat Saya > VO2 Max..
Mendapatkan Perkiraan VO2 Maks. untuk 
Bersepeda
Sebelum dapat melihat perkiraan VO2 maks., 
Anda harus memiliki monitor denyut jantung 
berbasis dada dan pengukur tenaga, lalu 
pasangkan keduanya dengan perangkat Fore-
runner Anda (Memasangkan Sensor ANT+, 
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halaman 303). Jika perangkat Forerunner 
Anda hadir dengan monitor denyut jantung 
berbasis dada, maka sejak awal kedua per-
angkat ini telah berpasangan. Untuk perkiraan 
yang paling akurat, selesaikan penyetelan profil 
pengguna (Menyetel Profil Pengguna Anda, 
halaman 311) lalu set denyut nadi maksimum 
Anda (Mengeset Zona Denyut Nadi, halaman 
257).
CATATAN: Perkiraan ini akan terlihat tidak 
akurat saat pertama kali. Perangkat memer-
lukan beberapa gowesan untuk mempelajari 
performa bersepeda Anda.
1 Gowes sepeda Anda ke luar ruang pada 

intensitas tinggi dan konstan minimal 20 
menit.

2 Setelah menggowes sepeda, pilih Simpan.
3 Pilih Menu > Stat Saya > VO2 Max. > 

Bersepeda.

Tips untuk Perkiraan VO2 Maks. Ber-
sepeda
Keberhasilan dan keakuratan penghitungan 
VO2 maks. akan membaik jika gowesan 
sepeda Anda dilakukan secara konstan dan 
cukup bertenaga, juga bila denyut nadi dan 
tenaganya tidak terlalu berubah-ubah.
• Sebelum menggowes, cek apakah per-

angkat, monitor denyut nadi, dan pengu-
kur tenaga berfungsi dengan baik, telah 
berpasangan, dan memiliki baterai yang 
cukup awet.

• Selama 20 menit gowesan, pertahankan de-
nyut nadi Anda lebih tinggi dari 70% denyut 
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nadi maksimum Anda.
• Selama 20 menit gowesan, pertahankan 

tenaga yang dikeluarkan cukup stabil.
• Hindari medan naik-turun.
• Hindari menggowes secara berkelompok 

pada medan yang banyak kelokan.

Melihat Prediksi Waktu Tanding Anda
Fitur ini memerlukan monitor denyut nadi.
Untuk perkiraan paling akurat, selesaikan peny-
etelan profil pengguna (Menyetel Profil Peng-
guna Anda, halaman 311), lalu set denyut 
nadi maksimum Anda (Membiarkan Perangkat 
Mengeset Zona Denyut Nadi Anda, hala-
man 258) . Perangkat Anda menggunakan 
perkiraan VO2 maks. (Tentang Perkiraan VO2 
Maks., halaman 267) dan publikasian sumber 
data untuk memberikan informasi waktu tand-
ing target berdasarkan kondisi kebugaran Anda 
saat ini. Perkiraan ini juga mengasumsikan 
bahwa Anda telah menyelesaikan latihan den-
gan semestinya untuk pertandingan tersebut.
CATATAN: Perkiraan mungkin akan terlihat 
tidak akurat saat pertama kali. Perangkat 
memerlukan beberapa langkah lari untuk 
mempelajari performa lari Anda.
 Pilih Menu > Stat Saya > Prediktor Race.
Perkiraan waktu tanding Anda akan muncul 
untuk jarak 5K, 10K, semi-marathon, dan 
marathon.

Penasihat Pemulihan
Anda dapat menggunakan perangkat Garmin 
dengan monitor denyut nadi untuk menampil-
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kan berapa lama waktu yang tersisa sebelum 
Anda benar-benar pulih dan siap untuk latihan 
berikutnya.
Waktu pemulihan: Waktu pemulihan akan 
muncul segera setelah terjadi aktivitas. Waktu 
akan menghitung mundur sampai optimal bagi 
Anda untuk mencoba latihan lainnya.
Menyalakan Penasihat Pemulihan
Untuk perkiraan paling akurat, selesaikan 
penyetelan profil pengguna (Menyetel Profil 
Pengguna Anda, halaman 311), lalu set 
denyut nadi maksimum Anda (Membiarkan 
Perangkat Mengeset Zona Denyut Nadi Anda, 
halaman 258).
1 Pilih Menu > Stat Saya > Penasehat 

Pemulihan > Status > Pada.
2  Lakukan aktivitas lari.
3 Setelah lari, pilih Simpan. 

Waktu pemulihan akan muncul. Waktu 
maksimum adalah 4 hari.

Denyut Nadi Pemulihan
Jika Anda melakukan latihan dengan meng-
gunakan monitor denyut nadi, Anda dapat 
mengecek nilai denyut nadi pemulihan setiap 
kali usai latihan. Denyut nadi pemulihan adalah 
selisih antara denyut nadi latihan dan denyut 
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nadi normal dua menit setelah latihan dihenti-
kan. Contoh, setelah latihan lari biasa, hentikan 
timernya. Denyut nadi Anda adalah 140 bpm. 
Setelah dua menit tidak ada aktivitas atau telah 
melakukan pendinginan, denyut nadi Anda 
adalah 90 bpm. Denyut nadi pemulihan Anda 
adalah 50 bpm (140 dikurang 90). Sejumlah 
studi mengaitkan denyut nadi pemulihan den-
gan kesehatan jantung (kardio). Angka yang 
lebih tinggi biasanya mengindikasikan jantung 
yang lebih sehat.
TIPS: Untuk hasil terbaik, Anda harus 
menghentikan aktivitas selama dua menit saat 
perangkat menghitung nilai denyut nadi pemu-
lihan. Anda dapat menyimpan atau membuang 
aktivitas setelah nilai ini muncul.
Melihat Tingkat Stres Anda
Sebelum dapat melihat tingkat stres, Anda 
harus mengenakan monitor denyut nadi dan 
memasangkannya dengan perangkat Anda 
(Memasangkan Sensor ANT+, halaman 303).
Tingkat stres adalah hasil uji 3-menit yang 
dilakukan saat diam tak bergerak, di mana 
perangkat Forerunner akan menganalisis pe-
rubahan denyut nadi untuk menentukan tingkat 
stres Anda secara keseluruhan. Latihan, tidur, 
nutrisi, dan stres secara umum, semuanya 
berdampak pada bagaimana performa seorang 
pelari. Rentang tingkat stres dari 1 sampai 
100, di mana 1 adalah kondisi stres paling 
rendah, sedangkan 100 adalah kondisi stres 
paling tinggi. Mengetahui tingkat stres dapat 
membantu Anda menentukan apakah tubuh 
Anda siap untuk latihan lari yang keras atau 
cukup yoga.
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TIPS: Garmin menyarankan Anda untuk 
mengukur tingkat stres pada waktu dan kondisi 
yang kurang-lebih sama setiap harinya.
1 Pilih Aplikasi > Tingkat Stres > Ukur.
2 Silakan diam jangan bergerak, dan istirahat-

lah selama 3 menit.

Kondisi Performa
Setelah menyelesaikan aktivitas seperti lari 
atau bersepeda, fitur kondisi performa akan 
menganalisis laju, denyut nadi, dan perubahan 
denyut nadi Anda untuk membuat penilaian 
secara real-time atas kemampuan berlatih 
Anda dibandingkan dengan tingkat kebugaran 
rata-rata Anda.
Rentang nilai kondisi performa dari -20 
hingga +20. Setelah melewati 6 sampai 20 
menit pertama aktivitas Anda, perangkat akan 
menampilkan angka kondisi performa Anda. 
Contoh, angka +5 berarti Anda sudah cukup 
istirahat, segar, dan mampu lari atau bersepeda 
dengan baik.
Anda dapat menambahkan kondisi performa 
Anda sebagai ruas data ke dalam salahsatu 
layar latihan untuk memonitor kemampuan 
Anda menyelesaikan aktivitas. Kondisi 
performa juga dapat menjadi indikator tingkat 
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kelelahan, terutama di akhir training lari atau 
bersepeda yang panjang.
CATATAN: Perangkat memerlukan beberapa 
langkah lari atau gowesan dengan monitor de-
nyut nadi agar diperoleh perkiraan VO2 maks. 
yang akurat untuk mempelajari kemampuan lari 
atau bersepeda Anda (Tentang Perkiraan VO2 
Maks., halaman 267).
Melihat Kondisi Performa Anda
Sebelum dapat melihat kondisi performa, Anda 
harus mengenakan monitor denyut nadi dan 
memasangkannya dengan perangkat Anda 
(Memasangkan Sensor ANT+, halaman 303).
1 Tambahkan Kondisi Performa ke layar 

data (Menyesuaikan Layar Data, halaman 
313).

2  Lakukan aktivitas lari. 
Setelah 6 sampai 20 menit, kondisi per-
forma Anda akan muncul.

3 Gulir ke layar data untuk melihat kondisi 
performa Anda selama lari.

Batas Ambang Laktat
Batas ambang laktat adalah intensitas latihan 
manakala laktat (asam laktat) mulai menumpuk 
dalam aliran darah. Dalam lari, batas ambang 
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laktat adalah perkiraan tingkat upaya atau laju. 
Ketika seorang pelari melebihi batas ambang 
laktat, maka tingkat lelahnya akan semakin 
tinggi pada kecepatan yang makin tinggi. 
Bagi pelari berpengalaman, batas ambang 
terjadi pada kurang-lebih 90% dari denyut nadi 
maksimum dan antara laju tanding 10k dan 
semi-marathon. Bagi pelari kebanyakan, batas 
ambang laktat sering terjadi jauh di bawah 90% 
dari denyut nadi maksimum. Mengetahui batas 
ambang laktat dapat membantu Anda menen-
tukan seberapa keras latihan atau kapan harus 
memaksakan diri selama pertandingan.
Jika Anda sudah tahu nilai denyut nadi batas 
ambang laktat, Anda dapat memasukkannya ke 
pengaturan profil Anda (Membiarkan Perangkat 
Mengeset Zona Denyut Nadi Anda, halaman 
258).
Melakukan Tes Dipandu untuk Menentukan 
Batas Ambang Laktat Anda
Sebelum dapat melakukan tes dipandu ini, 
Anda harus mengenakan monitor denyut nadi 
dan memasangkannya dengan perangkat Anda 
(Memasangkan Sensor ANT+, halaman 303). 
Anda juga harus memiliki perkiraan VO2 maks. 
dari lari Anda sebelumnya (Tentang Perkiraan 
VO2 Maks., halaman 267).
TIPS: Perangkat memerlukan beberapa 
langkah lari dengan monitor denyut nadi agar 
diperoleh nilai denyut nadi maksimum dan 
perkiraan VO2 maks. yang akurat.
1 Pilih profil lari di luar ruang. Perlu ada GPS 

untuk menyelesaikan tes ini.
2 Pilih Menu > Stat Saya > Batas Ambang 
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Laktat> Lakukan Tes Dipandu.
3 Ikuti petunjuk pada layar.

Mendapatkan Perkiraan Tenaga Batas 
Ambang Fungsional (FTP)
Sebelum bisa mendapatkan perkiraan Tenaga 
Batas Ambang Fungsional (Functional Thresh-
old Power/FTP), Anda harus memasangkan 
monitor denyut jantung (berbasis dada) dan 
pengukur tenaga dengan perangkat Anda (Me-
masangkan Sensor ANT+, halaman 303), dan 
Anda harus mendapatkan perkiraan VO2 maks. 
Anda untuk bersepeda (Tentang Perkiraan VO2 
Maks., halaman 267).
Perangkat menggunakan informasi profil peng-
guna Anda dari penyetelan awal dan perkiraan 
VO2 maks. untuk memperkirakan tenaga batas 
ambang fungsional (FTP) Anda.
1 Pilih Menu > Stat Saya> Tenaga Batas 

Ambang Fungsional > Deteksi Otomatis 
> Nyala. 
Perkiraan FTP Anda akan muncul berupa 
nilai dalam satuan watt per kilogram, kelu-
aran tenaga (dalam watt), dan posisi pada 
indeks warna.
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 Ungu Unggul 
 Biru Hebat 
 Hijau Bagus 
 Oranye Cukup
 Merah Belum Terlatih

 Untuk informasi lebih lanjut, lihat apendiks 
(Nilai FTP, halaman 339). 
CATATAN: Jika perkiraan tenaga batas 
ambang fungsional (FTP) baru Anda lebih 
baik dibanding perkiraan FTP Anda saat 
ini, Anda dapat menyimpannya sebagai 
FTP aktif.

2 Pilih opsi:
• Pilih Terima untuk menyimpan FTP baru.
• Pilih Tolak untuk mempertahankan FTP 

Anda saat ini.
Melakukan Tes Tenaga Batas Ambang 
Fungsional
Sebelum dapat melakukan tes untuk menen-
tukan tenaga batas ambang fungsional (FTP), 
Anda harus memasangkan monitor denyut 
jantung (berbasis dada) dan pengukur tenaga 
dengan perangkat Anda (Memasangkan 
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Sensor ANT+, halaman 303), dan Anda harus 
mendapatkan perkiraan VO2 maks. Anda untuk 
bersepeda (Tentang Perkiraan VO2 Maks., 
halaman 267).
1 Pilih Menu > Stat Saya > Daya Ambang 

Batas Fungsional > Lakukan Tes Di-
pandu.

2 Ikuti petunjuk pada layar. 
Begitu mulai menggowes, perangkat akan 
menampilkan data dari tiap durasi langkah, 
target, dan tenaga saat ini. Sebuah pesan 
akan muncul jika tes ini telah selesai.

3 Setelah menyelesaikan tes dipandu, laku-
kan pendinginan hingga selesai. 
Tenaga Batas Ambang (FTP) Anda akan 
muncul berupa angka dalam satuan watt 
per kilogram, keluaran tenaga (dalam watt), 
dan posisi pada indeks warna. 
CATATAN: Jika perkiraan tenaga batas 
ambang fungsional (FTP) baru Anda lebih 
baik dibanding perkiraan FTP Anda saat 
ini, Anda dapat menyimpannya sebagai 
FTP aktif.

4  Pilih opsi:
• Pilih Terima untuk menyimpan FTP baru.
• Pilih Tolak untuk mempertahankan FTP 

Anda saat ini.
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Pelacakan Aktifitas
Menyalakan Pelacakan Aktivitas
Fitur pelacakan aktivitas merekam jumlah lang-
kah, target langkah, jarak ditempuh, dan kalori 
terbakar harian Anda untuk setiap hari yang 
direkam. Kalori terbakar Anda mencakup data 
metabolisme dasar plus kalori aktivitas.
Pelacakan aktivitas dapat diaktifkan selama 
penyetelan awal perangkat, atau kapan saja 
waktunya.
1 Pilih Menu > Pengaturan > Pelacakan 

Aktivitas > Status > Nyala. 
Jumlah langkah Anda tidak akan muncul 
sampai perangkat menemukan sinyal 
satelit dan mengeset waktunya secara 
otomatis. Perangkat mungkin memerlukan 
pandangan bebas hambatan ke langit untuk 
menemukan sinyal satelit.

2 Dari layar jam dan hari, pilih  untuk 
melihat widget pelacakan aktivitas. 
Jumlah langkah akan diperbarui secara 
periodik.

Menggunakan Alarm Gerak
Sebelum dapat menggunakan alarm gerak, 
Anda harus menyalakan pelacakan aktivitas 
dan alarm gerak (Menyalakan Pelacakan 
Aktivitas, halaman 279).
Duduk untuk waktu yang lama dapat memicu 
perubahan kondisi metabolisme yang tidak 
diinginkan. Alarm Gerak akan mengingatkan 
Anda untuk tetap bergerak. Setelah satu jam 
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tidak aktif, “Gerak” dan indikator baris merah 
akan muncul. Perangkat juga akan berbunyi 
atau bergetar jika nada suara dinyalakan 
(Mengeset Bunyi Perangkat, halaman 323).
 Lakukan jalan-jalan kecil (minimal beberapa 

menit) untuk mengeset ulang alarm gerak.

Pelacakan Tidur
Saat Anda tidur, perangkat akan memonitor 
gerakan Anda. Statistik tidur mencakup total 
jam tidur, tingkat intensitas tidur, dan gerakan 
tidur. Anda dapat mengeset jam tidur normal di 
pengaturan pengguna pada akun Garmin Con-
nect Anda. Anda dapat melihat statistik tidur 
Anda pada akun Garmin Connect.

Target Otomatis
Berdasarkan tingkat aktivitas Anda sebelum-
nya, perangkat akan membuat target langkah 
harian secara otomatis. Selama Anda bergerak 
seharian, perangkat akan menampilkan progres 
terhadap target harian Anda 1  .

Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan 
fitur target otomatis, Anda dapat mengatur 
target langkah yang disesuaikan di Garmin 
Connect Anda.
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Menit Intensitas
Untuk meningkatkan kesehatan Anda, organ-
isasi seperti Pusat Pengendalian dan Pencega-
han Penyakit Amerika Serikat, American Heart 
Association®, dan Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), menganjurkan Anda untuk beraktivitas 
dengan intensitas sedang minimal 150 menit 
per minggu (seperti jalan cepat), atau aktivitas 
dengan intensitas tinggi selama 75 menit per 
minggu, (seperti lari).
Perangkat akan memonitor intensitas aktivitas 
Anda dan melacak waktu yang dihabiskan un-
tuk aktivitas dengan intensitas sedang hingga 
tinggi (perlu ada data denyut nadi). Anda dapat 
berusaha mencapai target menit intensitas 
mingguan dengan latihan minimal 10 menit 
berturut-turut dengan intensitas sedang hingga 
tinggi. Perangkat akan mentotal jumlah menit 
aktivitas intensitas sedang dengan jumlah 
menit aktivitas intensitas tinggi. Total menit 
intensitas tinggi Anda akan berlipat ganda bila 
telah ditambahkan.

Mencapai Menit Intensitas
Perangkat Forerunner Anda akan menghitung 
menit intensitas dengan membandingkan data 
denyut nadi selama aktivitas dengan denyut 
nadi istirahat rata-rata Anda. Jika fitur denyut 
nadi dimatikan, perangkat akan menghitung 
menit intensitas sedang dengan menganalisis 
langkah Anda per menit.
• Mulailah aktivitas berjadwal untuk penghitun-

gan menit intensitas paling akurat.
• Lakukan latihan minimal 10 menit berturut-
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turut pada tingkat intensitas sedang atau 
tinggi.

Fitur Pintar
Memasangkan Smartphone 
Anda
Anda harus menghubungkan perangkat Fore-
runner ke ponsel pintar untuk menyelesaikan 
proses penyetelan awal dan agar dapat meng-
gunakan fitur lengkap dari perangkat.
1 Kunjungi Garmin.com/intosports/apps, lalu 

unduh aplikasi Garmin Connect Mobile ke 
ponsel pintar Anda.

2 Dari perangkat Forerunner, pilih Menu > 
Pengaturan > Bluetooth > Pasangkan 
Perangkat Mobile.

3 Buka aplikasi Garmin Connect Mobile.
4 Pilih opsi untuk menambahkan perangkat 

Anda ke akun Garmin Connect:
• Jika ini adalah kali pertama perangkat 

dipasangkan dengan aplikasi Garmin 
Connect Mobile, ikuti petunjuk pada layar.

• Jika Anda sudah pernah memasangkan 
perangkat lain melalui aplikasi Garmin 
Connect Mobile, dari pengaturan pilih 
Perangkat Garmin>  , lalu ikuti petun-
juk pada layar.

Notifikasi Ponsel
Notifikasi ponsel memerlukan ponsel pintar 
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kompatibel untuk dipasangkan dengan perang-
kat Forerunner. Ketika ponsel Anda menerima 
pesan, ponsel akan mengirimkan notifikasi ke 
perangkat Anda.
Mengaktifkan Notifikasi Bluetooth
1 Pilih Menu > Pengaturan > Bluetooth > 

Notifikasi Cerdas.
2 Pilih Selama Aktivitas.
3 Pilih Nonaktif, Tampilkan Hanya Pang-

gilan, atau Tampilkan Semua.
4 Pilih Not Selama Aktivitas.
5 Pilih Nonaktif, Tampilkan Hanya Pang-

gilan, atau Tampilkan Semua. 
CATATAN: Anda dapat mengubah nada 
suara untuk notifikasi.

Melihat Notifikasi
• Saat muncul notifikasi pada perangkat Fore-

runner Anda, pilih  untuk melihat notifikasi.
• Pilih  untuk menghilangkan notifikasi.
• Dari layar jam dan hari, pilih  untuk melihat 

semua notifikasi Anda pada widget notifikasi.
Mengatur Notifikasi
Anda dapat menggunakan ponsel pintar kom-
patibel untuk mengatur notifikasi yang muncul 
pada perangkat Forerunner Anda.
Pilih opsi:
• Jika Anda menggunakan perangkat Apple®, 

gunakan pengaturan pusat notifikasi pada 
ponsel pintar Anda untuk memilih fitur-fitur 
yang akan ditampilkan di perangkat.

• Jika Anda menggunakan perangkat 
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Android™, gunakan pengaturan aplikasi 
dalam aplikasi Garmin Connect Mobile untuk 
ditampilkan di perangkat.

Memutar Alarm Audio Selama Lari
Sebelum dapat menyetel alarm audio, Anda 
harus memiliki ponsel pintar dengan aplikasi 
Garmin Connect Mobile yang dipasangkan ke 
perangkat Forerunner Anda.
Anda dapat mengeset aplikasi Garmin Connect 
Mobile untuk memutar pemberitahuan status 
motivatif pada ponsel pintar Anda selama lari.
Alarm audio mencakup angka putaran dan 
waktu putaran, laju atau kecepatan, dan data 
denyut nadi. Selama alarm audio, aplikasi 
Garmin Connect Mobile akan membisukan 
audio utama ponsel pintar untuk memutar pem-
beritahuan. Tingkat volume dapat disesuaikan 
di aplikasi Garmin Connect Mobile.
1 Dari pengaturan aplikasi Garmin Connect 

Mobile, pilih Perangkat Garmin.
2 Pilih perangkat Anda.
3 If necessary, Pilih Perangkat Pengaturan.
4 Pilih Audio Tanda.

Membuka Kontrol Musik
Kontrol musik memerlukan ponsel pintar kom-
patibel untuk dipasangkan dengan perangkat.
 Tahan , lalu pilih Kontrol Musik.

Mencari Ponsel Pintar yang Hilang
Anda dapat menggunakan fitur “Cari ponsel 
saya” untuk membantu menemukan ponsel pin-
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tar hilang yang sebelumnya telah dipasangkan 
menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth dan 
saat ini berada dalam jangkauan.
1 Dari layar jam dan hari, pilih  untuk 

melihat widget kontrol.
2 Pilih  > Temukan Ponsel Saya. 

Perangkat Forerunner akan mulai mencari 
ponsel pintar Anda yang telah dipasangkan. 
Indikator baris akan muncul pada layar 
perangkat Forerunner bersesuaian dengan 
kekuatan sinyal Bluetooth. Alarm suara juga 
akan muncul pada ponsel pintar Anda.

3 Pilih  untuk menghentikan pencarian.

Widget
Perangkat Anda hadir dengan widget yang 
termuatkan sejak awal untuk memberikan 
kilasan informasi. Sejumlah widget tertentu 
memerlukan koneksi Bluetooth ke ponsel pintar 
kompatibel.
Beberapa widget sesuai bawaannya tidak 
dapat terlihat. Anda dapat menambahkannya 
ke dalam loop widget secara manual.
Notifikasi: Memperingatkan Anda akan 

panggilan masuk, pesan teks, perbaruan 
jaringan sosial, dan lain-lain, sesuai dengan 
pengaturan notifikasi ponsel pintar Anda.

Kalender: Menampilkan pertemuan yang akan 
datang dari kalender smartphone Anda.

Kontrol musik: Menyediakan fungsi pengontrol 
pemutar musik untuk ponsel pintar Anda.

Cuaca: Menampilkan perkiraan suhu dan 
cuaca saat ini.
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Hariku: Menampilkan ringkasan dinamika 
aktivitas Anda hari ini. Pengukuran meliputi 
olahraga terakhir direkam, menit intensitas, 
naikan anak tangga, langkah, kalori terba-
kar, dan lain-lain.

Pelacakan Aktivitas: Melacak hitungan 
langkah Anda sehari-hari, target langkah, 
jarak tempuh, kalori yang terbakar, dan 
statistik tidur.

Menit intensitas: Melacak waktu terpakai 
dalam beraktivitas santai hingga sangat 
aktif, dan progres pada target latihan Anda.

Detak Jantung: Menampilkan detak jantung 
per menit (bpm) Anda saat ini, detak jantung 
terendah untuk hari ini, dan grafik detak 
jantung Anda.

Olahraga terakhir: Menampilkan ringkasan 
olahraga terakhir direkam dan jarak total 
selama seminggu.

Kontrol: Memungkinkan Anda untuk men-
gaktifkan dan menonaktifkan konektivitas 
dan fitur Bluetooth termasuk fitur jangan 
ganggu, temukan telepon saya, dan peny-
inkronan manual

Kontrol VIRB: Menyediakan kontrol kamera 
bila perangkat VIRB telah dipasangkan 
dengan perangkat Forerunner Anda.

Aktivitas terakhir: Menampilkan ringkasan 
aktivitas terakhir direkam, seperti lari 
terakhir, bersepeda terakhir, dan berenang 
terakhir Anda.

Kalori: Menampilkan informasi kalori untuk 
hari ini.
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Tidur: Menampilkan informasi tidur untuk jam 
tidur malam sebelumnya dan jam tidur rata-
rata selama 7 hari terakhir.

Melihat Widget
Perangkat Anda hadir dengan widget yang 
termuatkan sejak awal untuk memberikan 
kilasan informasi. Sejumlah widget tertentu 
memerlukan koneksi Bluetooth ke ponsel pintar 
kompatibel.
 Dari layar waktu dalam sehari, pilih  atau 

. 
Widget-widget yang tersedia mencakup 
denyut nadi dan pelacakan aktivitas.

Tentang Hariku
Widget Hariku adalah potret harian aktivitas 
Anda. Tampil dalam bentuk ringkasan yang 
dinamis sesuai perubahan sepanjang hari. Be-
gitu Anda menaiki anak tangga atau merekam 
aktivitas, ringkasan tersebut akan tampil dalam 
widget. Metrik mencakup olahraga yang terakh-
ir direkam, menit intensitas selama seminggu, 
tanjakan/naikan anak tangga, langkah, kalori 
terbakar, dan lain-lain. Anda dapat memilih  
untuk melihat metrik lainnya.

Widget Kontrol Bluetooth

Menyalakan atau mematikan mode 
“jangan ganggu”.
Menyalakan atau mematikan teknologi 
Bluetooth.
Menyinkronkan data Anda dengan 
aplikasi Garmin Connect Mobile.
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Mengaktifkan fitur cari ponsel saya. 
Fitur ini akan mengirim beacon ke 
ponsel pintar yang dipasangkan dan 
berada dalam jangkauan perangkat 
Forerunner.

Menampilkan Widget Cuaca
1 Dari layar jam dan hari, pilih  untuk 

melihat widget cuaca.
2 Pilih  untuk melihat data cuaca per jam.
3 Gulir untuk melihat data cuaca harian.

VIRB Remot
Dengan fungsi VIRB remot, Anda dapat 
mengontrol kamera aksi VIRB menggunakan 
perangkat. Kunjungi id.garmin.com/minisite/virb 
untuk membeli kamera aksi VIRB.
Mengontrol Kamera Aksi VIRB
Sebelum dapat menggunakan fungsi VIRB 
remot, Anda harus mengaktifkan pengaturan 
remot pada kamera aksi VIRB Anda. Lihat 
Panduan Pengguna VIRB Seri untuk informasi 
lebih lanjut.
1 Nyalakan kamera VIRB.
2 Pasangkan kamera VIRB dengan perangkat 

Forerunner (Memasangkan Sensor ANT+, 
halaman 303).

3 Pada perangkat Forerunner, pilih aksesori 
VIRB. 
Ketika aksesori VIRB dipasangkan, layar 
VIRB akan ditambahkan ke layar data untuk 
profil aktif.



289Forerunner® 735XT

ID

4 Pilih opsi:
• Pilih Timer Mulai/Berhenti untuk men-

gontrol kamera menggunakan timer . 
Perekaman video secara otomatis akan 
dimulai dan berhenti dengan timer 
perangkat Forerunner.

• Pilih Manual untuk mengontrol kamera 
menggunakan menu pintasan. Dari 
widget VIRB, Anda dapat menahan  
untuk mengontrol kamera.

Menggunakan Mode Jangan 
Ganggu
Sebelum dapat menggunakan mode “jangan 
ganggu”, Anda harus memasangkan perangkat 
dengan ponsel pintar (Memasangkan Smart-
phone Anda, halaman 282).
Anda dapat menggunakan mode jangan 
ganggu untuk mematikan lampu latar, nada 
peringatan, dan getar. Contoh, Anda dapat 
menggunakan mode ini saat tidur atau nonton 
film.
CATATAN: Anda dapat mengeset jam tidur 
normal Anda melalui pengaturan pengguna 
di akun Garmin Connect Anda. Perangkat 
secara otomatis akan memasuki mode “jangan 
ganggu” selama jam tidur normal Anda.
1 Dari layar jam dan hari, pilih  untuk 

melihat widget kontrol.
2 Pilih  > Do Not Disturb > Pada. 

Anda dapat mematikan mode “jangan 
ganggu” dari widget kontrol.
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Fitur-fitur yang Terhubung 
Bluetooth
Perangkat Forerunner memiliki beberapa fitur 
yang terhubung Bluetooth untuk smartphone 
yang kompatibel dengan menggunakan aplikasi 
Garmin Connect Mobile. Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi Garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Memungkinkan teman dan keluarga 

untuk mengikuti aktivitas balapan dan 
latihan secara waktu riil. Anda dapat men-
gundang pengikut lewat email atau media 
sosial sehingga mereka dapat melihat 
kegiatan Anda secara langsung di halaman 
pencatat trek Garmin Connect.

Unggahan aktivitas: Secara otomatis men-
girimkan aktivitas Anda ke aplikasi Garmin 
Connect Mobile segera setelah Anda 
merekam aktivitas.

Pembaruan perangkat lunak: Perangkat Anda 
secara nirkabel mengunduh pembaruan 
perangkat lunak terkini. Di lain waktu Anda 
menghidupkan perangkat, Anda dapat 
mengikuti petunjuk di layar untuk memper-
barui perangkat lunak.

Unduhan latihan dan jalur: Anda dapat 
mengambil pilihan latihan dan jalur dalam 
aplikasi Garmin Connect Mobile dan men-
girimkannya secara nirkabel ke perangkat.

Interaksi media sosial: Memungkinkan 
Anda untuk mengirim pembaruan ke situs 
web media sosial favorit Anda saat Anda 
mengunggah aktivitas ke aplikasi Garmin 
Connect Mobile.
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Notifikasi: Menampilkan notifikasi telepon dan 
pesan di perangkat Forerunner Anda.

Menyalakan Alarm Koneksi Ponsel 
Pintar
Anda dapat mengeset perangkat Forerunner 
untuk mengingatkan Anda ketika ponsel pintar 
yang telah dipasangkan terhubung atau terpu-
tus lewat teknologi nirkabel Bluetooth.
 Pilih Menu > Pengaturan > Bluetooth > 

Tanda Koneksi > Pada.

Mematikan Teknologi Bluetooth
• Dari layar depan Forerunner, pilih Menu > 

Pengaturan > Bluetooth > Status > Mati.
• Lihat panduan pengguna perangkat mobile 

Anda untuk cara mematikan teknologi 
nirkabel Bluetooth.

Fitur-fitur Connect IQ™
Anda dapat menambahkan fitur-fitur Connect 
IQ ke jam tangan Anda dari Garmin maupun 
produsen lain menggunakan aplikasi Garmin 
Connect Mobile. Anda dapat menyesuaikan 
perangkat dengan muka jam tangan, ruas data, 
widget, dan aplikasi.
Muka Jam Tangan: Anda dapat menyesuaikan 

tampilan jam.
Ruas Data: Anda dapat mengunduh ruas-ruas 

data baru yang menampilkan sensor, 
aktivitas, dan data historis dengan cara 
baru. Anda dapat menambahkan ruas-ruas 
data Connect IQ ke fitur maupun halaman 
internal.
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Widget: Memberikan sekilas informasi, terma-
suk data sensor dan notifikasi.

Aplikasi: Tambahkan fitur-fitur interaktif ke jam 
tangan Anda, seperti jenis aktivitas kebuga-
ran dan aktivitas luar ruang baru.

Mengunduh Fitur-fitur Connect IQ
Sebelum dapat mengunduh fitur-fitur Connect 
IQ dari aplikasi Garmin Connect Mobile, Anda 
harus memasangkan perangkat Forerunner 
dengan ponsel pintar.
1 Dari pengaturan dalam aplikasi Garmin 

Connect Mobile, pilih Gerai Connect IQ.
2 Jika perlu, pilih perangkat Anda.
3 Pilih fitur Connect IQ.
4 Ikuti petunjuk pada layar.
Mengunduh Fitur-fitur Connect IQ Meng-
gunakan Komputer
1 Hubungkan perangkat ke komputer meng-

gunakan kabel USB.
2 Kunjungi GarminConnect.com.
3 Dari widget perangkat, pilih Gerai Connect 

IQ.
4 Pilih a fitur Connect IQ.
5 Pilih Kirim ke Perangkat, dan ikuti petunjuk 

pada layar.
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Riwayat
Riwayat mencakup waktu, jarak, kalori, rerata 
laju atau kecepatan, data putaran, dan infor-
masi sensor opsional ANT+.
CATATAN: Bila memori perangkat penuh, data 
yang paling lama akan ditimpa.

Melihat Riwayat
1 Pilih Menu > Histatauy > Aktivitas.
2 Pilih  atau  untuk melihat aktivitas yang 

tersimpan.
3 Pilih aktivitas.
4 Pilih opsi:

• Pilih Detail untuk melihat informasi 
tambahan tentang aktivitas.

• Pilih Putaran untuk memilih putaran 
dan melihat informasi tambahan tentang 
masing-masing lap.

• Pilih Waktu dalam Zona untuk melihat 
waktu Anda di masing-masing zona detak 
jantung.

• Pilih Hapus untuk menghapus aktivitas 
yang dipilih.

Melihat Waktu Anda pada Tiap Zona 
Denyut Nadi
Sebelum dapat melihat data zona denyut nadi, 
Anda harus menyelesaikan aktivitas yang 
menggunakan fungsi denyut nadi dan menyim-
pan aktivitas tersebut.
Melihat waktu dalam tiap zona denyut nadi 
dapat membantu Anda dalam menyesuaikan 
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intensitas latihan.
1 Pilih Menu > Histatauy > Aktivitas.
2 Pilih aktivitas.
3 Pilih Waktu di Zona.

Melihat Total Data
Anda dapat melihat akumulasi jarak dan data 
waktu yang disimpan ke perangkat.
1 Pilih Menu > Histatauy > Total Berlari.
2 Jika perlu, pilih jenis aktivitas.
3 Pilih opsi untuk melihat total mingguan atau 

bulanan.

Menghapus Riwayat
1 Pilih Menu > Histatauy > Opsi.
2 Pilih opsi:

• Pilih Hapus Semua Aktivitas untuk 
menghapus semua aktivitas dari riwayat.

• Pilih Reset Total untuk mengeset ulang 
semua jarak dan total waktu. 
CATATAN: Tindakan ini tidak akan meng-
hapus setiap aktivitas yang disimpan.

3 Konfirmasi pilihan Anda.

Manajemen Data
CATATAN: Perangkat tidak mendukung Win-
dows® 95, 98, Me, Windows NT®, dan Mac® OS 
10.3 dan versi lebih awal.
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Menghapus Berkas
PEMBERITAHUAN

Jika Anda tidak tahu kegunaan suatu berkas, 
jangan menghapusnya. Memori perangkat 
Anda berisi berkas-berkas sistem penting yang 
tidak boleh dihapus.

1 Buka drive atau volume Garmin.
2 Jika perlu, buka folder atau volume.
3 Pilih berkas.
4 Tekan tombol Hapus pada keyboard Anda.

Melepas Kabel USB
Jika perangkat Anda dihubungkan ke komputer 
sebagai drive atau volume lepasan, maka untuk 
melepasnya dari komputer harus dilakukan 
dengan aman agar data tidak hilang. Jika per-
angkat Anda terhubung ke komputer Windows 
sebagai perangkat portabel, maka tak perlu 
melepas keterhubungan secara aman.
1 Lakukan tindakan berikut:

• Untuk komputer Windows, pilih ikon 
Lepas Perangkat Keras dengan Aman 
pada baki sistem, lalu pilih perangkat 
Anda.

• Untuk komputer Mac, seret ikon volume 
ke tempat sampah.

2 Lepas kabel dari perangkat Anda.

Mengirim Data ke Akun Garmin 
Connect
Anda dapat mengunggah semua data aktivitas 
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Anda ke akun Garmin Connect untuk analisis 
yang komprehensif. Anda dapat melihat peta 
aktivitas Anda dan berbagi aktivitas bersama 
teman-teman.
1 Hubungkan perangkat ke komputer meng-

gunakan kabel USB.
2 Kunjungi GarminConnect.com/start.
3 Ikuti petunjuk pada layar.

Garmin Connect
Anda dapat terhubung dengan teman di 
Garmin Connect. Garmin Connect menye-
diakan alat untuk melacak, menganalisis, 
berbagi, dan saling memberi dukungan. Rekam 
peristiwa gaya hidup Anda yang aktif, termasuk 
berlari, berjalan, berkendara, berenang, hiking, 
triatlon, dan banyak lagi. Untuk mendaftar guna 
mendapatkan akun gratis, kunjungi Garmin-
Connect.com/start.
Simpan aktivitas Anda: Setelah Anda 

menyelesaikan dan menyimpan aktivitas 
menggunakan perangkat Anda, Anda bisa 
mengunggah aktivitas ke akun Garmin 
Connect dan menyimpannya selama yang 
Anda inginkan.

Analisis data Anda: Anda dapat melihat 
informasi lebih detail tentang aktivitas Anda, 
termasuk waktu, jarak, ketinggian, detak 
jantung, kalori yang terbakar, tampilan peta 
overhead, grafik pacu dan kecepatan dan 
laporan yang dapat disesuaikan. 
CATATAN: Beberapa data memerlukan 
aksesori opsional seperti monitor denyut 
jantung.
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Rencanakan latihan Anda: Anda dapat 
memilih target kebugaran dan memuat satu 
rencana latihan hari demi hari.

Lacak kemajuan Anda: Anda dapat melacak 
langkah harian Anda, bergabunglah dengan 
kompetisi yang ramah bersama kenalan 
Anda, dan capai target Anda.

Bagikan aktivitas Anda: Anda dapat 
terhubung dengan teman-teman untuk 
mengikuti aktivitas satu sama lain atau 
mengirim tautan ke aktivitas Anda di situs 
jejaring sosial favorit Anda.

Kelola pengaturan Anda: Anda dapat menye-
suaikan pengaturan perangkat dan peng-
guna pada akun Garmin Connect Anda.

Akses Connect IQ store: Anda dapat 
mengunduh aplikasi, tampilan jam tangan, 
bidang data, dan widget.
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Navigasi
Anda dapat menggunakan fitur navigasi GPS 
pada perangkat Anda untuk melihat jalur pada 
peta, menyimpan lokasi, dan mencari jalan 
pulang.

Menambahkan Peta
Anda dapat menambahkan peta ke loop layar 
data untuk profil aktivitas.
1 Pilih profil aktivitas.
2 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > Layar 

Data > Peta > Status > Pada.

Fitur-fitur Peta
Setelah menyalakan timer dan mulai bergerak, 
sebuah garis hitam akan muncul pada peta, 
menunjukkan tempat yang sudah Anda tempuh.

1 Menunjuk ke utara
2 Lokasi dan tujuan Anda saat ini
3 Tingkat zum

Menandai Lokasi
Sebelum dapat menandai lokasi, Anda harus 
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mengaktifkan layar peta untuk profil aktivitas 
Anda dan mencari sinyal satelit.
Lokasi adalah sebuah titik yang Anda rekam 
dan simpan di perangkat. Jika Anda ingin 
mengingat penanda tempat atau kembali ke 
titik tertentu, Anda dapat menandai lokasinya.
1 Silakan tuju di mana Anda ingin menandai 

lokasi.
2 Pilih  untuk menampilkan peta.
3 Tahan  .
4 Pilih Simpan Lokasi. 

Lokasi yang dituju akan muncul pada peta 
dengan tanggal dan waktu.

Mengedit Lokasi
Anda dapat mengedit nama lokasi yang 
disimpan.
1 Pilih Menu > Navigasi > Lokasi Tersim-

pan.
2 Pilih lokasi.
3 Pilih Name.
4 Edit nama, lalu pilih .

Menghapus Lokasi
1 Pilih Menu > Navigasi > Lokasi Tersim-

pan.
2 Pilih lokasi.
3 Pilih Hapus > Ya.

Melihat Ketinggian dan Koordinat Anda 
Saat Ini
TIPS: Prosedur ini memberikan detail lokasi 
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dan cara lain menyimpan lokasi Anda saat ini.
1 Pilih Menu > Navigasi > Dimanakah 

Saya?. 
Perangkat harus menemukan sinyal satelit 
sebelum dapat menampilkan informasi 
Anda.

2 Jika perlu, pilih Simpan Lokasi.

Menavigasi ke Lokasi yang 
Disimpan
Sebelum dapat menavigasi ke lokasi yang 
disimpan, perangkat Anda harus menemukan 
sinyal satelit.
1 Pilih Menu > Navigasi > Lokasi Tersim-

pan.
2 Pilih lokasi.
3 Pilih Pergi Ke. 

Kompas akan muncul. Panah akan menun-
juk lokasi yang disimpan.

4 Pilih  untuk menampilkan peta (opsional). 
Sebuah garis akan muncul pada peta dari 
lokasi Anda saat ini ke lokasi tersimpan.

5 Pilih  untuk memulai timer dan merekam 
aktivitas.

Menavigasi Balik untuk Mulai
Kapan saja waktunya selama dalam aktivitas, 
Anda dapat kembali ke lokasi awal Anda. 
Contoh, jika Anda sedang lari di sebuah kota 
baru, dan Anda ragu bagaimana untuk kembali 
pulang ke jalur awal atau hotel, Anda dapat 
menavigasi balik ke lokasi awal Anda.
CATATAN: Garmin menyarankan Anda untuk 
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menemukan sinyal satelit dan memulai timer 
sebelum berusaha menavigasi balik ke lokasi 
awal Anda. Jika tidak, perangkat akan menavi-
gasi Anda ke lokasi awal dari aktivitas terakhir 
yang disimpan.
CATATAN: Agar dapat melihat rute Anda 
pada peta, Garmin menyarankan pengaktifan 
layar peta pada profil aktivitas Anda. Sesuai 
bawaannya, layar kompas akan muncul untuk 
menavigasi balik ke lokasi awal Anda.
1 Pilih opsi:

• Jika timer masih jalan, pilih Menu > 
Navigasi > Kembali ke Awal.

• Jika Anda telah menghentikan timer dan 
menyimpan aktivitas Anda, pilih Menu > 
Navigasi > Kembali ke Awal. 
Perangkat akan menavigasi Anda ke 
lokasi awal dari aktivitas yang terakhir 
kali disimpan. Anda dapat memulai lagi 
timer agar perangkat tidak memasuki 
mode arloji.

 Kompas akan muncul. Panah kompas akan 
menunjuk lokasi awal Anda.

2 Pilih  untuk menampilkan peta (opsional). 
Sebuah garis akan muncul pada peta dari 
lokasi Anda saat ini ke titik awal Anda.

Jalur
Anda dapat mengirim jalur dari akun Garmin 
Connect ke perangkat. Setelah jalur tersebut 
disimpan ke perangkat, Anda dapat menavigasi 
ke jalur tersebut di perangkat Anda.
Anda dapat mengikuti jalur yang disimpan 
karena memiliki rute bagus. Contoh, Anda 



302 Forerunner® 735XT

ID

dapat menyimpan dan mengikuti sepeda untuk 
menuju tempat kerja.
Anda juga dapat mengikuti jalur yang disimpan, 
mencoba mencocokkan atau melampaui target 
performa yang telah ditentukan sebelumnya. 
Contoh, jika jalur awal telah diselesaikan dalam 
30 menit, Anda bisa tanding melawan Virtual 
Partner untuk menyelesaikan jalur yang sama 
di bawah 30 menit.

Mengikuti Jalur dari Web
Sebelum dapat mengunduh jalur dari akun 
Garmin Connect, Anda harus memiliki akun 
Garmin Connect (Garmin Connect, halaman 
296).
1 Hubungkan perangkat ke komputer Anda 

dengan menggunakan kabel USB.
2 Kunjungi GarminConnect.com.
3 Buat jalur baru, atau pilih jalur yang sudah 

ada.
4 Pilih Send to Device.
5 Lepas perangkat, lalu nyalakan.
6 Pilih Menu > Navigasi > Jalur.
7 Pilih jalur.
8 Pilih Lakukan Course.
9 Pilih  untuk memulai timer. 

Peta akan menampilkan jalur dan informasi 
status di bagian atas layar.

10 Jika perlu, pilih  untuk menampilkan layar 
data lainnya.
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Melihat Detail Jalur
1 Pilih Menu > Navigasi > Jalur.
2 Pilih jalur.
3 Pilih opsi:

• Pilih Peta untuk melihat jalur pada peta.
• Pilih Profil Ketinggian untuk melihat plot 

ketinggian jalur.
• Pilih Nama untuk melihat dan mengedit 

nama jalur.

Menghapus Jalur
1 Pilih Menu > Navigasi > Jalur.
2 Pilih jalur.
3 Pilih Hapus > Ya .

Menghentikan Navigasi
1 Saat melakukan aktivitas, pilih  untuk 

melihat kompas atau peta.
2 Tahan .
3 Pilih Stop Navigasi > Ya.

Sensor ANT+
Perangkat Anda dapat digunakan dengan sen-
sor + ANT nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang kompatibilitas dan membeli sensor 
opsional, kunjungi id.garmin.com.

Memasangkan Sensor ANT+
Perpasangan adalah perhubungan sensor 
nirkabel ANT+, misalnya, menghubungkan 
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monitor denyut nadi dengan perangkat Garmin. 
Pertama kali menghubungkan sensor ANT+ 
ke perangkat, Anda harus memasangkan per-
angkat dan sensor. Setelah perpasangan awal, 
secara otomatis perangkat akan terhubung 
ke sensor ketika Anda memulai aktivitas. Ke-
mudian sensor tersebut akan aktif dan berada 
dalam jangkauan.
CATATAN: Jika perangkat Anda dilengkapi 
sensor ANT+, maka sejak awal keduanya 
sudah dalam keadaan berpasangan.
1 Pasang sensor atau kenakan monitor 

denyut nadi.
2 Dekatkan perangkat 1 cm dari sensor, dan 

tunggu sampai perangkat terhubung ke 
sensor. 
Jika perangkat mendeteksi sensor, sebuah 
pesan akan muncul. Anda dapat menye-
suaikan ruas data untuk menampilkan data 
sensor.

3 Jika perlu, pilih Menu > Pengaturan > Sen-
sor dan Aksesori untuk mengatur sensor 
ANT+.

Pod Kaki
Perangkat Anda mendukung footpod. Saat 
latihan di dalam ruang atau ketika sinyal GPS 
lemah, Anda dapat menggunakan footpod 
untuk merekam laju dan jarak daripada meng-
gunakan GPS. Footpod akan memasuki mode 
siaga dan siap mengirim data (seperti monitor 
denyut nadi).
Setelah 30 menit tidak ada aktivitas, pod kaki 
akan mati untuk menghemat daya baterai. 
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Ketika daya baterai lemah, sebuah pesan akan 
muncul pada perangkat Anda. Baterai akan 
bertahan kira-kira 5 jam.

Lari Menggunakan Footpod
Sebelum lari, Anda harus memasangkan foot-
pod dengan perangkat Forerunner (Memasang-
kan Sensor ANT+, halaman 303).
Anda bisa lari di dalam ruang menggunakan 
footpod untuk merekam laju, jarak, dan frekue-
nsi langkah. Anda juga bisa lari di luar ruang 
menggunakan footpod untuk merekam data 
frekuensi langkah dengan laju dan jarak dari 
GPS Anda.
1 Pasang footpod sesuai petunjuknya.
2 Pilih profil aktivitas Lari Dalam Ruang.
3  Lakukan aktivitas lari.

Kalibrasi Footpod
Footpod akan melakukan kalibrasi otomatis. 
Akurasi data kecepatan dan jarak akan 
membaik setelah beberapa langkah lari ke luar 
ruang menggunakan GPS.

Latihan dengan Pengukur 
Tenaga
• Kunjungi id.garmin.com untuk daftar sensor 

ANT+ yang mendukung perangkat Anda 
(seperti sistem Vector™).

• Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan 
pengguna pengukur tenaga Anda.

• Sesuaikan zona tenaga Anda agar cocok 
dengan target dan kemampuan Anda (Meng-
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eset Zona Tenaga Anda, halaman 306).
• Gunakan alarm rentang notifikasi saat Anda 

mencapai zona tenaga tertentu (Mengeset 
Alarm Rentang, halaman 314).

• Sesuaikan ruas-ruas data tenaga (Menye-
suaikan Layar Data, halaman 313).

• Tahan  untuk mengkalibrasi pengukur 
tenaga.

Mengeset Zona Tenaga Anda
Nilai untuk setiap zona adalah nilai bawaan 
dan mungkin tidak cocok dengan kemampuan 
Anda pribadi. Jika Anda tahu nilai tenaga batas 
ambang fungsional (FTP) Anda maka Anda 
dapat memasukkan nilainya dan membiarkan 
perangkat lunak menghitung secara otomatis 
zona tenaga Anda. Anda dapat menyesuaikan 
secara manual zona Anda pada perangkat atau 
menggunakan akun Garmin Connect.
1 Dari layar depan, pilih Menu > Stat Saya 

> Profil Pengguna > Zona Tenaga > 
Berdasarkan.

2  Pilih opsi:
• Pilih Watt untuk melihat dan mengedit 

zona dalam watt.
• Pilih %FTP untuk melihat dan mengedit 

zona dalam persentase tenaga batas 
ambang fungsional Anda.

3 Pilih FTP, lalu masukkan nilai FTP Anda.
4 Pilih zona, lalu masukkan nilai untuk tiap 

zona.
5 Jika perlu, pilih Minimum, lalu masukkan 

nilai tenaga minimum.
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Menggunakan Shimano® Di2™ 
Shifter
Sebelum dapat menggunakan pengoper gigi 
elektronik Di2, Anda harus memasangkannya 
dengan perangkat (Memasangkan Sensor 
ANT+, halaman 303)
. Anda dapat menyesuaikan ruas-ruas data op-
sional Di2 (Menyesuaikan Layar Data, halaman 
313). Perangkat Forerunner akan menampil-
kan nilai-nilai penyesuaian saat ini jika sensor 
berada dalam mode penyesuaian.

Keawasan Situasional
Perangkat Forerunner Anda dapat digu-
nakan dengan perangkat Varia Vision, lampu 
smartbike Varia, dan radar belakang untuk 
meningkatkan keawasan terhadap situasi. Lihat 
panduan pengguna perangkat Varia Anda untuk 
informasi lebih lanjut.
CATATAN: Anda mungkin perlu memper-
barui perangkat lunak Forerunner sebelum 
memasangkan perangkat Varia (Memperbarui 
Perangkat Lunak, halaman 333).
Aksesori HRM-Tri
Bagian HRM-Swim dalam panduan pengguna 
ini menjelaskan tentang perekaman denyut 
nadi selama renang Anda (Berenang di Air 
Terbuka, halaman 244).
Berenang di Kolam

PEMBERITAHUAN
Cuci dengan tangan monitor denyut jantung 
setelah terkena klorin atau bahan kimia kolam 
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renang lainnya. Terkena zat ini terlalu lama 
dapat merusak monitor denyut jantung.

Aksesori HRM-Tri dirancang terutama untuk 
berenang di air terbuka, tetapi dapat digunakan 
sesekali untuk berenang di kolam. Monitor 
denyut jantung harus dipakai di bawah pakaian 
renang atau bagian atas triathlon selama 
berenang di kolam. Sebab bila tidak, perangkat 
mungkin akan bergeser ke bawah dada Anda 
saat mendorong dinding kolam.
Menggunakan Monitor Denyut Jantung
Anda harus mengenakan monitor denyut 
jantung secara langsung pada kulit Anda, 
tepat di bawah dada Anda. Atur sedemikian 
rupa hingga Anda merasa nyaman selama 
beraktivitas.
1  Jika perlu, pasang ekstender tali ke monitor 

denyut jantung.
2  Basahi elektrode 1  di bagian belakang 

monitor denyut jantung untuk membuat 
koneksi yang kuat antara dada Anda dan 
pemancar.

3  Kenakan monitor denyut jantung dengan 
logo Garmin® menghadap tegak lurus ke 
atas.
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 Koneksi lingkaran 2  dan pengait 3  harus 
berada di sebelah kanan Anda.

4  Ikatkan monitor denyut jantung di sekeliling 
dada Anda, dan hubungkan pengait tali ke 
lingkaran. 
CATATAN: Pastikan label perawatan tidak 
terlipat-lipat.

Setelah Anda memakai monitor denyut jantung, 
perangkat akan aktif, menyimpan dan mengirim 
data.
Merawat Monitor Denyut Jantung

PEMBERITAHUAN
Penumpukan keringat dan garam pada sabuk 
dapat menurunkan kemampuan monitor denyut 
jantung dalam melaporkan data yang akurat.

• Bilas monitor denyut jantung setiap kali usai 
memakainya.

• Cuci dengan tangan monitor denyut jantung 
setiap usai 7 kali pemakaian atau satu kali 
pemakaian di kolam renang, menggunakan 
sedikit deterjen berkadar lembut, seperti 
cairan pencuci piring. 
CATATAN: Memakai deterjen terlalu banyak 
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dapat merusak monitor denyut jantung.
• Jangan menaruh monitor denyut jantung ke 

dalam mesin cuci atau mesin pengering.
• Saat mengeringkan monitor denyut jantung, 

cukup gantungkan atau hamparkan dengan 
rata.

Penyimpanan Data
Monitor denyut jantung dapat menyimpan 
hingga 20 jam data dalam aktivitas tunggal. Bila 
memori memori denyut jantung penuh, data 
Anda yang paling terdahulu akan ditimpa.
Anda dapat memulai aktivitas berwaktu di 
perangkat Garmin yang Anda pasangkan, dan 
monitor denyut jantung akan merekam data 
denyut jantung Anda, meskipun Anda bergerak 
menjauhi perangkat. Sebagai contoh, Anda 
dapat merekam data denyut jantung selama 
aktivitas kebugaran atau olahraga tim berlang-
sung di mana jam tangan tidak dapat dipakai. 
Monitor denyut jantung Anda secara otomatis 
mengirim data denyut jantung yang tersimpan 
ke perangkat Garmin bila Anda menyimpan 
aktivitas Anda. Monitor denyut jantung harus 
aktif dan dalam jangkauan (3 m) dari perangkat 
selagi data diunggah.

Tips untuk Data Denyut Nadi Tak 
Menentu
Jika data denyut nadi tak menentu atau tidak 
muncul, Anda dapat mencoba tips ini.
• Basahi lagi elektrode dan bagian kontak (jika 

ada) dengan air.
• Kencangkan tali di dada Anda.
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• Lakukan pemanasan selama 5 hingga 10 
menit.

• Ikuti petunjuk perawatan (Merawat Monitor 
Denyut Jantung, halaman 309).

• Kenakan kemeja katun atau basahi kedua 
sisi tali secara menyeluruh. 
Kain sintetis yang menggesek atau berlipat di 
monitor denyut jantung dapat menyebabkan 
listrik statis yang mengganggu sinyal denyut 
jantung.

• Jauhkan sumber yang dapat mengganggu 
monitor detak jantung Anda. 
Sumber gangguan dapat mencakup bidang 
elektromagnetik yang kuat, beberapa sensor 
nirkabel 2,4 GHz, jalur listrik tegangan tinggi, 
motor listrik, oven, oven microwave, telepon 
nirkabel 2,4 GHz, dan jalur akses LAN 
nirkabel.

Menyesuaikan 
Perangkat Anda

Menyetel Profil Pengguna Anda
Anda dapat memperbarui pengaturan jenis 
kelamin, tahun kelahiran, tinggi badan, berat 
badan, dan zona denyut jantung. Perangkat 
menggunakan informasi ini untuk menghitung 
data latihan yang akurat.
1 Pilih Menu > Stat Saya > Profil Pengguna.
2  Pilih opsi.
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Profil Aktivitas
Profil aktivitas adalah sekumpulan pengaturan 
yang mengoptimalkan perangkat Anda sesuai 
bagaimana penggunaan Anda. Contoh, layar 
pengaturan dan layar data akan berbeda 
jika Anda menggunakan perangkat untuk lari 
ketimbang untuk bersepeda.
Saat Anda menggunakan profil dan mengubah 
pengaturan seperti ruas data atau alarm, maka 
perubahan tersebut secara otomatis akan 
disimpan sebagai bagian dari profil.

Membuat Profil Aktivitas Khusus
1 Pilih Menu > Pengaturan > Profil Aktivitas 

> Tambah Baru.
2 Pilih olahraga. 

CATATAN: Olahraga bawaan menggunakan 
ikon bawaan. Jika Anda pilih Lain-lain, Anda 
dapat memilih ikon yang berbeda.

3 Pilih warna aksen.
4 Pilih nama profil atau masukkan nama 

khusus. 
Duplikasi nama-nama profil disertai angka. 
Contoh, Lari(2).

5 Pilih opsi:
• Pilih Pakai Bawaan untuk membuat profil 

khusus Anda dimulai dari pengaturan 
bawaan sistem.

• Pilih salinan profil yang ada untuk mem-
buat profil khusus dimulai dari salahsatu 
profil Anda yang telah disimpan. 
CATATAN: Jika Anda membuat profil mul-
tisport khusus, Anda dapat memilih dua 
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atau lebih profil dan mencakup transisi.
6 Pilih opsi:

• Pilih Edit Pengaturan untuk menyesuai-
kan pengaturan profil khusus.

• Pilih Selesai untuk menyimpan dan 
menggunakan profil khusus.

Mengubah Profil Aktivitas Anda
Perangkat memiliki profil aktivitas bawaan. 
Anda dapat mengubah setiap profil aktivitas 
yang disimpan.
TIPS: Profil aktivitas bawaan menggunakan 
warna aksen tertentu untuk masing-masing 
olahraga. Profil aktivitas multisport akan men-
gubah warna aksen jika Anda berganti segmen 
olahraga.
1 Pilih Menu > Pengaturan > Profil Aktivi-

tas.
2 Pilih profil.
Anda dapat menampilkan atau menyembun-
yikan profil aktivitas bawaan.

Pengaturan Aktivitas
Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk 
menyesuaikan perangkat sesuai kebutuhan 
training Anda. Contoh, Anda dapat menyesuai-
kan layar data serta mengaktifkan alarm dan 
fitur-fitur training.

Menyesuaikan Layar Data
Anda dapat menyesuaikan layar data sesuai 
target latihan atau aksesori opsional Anda. 
Contoh, Anda dapat menyesuaikan salahsatu 
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layar data untuk menampilkan laju putaran atau 
zona denyut nadi Anda.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > Layar 

Data.
2 Pilih layar. 

Sejumlah layar tertentu hanya dapat dinyal-
akan atau dimatikan.

3 Jika perlu, edit jumlah ruas data.
4 Pilih ruas data untuk mengubahnya.

Alarm
Anda dapat menggunakan alarm untuk berlatih 
pada target denyut nadi, laju, waktu, jarak, 
frekuensi langkah, dan kalori tertentu dan untuk 
mengeset interval waktu lari/jalan kaki.
Mengeset Alarm Rentang
Alarm rentang akan memberitahu Anda saat 
perangkat berada di atas atau di bawah rent-
ang nilai tertentu. Contoh, jika Anda memiliki 
monitor denyut nadi opsional, Anda dapat 
mengeset perangkat untuk mengingatkan saat 
denyut nadi di bawah zona 2 dan di atas zona 5 
(Mengeset Zona Denyut Nadi, halaman 257).
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Tanda > Tambah Baru.
2 Pilih jenis alarm. 

Bergantung aksesori dan profil aktivitas 
Anda, alarm bisa mencakup denyut nadi, 
laju, kecepatan, dan frekuensi langkah.

3 Jika perlu, nyalakan alarm.
4 Pilih zona atau masukkan nilai untuk tiap 

alarm.
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Setiap kali Anda melebihi atau berada di bawah 
rentang tertentu, sebuah pesan akan muncul. 
Perangkat juga akan berbunyi atau bergetar 
jika nada suara dinyalakan (Mengeset Bunyi 
Perangkat, halaman 323).
Mengeset Alarm Berulang
Alarm yang berulang akan memberitahu Anda 
setiap kali perangkat merekam nilai atau 
interval tertentu. Contoh, Anda dapat mengeset 
perangkat agar memperingatkan Anda setiap 
30 menit sekali.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Tanda > Tambah Baru.
2 Pilih opsi:

• Pilih Khusus, pilih pesan, lalu pilih jenis 
alarm.

• Pilih Waktu, Jarak, atau Kalori.
3 Masukkan nilai.
Setiap kali mencapai nilai alarm, sebuah pesan 
akan muncul. Perangkat juga akan berbunyi 
atau bergetar jika nada suara dinyalakan 
(Mengeset Bunyi Perangkat, halaman 323).
Mengeset Alarm Berhenti Jalan
Sejumlah program lari menggunakan fungsi 
istirahat jalan yang terjadwal dalam interval 
waktu teratur. Contoh, selama training lari jarak 
panjang, Anda dapat mengeset perangkat un-
tuk memperingatkan agar Anda berlari selama 
4 menit, kemudian jalan kaki selama 1 menit, 
dan demikian seterusnya. Anda dapat meng-
gunakan fitur Auto Lap® saat menggunakan 
alarm lari/jalan kaki.
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CATATAN: Alarm istirahat jalan hanya tersedia 
untuk profil lari.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Tanda > Run/Walk > Status > Pada.
2 Masukkan waktu untuk interval lari.
3 Masukkan waktu untuk interval jalan kaki.
Setiap kali mencapai nilai alarm, sebuah pesan 
akan muncul. Perangkat juga akan berbunyi 
atau bergetar jika nada suara dinyalakan 
(Mengeset Bunyi Perangkat, halaman 323).
Mengedit Alarm
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Tanda.
2 Pilih alarm.
3 Edit nilai atau pengaturan alarm.

Menggunakan Auto Pause®

Anda dapat menggunakan fitur Auto Pause 
untuk menghentikan sementara timer secara 
otomatis ketika Anda berhenti bergerak atau 
saat laju atau kecepatan Anda turun di bawah 
nilai tertentu. Fitur ini berguna jika aktivitas 
Anda melibatkan lampu perhentian atau tempat 
lain di mana Anda perlu melambatkan atau 
menghentikan langkah.
CATATAN: Riwayat tidak akan direkam bila 
timer dihentikan atau dihentikan sementara.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > Auto 

Pause.
2 Pilih opsi:

• Pilih Saat Berhenti untuk menghentikan 
dulu timer secara otomatis saat Anda 
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berhenti bergerak.
• Pilih Khusus untuk menghentikan dulu 

timer secara otomatis saat laju atau 
kecepatan Anda turun di bawah nilai 
tertentu.

Lari dengan Metronome
Fitur metronome akan memutar nada pada 
ritme konstan untuk membantu Anda mem-
perbaiki performa pada saat latihan dengan 
frekuensi langkah yang lebih cepat, lebih 
lambat, atau lebih konsisten.
CATATAN: Metronome tidak tersedia untuk 
profil bersepeda atau berenang.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Metronome > Status > Pada.
2 Pilih opsi:

• Pilih Denyut per Menit untuk memasuk-
kan nilai sesuai frekuensi langkah yang 
ingin Anda pertahankan.

• Pilih Frekuensi Alarm untuk menyesuai-
kan frekuensi denyut.

• Pilih Suara untuk menyesuaikan bunyi 
metronome.

3 Jika perlu, pilih Coba dulu untuk menden-
garkan fitur metronome sebelum Anda lari.

4 Pilih  untuk kembali ke layar timer.
5 Pilih  untuk memulai timer.
6 Lakukan aktivitas lari. 

Metronome akan mulai secara otomatis.
7 Selama lari, pilih  untuk melihat layar 

metronome.



318 Forerunner® 735XT

ID

8 Jika perlu, tahan  untuk mengubah 
pengaturan metronome.

Menandai Putaran berdasar Jarak
Anda dapat menggunakan fitur Auto Lap untuk 
menandai putaran secara otomatis pada jarak 
tertentu. Fitur ini berguna untuk membanding-
kan performa Anda pada beberapa komponen 
lari (misalnya, setiap 1 mi. atau 5 km).
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Putaran > Auto Distance.
2 Pilih jarak.
Setiap kali Anda menyelesaikan satu putaran, 
sebuah pesan akan muncul memberitahukan 
waktu untuk putaran tersebut. Perangkat juga 
akan berbunyi atau bergetar jika nada suara 
dinyalakan (Mengeset Bunyi Perangkat, hala-
man 323).
Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan layar 
data untuk menampilkan data putaran lainnya.

Menyesuaikan Pesan Alarm Putaran
Anda dapat menyesuaikan satu atau dua ruas 
data yang akan muncul dalam pesan alarm 
putaran.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > 

Putaran > Lap Alert.
2 Pilih ruas data untuk mengubahnya.
3 Pilih Lihat dulu (opsional).

Menggunakan Gulir Otomatis
Anda dapat menggunakan fitur gulir otomatis 
untuk menggulir semua layar data latihan 
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secara otomatis saat timer berjalan.
1 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > Gulir 

Otomatis.
2 Pilih kecepatan tampilan.

Mengubah Pengaturan GPS
Sesuai bawaannya, perangkat menggunakan 
GPS untuk menemukan sinyal satelit. Untuk 
menemukan lokasi posisi GPS secara lebih 
cepat dan memiliki kinerja alat yang lebih baik 
saat berada di lingkungan yang sulit, Anda 
dapat mengaktifkan GPS dan GLONASS. 
Menggunakan GPS dan GLONASS akan lebih 
menguras daya baterai dibanding dengan 
menggunakan GPS saja.
 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > GPS 

> GPS + GLONASS.
Menggunakan Mode UltraTrac
Sebelum menggunakan mode UltraTrac, Anda 
harus lari di luar ruang selama beberapa saat 
menggunakan mode GPS normal untuk meng-
kalibrasi perangkat.
Anda dapat menggunakan mode UltraTrac 
untuk aktivitas yang lebih lama waktunya. 
Mode UltraTrac adalah pengaturan GPS yang 
secara periodik akan mematikan GPS untuk 
menghemat daya baterai. Ketika GPS mati, 
perangkat akan menggunakan akselerometer 
untuk menghitung kecepatan dan jarak. Akurasi 
kecepatan, jarak, dan data trek akan berkurang 
dalam mode UltraTrac. Akurasi data akan 
membaik setelah beberapa saat lari ke luar 
ruang menggunakan GPS.
 Pilih Menu > Pengaturan Aktivitas > GPS 
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> UltraTrac.
 TIPS: Untuk aktivitas yang lebih lama 

waktunya, Anda harus mempertimbangkan 
pilihan hemat baterai (Memaksimalkan 
Masa Pakai Baterai, halaman 333).

Pengaturan Waktu Habis Hemat Daya
Pengaturan waktu habis mempengaruhi 
seberapa lama perangkat akan berada dalam 
mode training. Contoh, saat Anda menunggu 
tanding dimulai. Pilih Menu > Pengaturan Akti-
vitas > Waktu Habis Hewat Daya.
Normal: Mengeset perangkat agar memasuki 

mode arloji rendah-daya setelah 5 menit 
tidak aktif.

Perpanjang: Mengeset perangkat agar 
memasuki mode arloji rendah-daya setelah 
25 menit tidak aktif. Mode perpanjang 
membuat masa pakai baterai lebih pendek 
setiap kali usai mengisi daya.

Pengaturan Pelacakan Aktivitas
Pilih Menu > Pengaturan> Pelacakan 
Aktivitas. Status: Mengaktifkan fitur pelacakan 
aktivitas.
Alarm Gerak: Menampilkan pesan dan indika-

tor baris gerak pada layar jam dan hari. 
Perangkat juga akan berbunyi atau bergetar 
jika nada suara dinyalakan (Mengeset Bunyi 
Perangkat, halaman 323).

Pengaturan Sistem
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem.
• Pengaturan Bahasa (Mengubah Bahasa 
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Perangkat, halaman 321)
• Pengaturan Waktu(Pengaturan Waktu, hala-

man 321)
• Pengaturan Lampu Latar (Pengaturan Lampu 

Latar, halaman 322)
• Pengaturan Suara (Mengeset Bunyi Perang-

kat, halaman 323)
• Pengaturan Unit (Mengubah Satuan Ukur, 

halaman 323)
• Pengaturan Format (Pengaturan Format, 

halaman 323)
• Pengaturan Perekaman Data (Pengaturan 

Perekaman Data, halaman 324)

Mengubah Bahasa Perangkat
 Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > 

Bahasa.

Pengaturan Waktu
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Jam.
Muka Arloji: Memungkinkan Anda untuk 

memilih desain tampilan arloji.
Gunakan Warna Profil: Mengeset warna 

aksen untuk layar jam dan hari agar sama 
dengan warna profil aktivitas.

Latar Belakang: Mengeset warna latar 
belakang ke hitam-putih.

Format Waktu: Mengeset perangkat untuk 
menampilkan waktu dalam format 12-jam 
atau 24-jam.

Set Otomatis: Memungkinkan Anda mengeset 
waktu secara manual atau otomatis sesuai 
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posisi GPS Anda.
Zona Waktu
Setiap kali menyalakan perangkat dan mencari 
sinyal satelit, perangkat secara otomatis akan 
mendeteksi zona waktu serta waktu dan tang-
gal saat ini.
Mengeset Waktu Secara Manual
Sesuai bawaannya, waktu diatur secara otoma-
tis saat perangkat memperoleh sinyal satelit.
1 Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Jam 

> Atur Otomatis > Nonaktif.
2 Pilih Set Waktu, lalu masukkan waktu dan 

hari.

Mengeset Alarm
1 Pilih Menu > Pengaturan > Alarms > 

Tambah Baru > Status > Pada.
2 Pilih Waktu, lalu masukkan waktu.
3 Pilih Suara, lalu pilih satu opsi.
4 Pilih Ulang, lalu pilih satu opsi.
Menghapus Alarm
1 Pilih Menu > Pengaturan > Alarms.
2 Pilih alarm.
3 Pilih Remove > Ya.

Pengaturan Lampu Latar
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Lampu 
Latar.
Tombol dan Alarm: Mengeset lampu latar agar 

menyala saat tombol ditekan dan saat ada 
alarm.
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Putar Pergelangan: Memungkinkan perangkat 
untuk menyalakan lampu latar secara 
otomatis saat Anda memutar pergelangan 
tangan ke arah tubuh Anda.

Waktu habis: Mengeset durasi waktu sebelum 
lampu latar mati.

Mengeset Bunyi Perangkat
Bunyi perangkat mencakup nada tombol, nada 
alarm, dan getar.
 Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > 

Suara.

Mengubah Satuan Ukur
Anda dapat menyesuaikan satuan ukur untuk 
jarak, laju dan kecepatan, berat badan, tinggi 
badan, dan suhu.
1 Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > 

Satuan.
2 Pilih jenis pengukuran.
3 Pilih satuan ukur.

Pengaturan Format
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Fatau-
mat.
Preferensi Laju/Kecepatan: Mengeset per-

angkat agar menampilkan kecepatan atau 
laju untuk lari, bersepeda, atau aktivitas 
lain. Preferensi ini akan mempengaruhi be-
berapa pilihan training, riwayat, dan alarm.

Mulai Minggu: Mengeset hari pertama dalam 
seminggu untuk total riwayat mingguan 
Anda.
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Pengaturan Perekaman Data
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Data 
Recatauding.
Pintar: Merekam poin-poin penting bila Anda 

mengubah arah, laju, atau denyut nadi. 
Rekam aktivitas Anda berukuran lebih kecil. 
Dengan begitu Anda dapat menyimpan 
lebih banyak aktivitas di memori perangkat.

Setiap Detik: Merekam tiap poin setiap detik. 
Fitur ini menghasilkan 
rekam detail aktivitas dan menambah 
ukuran rekam aktivitas.

Informasi Perangkat
Mengisi Daya Perangkat

PERINGATAN
Perangkat ini berisi baterai litium-ion. Lihat 
panduan Informasi Keselamatan dan Produk 
Penting dalam kemasan produk untuk perin-
gatan produk dan informasi penting lainnya.

PEMBERITAHUAN
Untuk mencegah korosi, bersihkan secara 
menyeluruh dan keringkan kontak dan area 
di sekitarnya sebelum melakukan pengisian 
daya atau menghubungkan ke komputer. Lihat 
petunjuk pembersihan dalam apendiks.

1 Hubungkan kabel USB ke rongga USB di 
komputer Anda.

2 Sejajarkan pos-pos pengisi daya dengan 
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area kontak di bagian belakang perangkat, 
lalu hubungkan jepit pengisi 1  dengan 
aman ke perangkat.

3 Isi perangkat hingga penuh.
4 Tekan 2  untuk melepas pengisi.

Spesifikasi
Spesifikasi Forerunner
Jenis baterai Dapat diisi ulang, baterai 

lithium-ion terintegrasi
Masa 
pakai baterai, 
mode arloji

Hingga 9 minggu
Hingga 8 minggu dengan 
pelacakan aktivitas
Hingga 4 minggu dengan 
pelacakan aktivitas dan notifi-
kasi ponsel pintar
Hingga 9 hari dengan 
pelacakan aktivitas, notifikasi 
ponsel pintar, dan denyut nadi 
berbasis pergelangan tangan
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Masa 
pakai baterai, 
mode aktivi-
tas dengan 
denyut nadi 
berbasis 
pergelangan 
tangan

Hingga 11 jam dalam mode 
GPS
Hingga 9 jam dalam mode GPS 
+ GLONASS

Penilaian air 5 ATM *
Kisaran suhu 
pengopera-
sian

Dari -20° sampai 60°C (dari -4° 
sampai 140°F)

Rentang 
suhu pengi-
sian

Dari 5° sampai 40°C (dari 40° 
sampai 104°F)

Frekuensi ra-
dio/ protokol

Protokol komunikasi nirkabel 
ANT+ 2,4 GHz
Teknologi nirkabel Bluetooth 
Smart

*Perangkat tahan tekanan setara dengan ke-
dalaman 50 meter. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi Garmin.com/waterrating.

Spesifikasi HRM-Tri
Jenis baterai CR2032, 3 V yang dapat diganti
Masa pakai 
baterai

Hingga 18 bulan (kira-kira 3 
jam/minggu)
Hingga 10 bulan untuk latihan 
triathlon (sekitar 1 jam/hari)

Kisaran suhu 
pengopera-
sian

Dari -10° hingga 50°C (14°C 
hingga 122°F)
Kisaran suhu pengoperasian
Frekuensi radio/ protokol
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Frekuensi 
radio/protokol

Protokol komunikasi nirkabel 
ANT+ 2,4 GHz

Penilaian air Renang, 5 ATM*

*Perangkat tahan tekanan setara dengan 
kedalaman 50 meter. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Garmin.
com/waterrating.

Perawatan Perangkat
PEMBERITAHUAN

Hindari guncangan ekstrim dan perlakuan 
kasar, karena dapat memperpendek umur 
produk.

Hindari menekan tombol di bawah air.

Jangan gunakan benda tajam untuk membersi-
hkan perangkat.

Hindari pembersih berbahan kimia, pelarut, dan 
pengusir serangga yang dapat merusak lapisan 
permukaan dan komponen plastik.

Bilas perangkat dengan air tawar setelah 
terkena klorin, air garam, tabir surya, kosmetik, 
alkohol, atau bahan kimia lainnya. Terlalu lama 
terkena zat ini dapat merusak penutupnya.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang 
terkena suhu ekstrem dalam jangka waktu yang 
lama, karena bisa menyebabkan kerusakan 
permanen.
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Membersihkan Perangkat
PEMBERITAHUAN

Keringat atau uap air meski dalam jumlah 
sedikit dapat menyebabkan korosi pada kontak 
listrik bila dihubungkan ke pengisi daya. 
Korosi dapat menghambat pengisian dan 
transfer data.

1 Usap perangkat menggunakan kain yang 
telah dibasahi sedikit dengan cairan deter-
jen berkadar lembut.

2 Usap sampai kering. 
Setelah dibersihkan, biarkan perangkat 
sampai benar-benar kering.

 TIPS: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
id.garmin.com/legal/fit-and-care.

Baterai yang Bisa Diganti Pengguna
PERINGATAN

Jangan gunakan benda tajam untuk melepas-
kan baterai. Jauhkan baterai dari jangkauan 
anak-anak.

Jangan sekali-kali memasukkan baterai ke 
mulut. Jika tertelan, hubungi dokter Anda atau 
pusat kendali racun lokal.

Baterai sel koin dapat diganti, mungkin men-
gandung bahan perklorat. Mungkin diperlukan 
penanganan khusus. Lihat www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

PERHATIAN
Hubungi lembaga yang mengurusi pembuan-
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gan limbah di daerah Anda untuk mendaur 
ulang baterai dengan benar.

Mengganti Baterai Monitor Denyut Jantung
1 Lepas selubung 1  dari monitor denyut 

jantung.

2 Gunakan obeng kecil Phillips (00) untuk 
melepaskan empat sekrup di bagian depan 
modul.

3 Lepaskan penutup dan baterai.
4 Tunggu 30 detik.
5 Masukkan baterai baru di bawah dua tab 

plastik 2  dengan sisi positif menghadap ke 
atas.

 CATATAN: Jangan merusak atau meng-
hilangkan O-ring gasket. 
O-ring gasket harus tetap di sekitar bagian 
luar cincin plastik yang diangkat.

6 Pasang kembali penutup depan dan empat 
sekrup. 
Perhatikan posisi penutup depan. Sekrup 
yang diangkat 3  harus pas dalam lubang 
sekrup yang yang diangkat pada penutup 
depan. 
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 CATATAN: Jangan mengencangkan terlalu 
berlebihan.

7 Ganti selubungnya. 
Setelah Anda mengganti baterai monitor 
denyut jantung, Anda mungkin perlu mema-
sangkannya dengan perangkat lagi.

Pemecahan masalah
Dukungan dan Pembaruan
Garmin Express (Garmin.com/express) me-
nyediakan akses mudah ke layanan ini untuk 
perangkat Garmin.
• Pendaftaran produk
• Buku panduan produk
• Pembaruan perangkat lunak
• Pengunggahan data ke Garmin Connect

Mendapatkan Informasi Lebih 
Lanjut
• Kunjungi id.garmin.com.
• Kunjungi Garmin.com/learningcenter.
• Kunjungi id.garmin.com, atau hubungi dealer 

Garmin Anda untuk mendapatkan informasi 
tentang aksesori opsional dan suku cadang 
pengganti.

Memperoleh Sinyal Satelit
Perangkat memerlukan pandangan bebas 
hambatan ke langit untuk memperoleh sinyal 
satelit.
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1     Beranjaklah dari ruangan ke area terbuka. 
Bagian depan perangkat harus diarahkan 
ke langit.

2   Tunggu saat perangkat mencari sinyal 
satelit. 
Mungkin diperlukan 30–60 detik untuk 
menemukan sinyal satelit.

Memperbaiki Penerimaan Satelit 
GPS
• Sinkronkan perangkat secara rutin ke akun 

Garmin Connect Anda:
 ◦ Hubungkan perangkat ke komputer meng-
gunakan kabel USB dan aplikasi Garmin 
Express™.

 ◦ Sinkronkan perangkat ke aplikasi Garmin 
Connect Mobile menggunakan ponsel 
pintar yang mendukung Bluetooth. 
Ketika terhubung ke akun Garmin Connect, 
perangkat akan mengunduh data satelit 
dari beberapa hari, sehingga dapat men-
emukan sinyal satelit dengan cepat.

• Bawa perangkat ke luar ruangan, yaitu ke 
area terbuka yang tidak terhambat oleh 
bangunan dan pohon.

• Diamlah untuk beberapa saat.

Mengatur Ulang Perangkat
Jika perangkat berhenti merespons, Anda 
harus mengeset ulang perangkat.
CATATAN: Mengatur ulang perangkat bisa 
menghapus data atau pengaturan Anda.
1 Tahan  selama 15 detik. Perangkat akan 
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mati.
2 Tahan  selama satu detik untuk menyal-

akan perangkat.

Menghapus Data Pengguna
Anda dapat mengembalikan semua pengaturan 
perangkat ke nilai bawaan pabrik.
CATATAN: Tindakan ini akan menghapus 
semua informasi yang telah diisikan pengguna, 
tapi tidak akan menghapus riwayat Anda.
1 Tahan , lalu pilih Ya untuk mematikan 

perangkat.
2 Sambil menahan , tahan  untuk 

menyalakan perangkat.
3 Pilih Ya.

Mengembalikan Semua Pen-
gaturan Awal
CATATAN: Tindakan ini akan menghapus 
semua informasi yang diisikan pengguna dan 
riwayat aktivitas.
Anda dapat mengeset ulang semua pengaturan 
agar kembali ke nilai pengaturan pabrikan.
 Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > 

Restataue Defaults > Ya.

Melihat Informasi Perangkat
Anda dapat melihat ID unit, versi perangkat 
lunak, informasi regulasi, dan perjanjian lisensi.
Pilih Menu > Pengaturan > Sistem > Tentang.
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Memperbarui Perangkat Lunak
Sebelum dapat memperbarui perangkat lunak 
perangkat, Anda harus sudah memiliki akun 
Garmin Connect, serta mengunduh dan men-
ginstal aplikasi Garmin Express.
1   Hubungkan perangkat ke komputer meng-

gunakan kabel USB. 
Ketika perangkat lunak baru tersedia, 
Garmin Express akan mengirimnya ke 
perangkat Anda.

2 Ikuti petunjuk pada layar.
3 Jangan lepas perangkat dari komputer bila 

sedang dalam proses pembaruan.

Memaksimalkan Masa Pakai 
Baterai
• Mempersingkat waktu habis lampu latar 

(Pengaturan Lampu Latar, halaman 322).
• Mempersingkat waktu habis ke mode arloji 

(Pengaturan Waktu Habis Hemat Daya, 
halaman 320).

• Mematikan pelacakan aktivitas (Pengaturan 
Pelacakan Aktivitas, halaman 320).

• Memilih interval perekaman Pintar (Pen-
gaturan Perekaman Data, halaman 324).

• Mematikan GLONASS (Mengubah Pen-
gaturan GPS, halaman 319).

• Mematikan fitur nirkabel Bluetooth (Memati-
kan Teknologi Bluetooth, halaman 291).

• Mematikan monitor denyut nadi berbasis 
pergelangan tangan (Mematikan Monitor 
Denyut Nadi Pergelangan Tangan, halaman 
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256).

Jumlah langkah harian saya 
tidak muncul
Jumlah langkah harian akan diset ulang tiap 
tengah malam.
Jika yang muncul adalah garis pisah bukan 
jumlah langkah, biarkan perangkat memperoleh 
sinyal satelit dan mengeset waktu secara 
otomatis.

Lisensi 3-Klausul BSD
Hak Cipta © 2003-2010, Mark Borgerding Hak 
Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Pendistribusian ulang dan penggunaan dalam 
bentuk sumber dan biner, dengan atau tanpa 
modifikasi, diizinkan asalkan syarat berikut ini 
terpenuhi:
• Pendistribusian ulang kode sumber harus 

mempertahankan pemberitahuan hak cipta 
di atas, daftar ketentuan ini dan pernyataan 
sangkalan berikut.

• Pendistribusian ulang dalam bentuk biner ha-
rus memperbanyak pemberitahuan hak cipta 
di atas, daftar ketentuan ini dan pernyataan 
sangkalan berikut dalam dokumentasi dan/
atau materi lainnya yang disediakan bersama 
distribusi tersebut.

• Penyusun maupun nama-nama kontributor 
tidak boleh digunakan untuk menyosialisa-
sikan atau mempromosikan produk-produk 
yang diturunkan dari perangkat lunak ini 
tanpa izin tertulis khusus.
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PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN OLEH 
PEMEGANG HAK CIPTA DAN KONTRIBU-
TOR SECARA “APA ADANYA” DAN SEGALA 
JAMINAN TERSURAT ATAU TERSIRAT, 
TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS 
PADA, JAMINAN KEMAMPUAN DIPERDA-
GANGKAN DAN KESESUAIAN TERSIRAT 
UNTUK TUJUAN TERTENTU TIDAK AKAN 
DIAKUI. DALAM KONDISI APAPUN, PEMILIK 
HAK CIPTA ATAU KONTRIBUTOR TIDAK 
BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUSAKAN 
LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDEN-
TAL, KHUSUS, CONTOH, ATAU KON-
SEKUENSIAL (TERMASUK, TETAPI TIDAK 
TERBATAS PADA, PENGADAAN BARANG 
ATAU LAYANAN PENGGANTI; HILANGNYA 
PENGGUNAAN, DATA, ATAU KEUNTUNGAN; 
ATAU GANGGUAN BISNIS) YANG DISEBAB-
KAN DAN ATAS TEORI KEWAJIBAN, BAIK 
DALAM KONTRAK, KEWAJIBAN HUKUM, 
ATAU KESALAHAN PERDATA DI LUAR KON-
TRAK (TORT), TERMASUK KELALAIAN ATAU 
LAINNYA, YANG TIMBUL DENGAN CARA 
APAPUN DI LUAR DARI PENGGUNAAN 
PERANGKAT LUNAK INI, MESKIPUN TELAH 
DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN 
KERUSAKAN TERSEBUT.

Target Kebugaran
Mengetahui zona denyut jantung Anda dapat 
membantu Anda dalam mengukur dan menin-
gkatkan kebugaran Anda dengan memahami 
dan menerapkan prinsip-prinsip ini.
• Denyut nadi Anda adalah ukuran paling baik 

untuk mengukur intensitas latihan Anda.
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• Latihan dengan zona denyut nadi tertentu 
dapat membantu Anda meningkatkan kapasi-
tas dan kekuatan kardiovaskular.

• Dengan mengetahui zona denyut nadi, Anda 
dapat tercegah dari berlatih secara berlebi-
han dan dapat meminimalkan risiko cedera.

Jika Anda tahu denyut nadi maksimum, Anda 
dapat menggunakan tabel (Perhitungan Zona 
Denyut Jantung, halaman 337) untuk menen-
tukan zona denyut nadi terbaik untuk sasaran 
kebugaran Anda.
Jika Anda tidak tahu denyut jantung maksimum 
Anda, gunakan salah satu kalkulator yang 
tersedia di Internet. Beberapa pusat kebugaran 
dan pusat kesehatan dapat memberikan tes 
yang mengukur denyut jantung maksimum. 
Denyut jantung maksimum yang standar adalah 
220 dikurangi usia Anda.

Tentang Zona Denyut Jantung
Banyak atlet menggunakan zona denyut nadi 
untuk mengukur dan meningkatkan kekuatan 
kardiovaskular dan meningkatkan tingkat 
kebugaran mereka. Zona denyut nadi adalah 
sekumpulan rentang denyut nadi per menit. 
Lima zona denyut nadi yang diakui secara 
umum diberi nomor dari 1 sampai 5 sesuai 
dengan peningkatan intensitas. Secara umum, 
zona denyut nadi dihitung berdasarkan persen-
tase denyut nadi maksimum Anda.
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Perhitungan Zona Denyut Jantung

oko

% De-
nyut 
Nadi 

Maksi-
mum

Persepsi 
Aktivitas Manfaat

1 50-
60%

Santai, lang-
kah mudah, 
pernapasan 
berirama

Tingkat-awal 
pelatihan 
aerobik, 
mengurangi 
stres

2 60-
70%

Kecepatan 
nyaman, 
bernapas 
sedikit lebih 
dalam, memu-
ngkinkan ber-
cakap-cakap

Pelatihan 
kardiovaskular 
dasar, pemuli-
han kecepatan 
yang baik

3 70-
80%

Kecepatan 
sedang, lebih 
sulit untuk 
melakukan 
percakapan

Peningkatan 
kapasitas aer-
obik, latihan 
kardiovaskular 
optimal

4 80-
90%

Langkah ce-
pat dan sedikit 
tidak nyaman, 
bernapas kuat

Peningkatan 
kapasitas 
anaerobik dan 
ambang batas, 
peningkatan 
kecepatan
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5 90-
100%

Kecepatan 
sprint, tidak 
berkelanjutan 
untuk jangka 
waktu yang 
panjang, 
sesak napas

Anaerobik dan 
daya tahan 
otot, pening-
katan daya

Nilai Standar VO2 Maks.
Tabel-tabel ini berisi klasifikasi terstandarisasi 
untuk perkiraan VO2 maks. berdasarkan umur 
dan jenis kelamin.

Pria Unggul Hebat Bagus Cukup Buruk
Persentil 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7
30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5
40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5
50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6
60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3
70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4

Wanita Unggul Hebat Bagus Cukup Buruk
Persentil 95 80 60 40 0–40

20–29 55.4 51.1 45.4 41.7 <41.7
30–39 54 48.3 44 40.5 <40.5
40–49 52.5 46.4 42.4 38.5 <38.5
50–59 48.9 43.4 39.2 35.6 <35.6
60–69 45.7 39.5 35.5 32.3 <32.3
70–79 42.1 36.7 32.3 29.4 <29.4
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Perbanyakan data atas izin The Cooper 
Institute. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.CooperInstitute.org.

Nilai FTP
Tabel-tabel ini berisi klasifikasi untuk perkiraan 
tenaga batas ambang fungsional (FTP) ber-
dasarkan jenis kelamin.

Pria Watt per Kilogram (W/kg)
Unggul 5,05 dan lebih tinggi
Hebat Dari 3,93 s.d 5,04
Bagus Dari 2,79 s.d 3,92
Cukup Dari 2,23 s.d 2,78
Belum Terlatih Kurang dari 2,23

Wanita Watt per Kilogram (W/kg)
Unggul 5,05 dan lebih tinggi
Hebat Dari 3,93 s.d 5,04
Bagus Dari 2,79 s.d 3,92
Cukup Dari 2,23 s.d 2,78
Belum Terlatih Kurang dari 2,23
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