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GPS คอือะไร 
GPS ยอ่มาจาก Global Positioning System. สําหรับ 3D fix จะตอ้งรับดาวเทยีมได ้

อยา่งนอ้ย4ดวง โดยปกตคิวามแมน่ยําของ GPS ในสภาพทอ้งฟ้าเปิด ไมม่ตีกึสงูบดบงัจะอยูท่ ี10 

เมตร/วนิาท ี

ดงันั�นถา้อปุกรณเ์คลื�อนไป 10เมตร ณวนิาทนัี�น อปุกรณอ์าจจะแสดงความเร็วขณะนั�นไดถ้งึ 36 

กโิลเมตร/ชั�วโมง ทกุวนันี�อปุกรณG์PS ไดถ้กูออกแบบมาใหส้ามารถปรับการคําณวน 

เพื�อชว่ยขยายขดีความสามารถของGPSไดเ้องดว้ย 

การกนันํ �าแบบIPX7 คอือะไร 

คอืการกนันํ�าในระดบัที�ป้องกนัความเสยีหายที�เกดิจากการจุม่นํ�าชั�วขณะ 

ภายใตเ้งื�อนไขของความกดดนัและระยะเวลาระดบัหนึ�ง 

นํ�าจะไมส่ามารถเขา้ไปทําความเสยีหายใหก้บัการทํางานของอปุกรณ ์

มาตรฐานกนันํ�าของ IPX7 คอืการที�อปุกรณส์ามารถทํางานไดใ้นนํ�าลกึ1เมตร เป็นเวลา30นาท ี

มาตรฐานการกนันํ�าปกตจิะวดักนัที�แรงดนันํ�า มาตรฐาน IPX7 อยูใ่นระดบัที�อปุกรณส์ามารถทนได ้

เมื�อใชง้านกลางสายฝนหรอืในบรเิวณที�มนํี�าสาดใส ่แตก่ารวา่ยนํ�าหรอืดํานํ�าจะเกนิกวา่มาตรฐาน IPX7

ขอ้สงัเกตุในการอพัเกรดFirmware 

 อย่าใหเ้กดิการสะดุดขณะกําลงัอพัเกรดFirmware

 เมื�อเกดิการอพัเกรด firmware ผดิพลาด โปรดตรวจสอบใหมอ่กีคร ั�ง

 เลอืกใช ้firmware file อยา่งระมดัระวงั ใหต้รงกบัรุ่นอุปกรณ์

http://www.gs-sport.com/


คาํเตอืน ! 

 กอ่นเสยีบข ั�วตอ่เขา้อปุกรณ ์ใหร้ะวงัการเสยีบในทศิทางที�ไมถ่กูตอ้ง

 กอ่นการใชง้านนาฬกิา โปรดชารจ์ไฟใหเ้ต็มเสมอ



 ทาํความสะอาดบรเิวณเชื�อมตอ่ใหแ้หง้กอ่นการชารจ์ไฟหรอืถา่ยโอนขอ้มลู

 กอ่นเร ิ�มการฝึก โปรดหนัดา้นสายอากาศขึ�นทอ้งฟ้าเพื�อใหไ้ด ้3D fix



คําอธบิายสญัลกัษณ ์

รปูไอคอน คําอธบิาย บอกสถานะ 
แสดงสถานะ

แบตเตอรี� 
กําลงัแบตเตอรี�คงเหลอื 

ไอคอนนาฬกิาจับเวลา 

เมื�อหยดุจับเวลา รปูไอคอนจะกระพรบิ 

ถา้เป็น หยดุชั�วคราวอตัโนมตั ิ

รปูไอคอนก็กระพรบิ

นาฬกิาเตอืน 

รปูไอคอนนี�จะแสดงก็ตอ่เมื�อ มกีารตั �งเวลา 

เตอืนใน วนัหยดุ วนัทํางาน ทกุวนั ... หรอื  

ปิด

ดาวเทยีม 

บอกสถานะ GPS 

 กระพรบิ: ไมม่สีญัญาน

 นิ�ง: 3D fix

แสดงโซนเตอืน

อตัราเตน้หวัใจ 

มกีารบอก3ระดบัของโซนเตอืนอตัราเตน้หวัใจ 

กด PG 5 วนิาทเีพื�อเปลี�ยนโซน 

การตั �งคา่เฉพาะตวั กอ่นทําการฝึก

กอ่นทําการฝึก ทา่นอาจตอ้งตั �งคา่เฉพาะตวักอ่น เพื�อใหไ้ดผ้ลการฝึกที�แมน่ยํามากขึ�น หรอืตั �งผา่น PC 

software.ก็ได ้

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [USER PROFILE]  

1. กด ‘’Page button’’ เพื�อเลอืก

CONFIGURATION menu.

2. เลือก ‘’USER PROFILE’’ แล้วกด ‘’Enter

button’’. เขา้ไปแกไ้ขขอ้มลู แลว้กด “ESC

button” เพื�อออกเมื�อเสร็จ



TIME FORMAT

ใช ้UP และ DOWN button เลื�อนหารปูแบบ 
เวลาที�ตอ้งการ แบบ 12 หรอื 24 ชั�วโมงก็ได ้
แลว้กด OK

a. ตั�งค่าเวลา [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [TIME SETTINGS]

TIME ZONE

ใช ้ UP และ DOWN button เลื�อนหาเมอืงที� 
อยู ่ในที�นี�เลอืก Bangkok 
เป็นโซนเวลาของประเทศไทย แลว้กด OK

DAYLIGHT SAVING

ใช  ้UP และ DOWN button เลื�อนปิดเปิด 
daylight saving เพื�อใหอ้ปุกรณแ์สดงเวลา 
ทอ้งถิ�นที�ถกูตอ้ง สําหรับประเทศไทย ไมต่อ้ง 
ใช ้daylight saving จงึเลอืกOFF แลว้กดOK

b. ต ั�งเวลาเตอืน [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [ALARM ]

ทา่นสามารถตั �งเวลาเตอืน รายสปัดาห ์

รายวนัทํางาน รายวนั แตล่ะวนั หรอืปิดไว ้

เมื�อถงึเวลาที�ตั �งไว ้อปุกรณจ์ะสง่เสยีงเตอืน 

ทนัที

การตั�งค ่าเวลา



การตั �งหนา้จอแบบตั �งเอง 
ตั �งหนา้จอแตล่ะหนา้ตามฟังคช์ั�นที�ตอ้งการกอ่นการฝึก

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [PAGE SETTING ]  

1. กด ‘’Page button’’ เพื�อเลอืก

CONFIGURATION menu.

2. เลือก ‘’PAGE SETTING’’ แล้วกด ‘’Enter

button’’. มใีหเ้ลอืกตั �งใชง้าน 4 หนา้

3. กําหนดจํานวนชอ่งเพื�อใหแ้สดงฟังคช์ั�นการ

ฝึกในแตล่ะหนา้

4. เขา้ไปในแตล่ะชอ่งเลื�อนเลอืกหาฟังคช์ั�นที�

ตอ้งการแสดง กด ’Enter button’’

เพื�อบนัทกึไว ้

กด ‘’ESC/LAP button’’ เพื�อออก หรือกด 

‘’Page button’’ เพื�อกลบัหนา้เมนูหลกั 



การเริ�มการฝึกและการบนัทกึขอ้มลู

1. ในหนา้ speedometer หรอืหนา้ 

custom กด “ENTER” เพื�อเริ�มจับเวลา

2. กด “LAP” button เพื�อแยกจับเวลา

Lap.

3. กด “ENTER” อกีครั �งจะหยดุจับเวลาฝึก

4. กด “ESC” เพื�อบนัทกึขอ้มลูเมื�ออยูใ่น

PAUSE

5. เลอืก YES แลว้กด “ENTER” เพื�อบนัทกึ



การใช ้Gym เป็นโคช๊สว่นตวั

เพื�อที�จะพัฒนาสมรรถนะของทา่นในการฝึก GH-625XT จงึจัดใหม้ ีGYM เสมอืนเป็น 
โคช๊สว่นตวั เพื�อปรับปรงุสมรรถนะโดยการผา่นการฝึกรว่มกนั 
[MAIN MENU] > [GYM]  

มอียูส่ามหวัขอ้หลกัสําหรับการฝึกสว่นตวั 

 Trainer (ครฝึูกเสมอืน)

 Mutisport (กฬีาหลากชนดิ)

 Interval Training (การฝึกตามชว่งเวลา)

TRAINER 
ตั �งการรว่มฝึกได ้5รปูแบบ

 Dist / Time (ระยะทาง/เวลา)

 Dist / Speed (ระยะทาง/ความเร็ว)

 Speed / Time (ความเร็ว/เวลา)

 Pace / Dist (ฝีเทา้/ระยะทาง)

 Yourself (ตวัทา่นเอง)

ทา่นอาจเลอืกแบบใดแบบหนึ�งเพื�อแขง่ขนั

กบัตวัทา่นเอง

เป็นการตั �งคา่เป้าหมายของครฝึูกเสมอืนที�ทําได ้

โดยตั �งคา่ distance, time, speed, pace หรอื 

training file เฉพาะไวก้อ่น 

ครฝึูกเสมอืนก็จะแขง่ขนักบัทา่นตามที�ตั �งไว ้

ตั �งเสร็จแลว้ กด ‘’Up หรอื Down button’’ 

เพื�อเลอืก ‘’Start’’ แลว้กด ‘’Enter button’’ 

เพื�อเริ�ม 



DIST/TIME: กําหนดระยะทางที�ตอ้ง 

ทําใหไ้ดใ้นเวลาที�กําหนด

DIST/SPEED: กําหนดความเร็วของคร ู

ฝึกเสมอืนที�ตอ้งแขง่กบัทา่นในระยะทางที� 

กําหนด

SPEED/TIME: กําหนดความเร็วของครูฝึก 

เสมือนที�ตอ้งแข่งกับท่านในช่วงเวลานั�น

PACE/DIST: กําหนดฝีเทา้ของครฝึูกเสมอืน 

เพื�อแขง่กบัทา่นตามเสน้ทาง

YOURSELF: แขง่ขนักบัตวัทา่นเอง 

ตามขอ้มลูฝึกกอ่นหนา้ 

Dist / Time 

Dist / Speed 

Speed / Time 

Pace / Dist 

Yourself 



ระบบจะบอกผลลพัธก์ารแขง่ขนัจรงิเทยีบ

กบัของครฝึูกเสมอืน ถา้เปิดการแจง้ 

เตอืนไว ้

เมื�อแขง่ขนัจบ ระบบจะตดัสนิตามผลลพัธ ์

ที�ไดจ้รงิของทา่น

[REST DIST] ระยะทางที�เหลอื  

[BEHINE /AHEAD] สถานะขณะแขง่ขนั          

ลํ�าหนา้หรอืลา้หลงั

[YOURSELF] ทา่นทําไดแ้ลว้กี�เปอรเ์ซน็ต์

[TRAINER] ครฝึูกเสมอืนทําไดก้ี�เปอรเ์ซน็ต์

MUTISPORT 

Mutisport 

ไวใ้ชใ้นกรณีมกีารแขง่กฬีาหลากชนดิ 

ทา่นสามารถตั �ง running, biking, หรอื 

others สําหรับเป็นการฝึกสว่นตวัได ้

ผูฝึ้กสามารถเปลี�ยนไปยงักฬีาตา่งๆได ้

โดยกด “UP” key 3 วนิาที

INTERVAL TRAINING 

มหีลายกจิกรรมกฬีาเชน่ hockey หรอื 

soccer ตอ้งการรปูแบบการฝึกแบบนี�



ผูฝึ้กสามารถสรา้งรปูแบบการออกกําลงั 

กายที�สนใจขึ�นมา แลว้จงึ insert ลงใน 

โปรแกรม

ผูฝึ้กเลอืกการออกกําลงักายที�ตั �งไวต้ามชอบ 

ระบบจะรันโปรแกรมตามนั�น LAP ก็ทํางานได ้

การฝึกในที�รม่
การออกกําลงักายบางอยา่งสนใจเฉพาะอตัราเตน้หวัใจตามเวลาซึ�งตอ้งการใชง้านแบตเตอรี�ใหไ้ดน้าน 

ตั �งคา่การออกกําลงักายแบบนี�เป็นการใชเ้ฉพาะนาฬกิาจับเวลา แบตเตอรี�จงึอาจอยูไ่ดน้านถงึ 3 วนั 

แบบนี�สามารถฝึกไดส้องวธิี

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] >[WATCH SETTINGS] 

วธิที ี� 1 

1. กด “Page button” เพื�อเลอืก ACTIVITY แลว้ 

จงึเลอืก SETTING.

2. กด “Down button” แลว้เลอืก “DATA

RECORD”.

3. เลอืก “INDOOR TRAINING”



4. กด “ESC” button และ “PAGE button”

เพื�อกลบัมาหนา้ training แลว้จงึเริ�มการฝึก

5. ระบบจะยนืยนัดว้ยขอ้ความวา่  “INDOOR

TRAINING START ANYWAY?” แลว้จงึกด

YES เพื�อเริ�ม

วธิที ี� 2 

1. กด “Page button” ไปหนา้ training

2. กด “OK button” ขณะไมม่ ี3D fix,

ระบบจะถามวา่ “NO GPS FIX! START

ANYWAY?” เลอืก “NO”

3. ระบบจะยนืยนัดว้ยขอ้ความวา่ “INDOOR

TRAINING START ANYWAY?” แลว้จงึ

เลอืก YES เพื�อเริ�มการฝึก

4.6 การยอ้นรอยทางกลบั
การใชก้ารยอ้นรอยนําทางกลบัตามเสน้ทางฝึกที�ไดบ้นัทกึไว ้
จะทําใหส้ามารถกลบัมายงัจดุตั �งตน้โดยไมห่ลงทาง 
[MAIN MENU] > [ACTIVITY] > [ACTIVITY INFO] 

1. เข้าไปที�บนัทกึข้อมลูไว้ กด ‘’ Enter button

เพื�อเลอืก



2. กด ‘’ TRACK BACK?’’ แลว้จงึกด ‘’Enter

button’’.

3. เลอืก ‘’ Backward’’ หรอื ‘’ Forward’’ เพื�อเริ�ม

ยอ้นรอยกลบั จะใชเ้วลาในการบบีอดัขอ้มลู

บา้ง เพื�อที�จะประหยดัการใชห้น่วยความจํา

4. หน้าจอจะแสดงแผนที� บางครั �งท่านอาจกด OK

หรือ ESC button เพื�อเลื�อนหรือถอยจาก

waypoints ในกรณีตําแหน่งปัจจุบันไปทับกัน

หรืออาจเขา้ไปที� MENU mode ไปที�

NAVIGATION>ROUTES> ROUTES

SETTING เพื�อเป ิด AUTO JUMP ใช้งาน

ถ้าเห็นว่าต้องการให้ระบบแยกแยะจุดที�ใกล ้กัน

แล้วเลื�อนออกให ้อัตโนมัติ

5. กด ‘’Page button’’ แสดงระยะทางและเวลา

ที�เหลอืกอ่นถงึจดุหมายทางดา้นขวาของจอ

ทศิทางที�จะไปถงึจดุหมาย จะแสดงดว้ยลกูศรชี�

บอกทศิทาง



การสรา้ง Waypoint และบนัทกึไวก้อ่นเริ�ม 

ใช ้Route 
- สรา้ง Waypoint 

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[SAVE WAYPOINT] 

1. บนัทกึตําแหน่งปัจจบุนัไดเ้ลยถา้ม ีGPS fix

มนัจะแสดง ลองตจิดู ละตจิดู และความสงูบน

หนา้จอ

2. ใช ้ Up และ Down button เลื�อนเลอืกหา

รายการที�ตอ้งการแกไ้ข แลว้จงึใช ้‘’Enter

button’’ เพื�อเลอืกและยนืยนั

3. เมื�อแกไ้ขเสร็จแลว้ เลื�อนไปกดที�ตวั “enter

sign” หรอืกด ‘’Esc /Lap button’’ เพื�อออก

4. เลื�อนแถบแสงไปที� "CONFIRM?" แลว้กด ‘’Enter

button’’  ขอ้มลูตําแหน่งกจ็ะถกูบนัทกึใน

หน่วยความจํา

การคน้หา Waypoints 
ถา้ตอ้งการคน้หาสถานที�ที�ไดบ้นัทกึเป็น waypoint ไวแ้ลว้ ใชฟั้งคช์ั�นคน้หา waypoint 

แลว้นําทางไปยงัจดุนั�นได ้

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[FIND WAYPOINT] >[LIST ALL] 

1. ใช ้ Up และ Down button เลื�อนเลอืกหา

Waypoint ที�ตอ้งการจะไป แลว้กด ‘’Enter

button’’.



2. เลื�อนแถบแสงไปที� "GOTO?" แลว้จงึกด

‘’Enter button’’.

3. ทา่นจะเห็นตําแหน่งปัจจบุนั

และจดุหมายปลายทาง บนหนา้จอ และ

waypoints ตา่งๆก็ปรากฏขึ�นมาดว้ย

4. กด ‘’Page button’’

แสดงระยะทางและเวลาที�เหลอืกอ่นถงึ

จดุหมายอยูบ่นทางขวาของจอ

ทศิทางที�จะไปถงึ waypoint นั�น จะแสดงดว้ย

ลกูศรชี�บอกทศิทาง

การใชง้าน Route Navigation
[MAIN MENU] > [NAVIGATION] > [ROUTES] > [LIST ALL]] 

1. ลงขอ้มลู routes มาจาก software ‘’Training

Gym Pro

2. ขอ้มลูเสน้ทางจะแสดงบนหนา้จอเพื�อนําทาง เลอืก

‘’FOLLOW’’ เพื�อเริ�มการฝึก

อปุกรณจ์ะนําทางโดยอตัโนมตั ิทา่นอาจกด

’’ENTER’’ หรอื ‘’ESC’’ เพื�อไป waypoint ถดัไป

หรอืถอยมากอ่นหนา้

3. เลอืก ‘’ Backward’’ หรอื ‘’ Forward’’ เพื�อ

เริ�มใชเ้สน้ทาง



4. ขึ�น DO YOU RECORD RUNNING DATA ?

กด YES

5. หนา้จอจะแสดงแผนที� กด ‘’Page button’’

ไปหนา้ที�แสดงระยะทางและเวลาที�จะไปถงึ

จดุหมาย บอกทศิทางไปยงัจดุหมายดว้ย

ลกูศรชี�

NOTE: โปรดใช ้Training Gym Pro Ver 1.6.7 หรอื 

สงูกวา่ในการถา่ยโอนขอ้มลู ROUTE เขา้สูอ่ปุกรณ ์

การยอ้นกลบัตามเสน้ทางเดมิ 
ใช ้track back ยอ้นกลบัตามเสน้ทางที�เคยบนัทกึไวไ้ด้

[MAIN MENU] > [ACTIVITY] >[ACTIVITY INFO] 

1. จะเห็นขอ้มลูเสน้ทางที�บนัทกึไวท้ั �งหมด

เลอืกกด ‘’Enter button’’  เพื�อเขา้ไป

2. กด ‘’ TRACK BACK?’’ แลว้จงึกด ‘’Enter

button’’.



3. เลอืก ‘’ Backward’’ หรอื ‘’ Forward’’  เพื�อเริ�ม

การ track back.

4. หนา้จอจะแสดงแผนที�

5. กด ‘’Page button’’ ไปหนา้ที�แสดงระยะทาง

และเวลากอ่นถงึจดุหมายอยูท่ี�ดา้นขวาของจอ

บอกทศิทางไปยงัจดุหมายนั�นดว้ยลกูศรชี�ทศิ

Troubleshooting & FAQ 

1. ҙӋҴӂң GH-625XT ӂңӤҬҴңҴҥҘҥ ҳҜҬ ҳҏҏҴқү ҳҗҥҴҾҗӥқҭ ҳҩӁҊӂҖӥ

Ӌ̓ҴҗүҜ: 
(1). ҾҌӅ҆ҖһҩӤҴҙӤҴқҬҩңҬҴҤҩҳҖүҳҗҥҴҾҗ้қҭҳҩӁҊҘһ҃җ้ү҉ҭҥҹүӂңӤ 
(2). เปิดฟังคช์ั�นการทํางานของตวัวดัอตัราเตน้หวัใจใน GH-625XT  
(3). ถา้ยงัไมทํ่างาน ตรวจสอบแบตเตอรี�ของสายวดัอตัราเตน้หวัใจ

2. ทาํไมจงึขึ�นคาํวา่ “PC com port error” เมื�อดาวนโ์หลดขอ้มลู

คําตอบ: 
(1). โปรดตรวจดวูา่ ทา่นไดต้ดิตั �ง USB driver ไวห้รอืไม ่
(2). ตอ่ GH-625XT เขา้กบั PC ดว้ยสาย USB
(3). ดบัเบิ�ลคลกิ “GS-Sport Training GYM Pro” ไอคอนบนหนา้จอ
       เพื�อเริ�มการทํางาน  
(4). ที� menu bar คลกิ “Settings” / “Configurations”, แลว้คลกิ “Scan 

COM Port” button. COM port จะถกูสแกนอตัโนมตัิ
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บรรณานุกรม 
รายการ คาํอธบิาย 

ALTIUDE ความสงูปัจจบุนั

ALTI MAX ความสงูมากสดุ

ALTI MIN ความสงูตํ�าสดุ

CALORIES แสดงการเผาผลาญแคลลอรี�ไปจํานวนเทา่ใด

CAL RATE อตัราเผาผลาญแคลลอรี�ตอ่ชั�วโมง 
HR ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจขณะนั�น

HR AVG ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจเฉลี�ย

HR INZN โซนอตัราเตน้หวัใจ

HR MAX ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจสงูสดุ

LAPS จํานวนรอบ

LAP DIST ระยะทางตอ่รอบ

LAP PACE ฝีเทา้เฉลี�ยในรอบสดุทา้ย

LAP SPEED ความเร็วเฉลี�ยในรอบสดุทา้ย

LAP TIME เวลาที�ใชใ้นรอบสดุทา้ย 
PACE ฝีเทา้ วดัเป็นเวลาตอ่กโิลเมตรหรอืไมล์

PACE AVG ฝีเทา้เฉลี�ย

PACE BEST ฝีเทา้เร็วที�สดุ

PACE INZN โซนฝีเทา้

SPEED ความเร็วขณะนั�น

SPEED AVG ความเร็วเฉลี�ย

SPEED MAX ความเร็วสงูสดุ

SPEED INZN โซนความเร็ว

TIME เวลา

DISTANCE ระยะทางที�ฝึก

Asc SPEED ความเร็วที�เพิ�มขึ�น

CUMULATE + ความสงูเพิ�มขึ�นสะสม

CUMULATE - ความสงูลดลงสะสม

REST DIST ระยะทางที�เหลอืจะตอ้งไป

REST TIME เวลาที�เหลอืจะตอ้งไป

PACER เวลาประเมนิระหวา่งผูฝึ้กกบัครฝึูกเสมอืน

PACER E ประเมนิระยะทางที�เหลอืกอ่นถงึจดุหมาย

PACER T ประเมนิเวลาที�เหลอืกอ่นถงึจดุหมาย

SLOPE ความลาดเอยีงจากแนวตั �งไปแนวนอน
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