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1. การติดตัง� PC Software Application
1.1 ติดตัง� USB driver
ท่านสามารถดาวน์โหลด USB driver จากเว็บไซท์ www.globalsat.com.tw

ํ หร ับ GH-625:
สา
� มต่อผ่านช่องUSB
ลงUSB driver ไว ้เพือ
� ให ้ PC รู ้จักอุปกรณ์เมือ
� มีการเชือ
1.

ใส่แผ่น CD ลงในถาด CD-ROM drive ตัว Auto-run จะเริม
� ทํางาน

2.

ก่อนติดตัง� เลือกใช ้driverให ้เหมาะสมกับระบบทีใ� ช ้บนPC

3.

ทําตามคําแนะนํ าในการติดตัง� จนเสร็จสมบูรณ์

� มต่อกับอุปกรณ์
ตรวจสอบที� Computer Management ＞ Device Manager จะเห็น Virtual COM port เปิ ดการเชือ

ํ หร ับ GB-580:
สา
� มต่อผ่านช่องUSB
ลงUSB driver ไว ้เพือ
� ให ้ PC รู ้จักอุปกรณ์เมือ
� มีการเชือ
1.

ใส่แผ่น CD ลงในถาด CD-ROM drive ตัว Auto-run จะเริม
� ทํางาน

2.

คลิกที� "USB Driver" เพือ
� ติดตัง� driver ลงใน PC.

3.

ทําตามคําแนะนํ าในการติดตัง� จนเสร็จสมบูรณ์



Step 1 : ใช ้ auto-run เพือ
� ติดตัง� USB driver หรือเลือกจาก installation file ใน CD-ROM



Step 2: ต่ออุปกรณ์เข ้ากับ PC และทําตามคําแนะนํ าทีว� งสีแดงไว ้ตามข ้างล่าง

ื� มต่ออุปกรณ์ วินโดว์จะขึน
� คําว่า “Found New Hardware Wizard” ให้ยกเลิกการติดตงั�
“เมือ
� เชอ
แบบอ ัตโนม ัติไปก่อน”
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Step 3: USB driver ติดตัง� ได ้สําเร็จแล ้ว
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ตรวจสอบที� Computer Management＞Device Manager จะเห็น STM Virtual COM port ปรากฏขึน
�

ํ หร ับ GB-1000:
สา
� มต่อผ่านช่องUSB
ลงUSB driver ไว ้เพือ
� ให ้ PC รู ้จักอุปกรณ์เมือ
� มีการเชือ
1.

ดาวน์โหลด USB driver จากเว็บไซท์ www.globalsat.com.tw

2.

เปิ ดทํางาน USB driver ทีด
� าวน์โหลดมา

3.

ทําตามคําแนะนํ าไปจนกว่าจะติดตัง� สมบูรณ์

� มต่ออุปกรณ์เข ้า
ตรวจสอบที� Computer Management ＞ Device Manager จะเห็น Virtual COM port ปรากฏขึน
� เมือ
� เชือ
PC

1.2 ติดตัง� Training Gym Pro


ติดตัง� Framework v2.0 หรือสูงกว่า

การตรวจสอบ Microsoft Framework version ในระบบ ให ้ไปที� ’’Control Panel > Add/Remove Programs’’
Note: โดยปกติ Framework version ใน Windows XP SP2, SP3 และ Vista หรือสูงกว่าควรจะเป็ น version 2.0.


ติดตัง� GS-Sport Training Gym Pro

ใช ้ auto-run ติดตัง� GS-Sport Training Gym Pro หรือเลือกติดตัง� installation file จาก CD-ROM.



Step 1: คลิก Setup.exe เพือ
� ติดตัง� Training Gym Pro.
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Step 2 : เลือกภาษา



Step 3 : กด ’’OK’’



Step 4 : กด ’’Install’’
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Step 5: ดําเนินการติดตัง� กด ‘‘close’’ เมือ
� เสร็จ แล ้วเข ้า Training Gym Pro application.



� มต่อฐานข ้อมูลโดยอัตโนมัต ิ
Step 6 Software จะดําเนินการและเชือ
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Step 7: สร ้าง user account และเลือก model.

Note: โปรดเลือกอุปกรณ์ให้ตรงรุน
่ ก่อนใชง้ าน



� มต่อผ่าน USB cable.( โปดเชือ
� มต่อ USB cable
Step 8 : Process bar จะตรวจจับการเชือ
กับอุปกรณ์กอ
่ นทีจ
� ะเปิ ด software เพือ
� ให ้เปิ ดใช ้ com port ให ้เรียบร ้อย)
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2. Running GS-Sport Training Gym Pro
Application
ท่านสามารถเปิ ดใช ้ GS-Sport Training Gym Pro โดยดับเบิล
� คลิกทีไ� อคอน " GS-Sport
Training Gym Pro " ทีห
� น ้า desktop. หรือไปที� Start > All Programs >
GlobalSat GS-Sport > GS-Sport Training Gym Pro.

3. PC Software Application คํานํ า
3.1 ความต ้องการของระบบ
เพือ
� ให ้Softwareทํางานได ้เต็มประสิทธิภาพ ระบบต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนีจ
� งึ จะใช ้งาน GS-Sport Training Gym Pro ได ้


CPU: Pentium III Processor หรือสูงกว่า
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RAM อย�างน�อย 512 MB



Windows XP, Vista หรือสูงกว่า



Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว�า



Framework 2.0 หรือสูงกว�า

3.2 การ Create/Login Software


� Username
เมือ
� ติดตัง� software แล ้ว จะขึน
� ช่องให ้ตัง� ชือ



Login



GS-Sport Training Gym Pro software

Note:
1.

ท่านสามารถสร ้างUsernameอืน
� เพือ
� login และ import ฐานข ้อมูลทีb
� ackupได ้ด ้วย

2.

� มต่ออินเตอเน็ ตเรียบร ้อยก่อนเปิ ดใช ้ software
ให ้แน่ใจว่ามีการเชือ
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3.3 คําอธิบายแต่ละสว่ นของ Training Gym Pro

3

1

5

4
2

6

3.3 คําอธิบายแต่ละสว่ นของ Training Gym Pro

No.
1

บันทึกTraining database ตามปฏิทน
ิ
Sport Type : Walking
Sport Type : Hiking
Sport Type : Running

2

บันทึกTrack

Sport Type : Biking
Sport Type : Swimming
By Time
Multi-Sport
Train Meter

3

Meter และ ตารางรายการ points Way Points
Track Points
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Attitude graph
Speed graph
Heart rate graph
4

ชาร์ตวิเคราะห์สถิต ิ

Cadence graph
Power graph
Smooth curve
Time / Distance base

5

Google Maps (satellite, terrain, hybrid)

แผนที�

Open Street Map (Cycle, Mapnik, Osmarender)
6

ข ้อมูลบันทึกการฝึ ก

3.4 โครงสร ้างเมนูของ Training Gym Pro
รายการ

3.4 โครงสร้างเมนูของ Training Gym Pro
Import Activity

นํ าเข ้าข ้อมูลฝึ ก

Export Activity

ส่งออกข ้อมูลฝึ ก

Capture Google Map
Main

Show on Google Map

จับภาพ Google Map บน window เป็ นรูปแบบ JPG
หรือ BMP
แสดงข ้อมูลฝึ กบน Google Map.
แสดงข ้อมูลฝึ กบน Google Earth.

Files

Show on Google Earth

ท่านจะเห็นข ้อมูลฝึ กทีเ� ลือกไว ้บน google earth.

Log out

Log out และใช ้ username อืน
�

Exit

ออกจาก Training Gym Pro software

Open

เปิ ดไฟล์ (support gpx, kml format)

Save

บันทึกไฟล์ (support gpx, kml format))

Search by Date
Search Data
Search by Sport

Way Points
Planning
Routes

ค ้นหาบันทึกจากฐานข ้อมูลโดยการเลือก “start date”
และ “End date”
ค ้นหาบันทึกจากฐานข ้อมูลโดยการเลือก “start date”
และ “End date”
สร�าง waypoints โดยการกําหนดจุดบนแผนที�
หรือค�นหาจากที�อยู่
สร ้าง routes โดยการกําหนดจุดบนแผนที�
หรือค ้นหาจากทีอ
� ยู่
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ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์
Track Points

อัพโหลดไปทีอ
� ป
ุ กรณ์
ลบทัง� หมดจากอุปกรณ์
ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์

Data Transmission
Way Points

อัพโหลดไปทีอ
� ป
ุ กรณ์
ลบทัง� หมดจากอุปกรณ์

Routes

อัพโหลดไปทีอ
� ป
ุ กรณ์
ลบทัง� หมดจากอุปกรณ์

Com port Setting

ตัง� Com port ของอุปกรณ์

Device Configuration

แก ้ไขหรือปรับเปลีย
� นข ้อมูลอุปกรณ์

Firmware Upgrade

อัพเกรด firmware ล่าสุด
Speed/Pace

Unit Exchange

ความเร็ว(Dist/Hr)
ฝี เท ้า(Min/Dist)

Metric
Mile system
Nautical

Configuration

English
Chinese
Spanish
Language

German
Italian
French
Japanese
Russian
ความสูง
ความเร็ว

Overlay

Time base

อัตราเต ้นหัวใจ

(training comparison)

Distance base

Cadence
กําลังงาน
ฝี เท ้า

Help

About GS-Sport

GS-Sport Training Gym Pro introduction

About US

GS-Sport information
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4. PC Software Application
4.1 เมนูหลัก
4.1-1 การนําเข้าข้อมูล
ใน GS-Sport Training Gym Pro คลิก [Main] > [Import Activity]
ท่านสามารถนํ าเข ้าข ้อมูล GSsport Training Gym เข ้ามายัง Training Gym Pro software


เลือกไฟล์.act ของข ้อมูลฝึ ก แล ้วคลิก’’ Open’’



เมือ
� ข ้อมูลกิจกรรมโหลดได ้สําเร็จ จะปรากฏข ้อความนี�



รายการข ้อมูลทีโ� หลดมาจะแสดงอยูท
่ ด
ี� ้านล่างขวา
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่ ออกข้อมูล
4.1-2 การสง
ใน GS-Sport Training Gym Pro คลิก [Main] > [Export Activity]



� ไว ้ทีช
่ ง note
เลือกไฟล์ข ้อมูลฝึ กทีต
� ้องการจะบันทึก ตัง� ชือ
� อ



บันทึก
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จะปรากฏข ้อความไฟล์ทจ
ี� ะบันทึก

4.1-3 จ ับภาพ Google Map
จับภาพ Google Map บน window เป็ นรูปแบบ JPG

4.1-4 แสดงบน Google Map
แสดงข ้อมูลฝึ กบน Google map โดยตรง

4.1-5 แสดงบน Google Earth
แสดงข ้อมูลฝึ กบน Google earth โดยตรง (ต ้องดาวน์โหลด google earth ติดตัง� ไว ้ก่อนหน ้า)

4.1-6 Log Out
ท่านสามารถ log out และเปลีย
� นไปใช ้ username อืน
� login.

4.1-7 Exit
เมือ
� คลิก exit ระบบจะออกจาก software.
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4.2 เมนูไฟล์
4.2-1 เปิ ด
สามารถเลือกไฟล์ข ้อมูลทีต
� ้องการโหลดเข ้า Training Gym Pro software besides ได ้หลายชนิด รองรับไฟล์รป
ู แบบ
KML, GPX, CSV, NMEA, TXT

4.2-2 บ ันทึก
เลือกไฟล์ทต
ี� ้องการบันทึกจากฐานข ้อมูล รองรับไฟล์รป
ู แบบ KML, GPX, CSV, NMEA, TXT

4.3 เมนูค ้นหา
4.3-1 ค้นหาตามว ันที�
เลือก ‘’search by date ‘’ และเลือกช่วงวันทีก
� จ
็ ะได ้ไฟล์ข ้อมูลทีต
� ้องการ

4.3-2 ค้นหาตามชนิดกีฬา
สามารถค ้นหาข ้อมูลโดยเลือกตามชนิดกีฬา


เลือก ‘’Search by date‘’ หรือ ’Search by sport’’ เพือ
� ค ้นหาข ้อมูลฝึ ก หรือเลือกทัง� คูใ่ นคราวเดียวกัน เพือ
� ให ้ได ้
ข ้อมูลทีถ
� ก
ู ต ้อง



ข ้อมูลฝึ กจะแสดงอยูท
่ ด
ี� ้านล่างซ ้าย
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4.4 เมนูวางแผน
4.4-1 Waypoints
ท่านสามารถวางแผน waypoints หรือค ้นหาสถานทีผ
� า่ น waypoints.



ื� สถานที� แล ้วกดค ้นหา (optional).
ใส่ชอ



กด Add Waypoint จะเพิม
� waypoint บน Google map.
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� (จํากัด 6 ตัวอักษร) แล ้วบันทึก บนแผนทีก
� จ
็ ะแสดง waypoint
เพิม
� waypoint บน Google map แล ้วตัง� ชือ
ทีเ� พิม
� เข ้าไป



เมือ
� บันทึก waypoint เสร็จแล ้ว จะเห็น waypoints ทัง� หมดอยูด
่ ้านบน ท่านสามารถเลือก waypoints ทีต
� ้อง
การแล ้วไปที� [Data Transmission] > [Way Points] > [Upload to Device] เพือ
� อัพโหลด waypoints ไป
ยังอุปกรณ์ (โปรดดู 4.5-2 Way Points ในรายละเอียด)
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4.4-2 Routes
ท่านสามารถวางแผน routes และอัพโหลดไปใช ้งานในอุปกรณ์ได ้



� สถานที� แล ้วคลิกค ้นหา (optional).
ใส่ทอ
ี� ยูห
่ รือชือ



เริ�ม Route และคลิกเพิ�ม waypoint แทรกลงบน Google map.
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คลิกเพิม
� waypoints ต่อๆไปตามเส ้นทางทีต
� ้องการสร ้างบน Google map เมือ
� สร ้างเส ้นทางจนถึงจุดหมาย คลิกที� End
Route.



� route และบันทึกไว ้ รายการ waypoints ทีใ� ช ้สร ้างเส ้นทางจะแสดงให ้เห็นอยูด
ตัง� ชือ
่ ้านบน
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เมือ
� บันทึก route เสร็จแล ้ว จะปรากฏ route นัน
� อยูท
่ างด ้านขวาล่าง สามารถคลิกไปที� [Data Transmission] >
[Routes] > [Upload to Device] เพือ
� อัพโหลด route ใส่อป
ุ กรณ์ไปใช ้งาน (โปรดดู 4.5-3 Routes ในรายละเอียด)
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4.5 เมนูถา่ ยโอนข ้อมูล
4.5-1 รอยทาง
4.5-1.1 ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์


เมือ
� คลิก [Data Transmission] > [Track Point] > [Download from device] ระบบจะค ้นหาจาก
อุปกรณ์ และแสดงสถานะการดาวน์โหลดตามรูป



แสดงรายการข ้อมูลฝึ กทีจ
� ะโหลดทัง� หมด สามารถเลือกได ้ว่าจะดาวน์โหลดข ้อมูลอันไหน



ดูความคืบหน ้าการดาวน์โหลด
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เมือ
� ดาวน์โหลดแล ้ว ข ้อมูลฝึ กและสถิตจิ ะแสดงอยูท
่ างด ้านซ ้าย

4.5-1.2 อ ัพโหลดไปย ังอุปกรณ์


คลิกที� [Data Transmission] > [Track Point] > [Upload to device] แล ้วเลือกรายการข ้อมูลฝึ กด ้านซ ้ายถ่ายโอน
ไปยังอุปกรณ์
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4.5-1.3 ลบข้อมูลจากอุปกรณ์ทงหมด
ั�


เมือ
� คลิก [Data Transmission] > [Track Points] > [Delete all from device] จะปรากฏหน ้าต่างให ้ยืนยันว่า
ต ้องการลบข ้อมูลฝึ กทัง� หมดหรือไม่ ถ ้ายืนยันกด ’’Yes’’
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เริม
� ต ้นลบข ้อมูลจากอุปกรณ์



ข ้อมูลจากอุปกรณ์ถก
ู ลบเรียบร ้อยแล ้ว

4.5-2 Way points
4.5-2.1 ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์


คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Download from device] เพือ
� ดาวน์โหลด waypoints จาก
อุปกรณ์มายังPC



รายการ waypoint ทัง� หมดจะถูกถ่ายโอนมาแสดงอยูด
่ ้านบนของจอ
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4.5-2.2 อ ัพโหลดไปย ังอุปกรณ์


คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Upload to Device] เพือ
� โอน waypoints จาก PC Software
ไปย ังอุปกรณ์



เลือก waypoint ทีต
� ้องการโอนไปยังอุปกรณ์
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เมือ
� อัพโหลด waypoint เสร็จสมบูรณ์ คลิก OK

4.5-2.3 ลบออกจากอุปกรณ์ทงหมด
ั�


คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Delete all from device] เพือ
� ลบ waypoints ทัง� หมดจากอุปกรณ์

4.5-3 Routes
4.5-3.1 อ ัพโหลดไปย ังอุปกรณ์


คลิก [Data Transmission] > [Routes] > [Upload to device] แล ้วเลือกข ้อมูลทีจ
� ะถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์
อยูท
่ างด ้านล่างซ ้าย
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4.5-3.2 ลบจากอุปกรณ์ทงหมด
ั�


เมือ
� คลิก [Data Transmission] > [Routes] > [Delete all from device] จะขึน
� ข ้อความให ้ยืนยันว่าต ้องการลบ
บันทึก Route ทัง� หมดจากอุปกรณ์ คลิก ’’Yes’’
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Routes ถูกลบจากอุปกรณ์เรียบร ้อย กด OK

4.6 เมนูตงั � ค่า
4.6-1 ตงค่
ั� า Com Port
สามารถสแกน COM port เพือ
� ให ้ยึดโยงกันระหว่างอุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์




ให ้สแกน Com port ก่อนทําการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดทุกครัง�

สแกน Com port สําเร็จ

4.6-2 ตงค่
ั� าอุปกรณ์


Application จะดึงข ้อมูลการตัง� ค่าจากอุปกรณ์ออกมา ซึง� สามารถแก ้ไขใหม่ได ้ สามารถบันทึกค่าทีต
� งั � ไว ้เป็ น log file
หรือส่งไปตัง� ค่าอุปกรณ์โดยตรง
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Note: รายการตัง� ค่าแตกต่างกันไป ในแต่ละรุน
่

4.6-3 การอ ัพเกรด Firmware
สามารถอัพเกรด firmware ของอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี�


คลิก ’’Browse’’ เพือ
� เลือก firmware file ล่าสุด (*.ghx) ไปอัพเกรด

Step :1



เลือก firmware version แล ้วเปิ ด
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คลิกอัพเกรด firmware ใหม่

Step :2


ขึน
� ข ้อความ Are you sure you want to update device, you will lose all device data
กด OK (ถ ้าต ้องการเก็บข ้อมูลเก่าในอุปกรณ์ ให ้บันทึกไว ้ก่อนจะอัพเกรด new firmware.)

4.6-4 การเปลีย
� นหน่วย


สามารถเปลีย
� นแปลงหน่วยของความเร็วกับฝี เท ้าได ้



มีหน่วยวัดให ้เลือกสามแบบ (Metric, Mile system, Nautical)
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4.6-5 ภาษา
มีภาษาให ้เลือกคือ English, Chinese, Spanish, German, Italian, French, Japanese และ Russian เมือ
� เลือกภาษาใด
Training Gym Pro จะเปลีย
� นภาษานัน
� ให ้ทันที

4.7 Overlay
เมื�อต ้องการเปรียบเทียบข�อมูลหลากชนิด สามารถใช ้การ Overlay ซ�อนทับข�อมูลเทียบดูได ้
คลิก Overlay ให ้โปรแกรมขึ�นข�อมูลมาให�ดู แล�วเลือกเอาทีส
� นใจจะเปรียบเทียบ
สามารถเปรียบเทียบด�วยเวลาหรือด�วยระยะทาง

Page 33

Software Instruction Manual

4.8 เมนูชว่ ยเหลือ
4.8-1 เกีย
� วก ับ GS-Sport
ั� ของ Training Gym Pro.
จะบอกเวอร์ชน

4.8-2 เกี�ยวกับเรา
จะเชื�อมต�อไปยังเว็บไซท์ GS-Sport โดยตรง: www.gs-sport.com.tw

5. ชนิดแผนที�
มีแผนทีบ
� นเว็บเพจหลักอยูส
่ องชนิด ทีใ� ช ้กับ Training Gym Pro software คือ Google map และ Open Street Map
ซึง� จะรวม Cycle map, Mapnik map, Osmarender Map:

5.1 Google Map (Google Map)
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5.2 Satellite Map (Google Map)

5.3 Terrain Map (Google Map)

5.4 Hybrid Map (Google Map)
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5.5 Cycle Map (Open Street Map)

5.6 Mapnik Map (Open Street Map)

5.7 Osmarender Map (Open Street Map)
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6. Troubleshooting & FAQ
1. ทําไมจึงเกิด “PC com port error” เมื�อดาวนโหลดข�อมูล
คําตอบ:
็ ดูวา่ ได ้ติดตัง� USB driver หรือไม่
(1). เชค
็ ดูวา่ USB driver รองรับกับระบบของPC หรือไม่ก
(2). เชค
ื� มต่อ PC ด ้วยสาย USB
(3). เชอ
(4). ดับเบิล
� คลิกไอคอน “GS-Sport Training GYM Pro” บนหน ้า desktop เพือ
� เริม
�
application.
(5). จาก menu bar คลิก “Configurations” และคลิก “Scan COM Port” button.
COM port จะถูกสแกนโดยอัตโนมัต ิ
2. จะ backup ฐานข้อมูลจาก Training Gym Pro ได้อย่างไร
คําตอบ:
้
ขณะนี� Training Gym Pro ใชระบบ
XML data base จึงสะดวกทีจ
� ะนํ าฐานข ้อมูล
ออกมา สามารถค ้นหาได ้ที� :
C:\Program Files\GlobalSat Technology\GS-Sport Training Gym Pro
\Data ก๊อบปี� ทงั � โฟลเดอร์ไว ้ แล ้วจึงถอน Training Gym Pro ออก

7. Feature Comparison in Different Models
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รายการ

3.4 โครงสร้างเมนูของ
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FCC Notices
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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FCC RF Exposure requirements:
This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any
other antenna or transmitter.
NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV
INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS
EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO
OPERATE THE EQUIPMENT.

Page 39

