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 راهنمای خرید اینترنتی گام شمار

 وسیله ای کاربردی است که به وسیله آن می توانید تعداد قدم های خود را  شمار گام

 .به هنگام پیاده روی بشمارید

 استفاده از این وسیله در ورزش دو یا پیاده روی بسیار کاربرد دارد. 

  امکان تعداد شمارش گام ها و محاسبه میزان کالری مصرفی با استفاده از این مچ بند

 .اهم می شودبه راحتی فر

  هدف اکثر افراد از تهیه قدم شمارهای هوشمند، تعیین یک برنامه مدون جهت

 .آل استدستیابی به تناسب اندام ایده 

 امروزه، مدل های بسیار متنوعی از این محصول را می توان در بازار یافت. 

 هر کدام از آنها دارای ویژگی ها و مشخصات فنی مخصوص به خودشان هستند. 

  می توانید با بررسی همه جانبه راهنمای خرید قدم شمار های موجود در بازار شما

از طریق آنالین شاپ های معتبر سراسر کشور جهت خرید بهترین و مناسب ترین 

 .مدل اقدام نمایید

 ورزشی دوربین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید گام شمار

به یکی از سخت ترین چالش های کاربران تبدیل شده  هوشمند شمار گام خرید امروزه

 .است

انتخاب مناسب ترین مدلی که بتواند نیاز شما را به هنگام استفاده از آن برآورده سازد جزو 

 .موارد مهمی بوده که باید در نظر گرفته شود

جهت کسب اطالعات بیشتر در ادامه به راهنمای خرید قدم شمار های دیجیتالی اشاره کرده 

 :ایم
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 بررسی قابلیت های مختلف اندازه گیری قدم شمار

  یکی از نکات مهمی که قبل از خرید قدم شمار باید مورد بررسی قرار گیرد، توجه

 .به قابلیت های اندازه گیری آن است

  مدل های متنوع قدم شمارهای موجود در بازار از قابلیت های ویژه ای برخوردار

 .هستند که می توانند انتظارات کاربران را برآورده سازند

 ها تنها تعداد گام ها را شمارش کرده و برخی مدل های  به عنوان مثال، بعضی مدل

دیگر دارای قابلیت های دیگری نظیر: اندازه گیری میزان کالری مصرفی، مسافت 

 .طی شده و مدت زمان پیاده روی هستند

 بررسی مدل های مختلف قدم شمار

های هوشمند جزو بهترین تجهیزات ورزشی جهت شمارش تعداد گام ها به هنگام شمار گام

های هوشمند موجود در بازار می توان  شمار گام پیاده روی به شمار می روند. از بهترین

 :به مدل های زیر اشاره نمود

 گام شمار شیائومی 

روز به روز از جمله بهترین برندهای موجود در بازار بوده که تقاضا جهت خرید آن 

 .افزایش می یابد

قدم شمار شیائومی دارای قابلیت های ویژه ای نظیر: حسگر ضربان قلب، کیفیت باتری 

 .فوق العاده، قابلیت اعالم تماس های دریافتی و همچنین ویژگی ضد آب است

مجموع این خصوصیات باعث شده تا این قدم شمار از جایگاه ویژه ای در میان خریداران 

 .ر گرددبرخوردا
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 گام شمار سامسونگ 

از جمله برندهای دیگری است که در بازار می توان آن را یافت. از مهمترین ویژگی های 

قدم شمار سامسونگ می توان به طراحی زیبا، دقت باال در اندازه گیری، مقاومت در برابر 

 .رطوبت و قابلیت سنجش کیفیت خواب اشاره نمود

به دست آمده توسط این قدم شمارها به گوشی های هوشمند  ناگفته نماند که تمام اطالعات

 .منتقل می شوند

به یک جمع بندی کاملی از میزان  هواوی گوشی شمار گام به عنوان مثال، شما با تهیه

 .فعالیت های روزمره خود خواهید رسید

می توانید از قدم شمار  (IOS با توجه به سیستم عامل گوشی هوشمند خود )اندروید یا

 .اپلیکیشن مخصوص جهت انجام این کار استفاده نمایید

 بررسی امکانات و ویژگی های قدم شمار

برای آن دسته از ورزشکارانی که به صورت  شمار گام بررسی امکانات و ویژگی های

حرفه ای به انجام فعالیت های ورزشی می پردازند، ضروری می باشد. از جمله مهمترین 

 :ه موارد زیر اشاره نموداین ویژگی ها می توان ب

 هوشمند های گوشی با دستگاه سازگاری قابلیت 

 دستگاه بودن آب ضد 

 باتری باالی عمر طول 

 خرید گام شمار

  قدم شمار یا پدومتر، دستگاهی است که با طراحی منحصر به فرد و ویژگی های

 .خود توانسته به جایگاه ویژه ای در بازار دست یابد

  قدم شمارهای موجود در بازار یا به صورت کمری یا به صورت مچ بند بوده که شما

 .می توانید با توجه به نیاز خود جهت خرید بهترین آنها اقدام نمایید
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  خرید قدم شمار پیاده روی برای آن دسته از افرادی که به دنبال وسیله ای مناسب

 .مناسبی به شمار می رودجهت دستیابی به اهداف ورزشی خود هستند، گزینه 

 :از مهمترین مزایای خرید پدومتر می توان به موارد زیر اشاره نمود

 ورزشکار بدنی و فیزیکی های فعالیت سطح و میزان گیری اندازه .1

 بدنی های فعالیت و ورزش انجام به افراد بیشتر ترغیب .2

 آن از استفاده هنگام به بدن انرژی سطح افزایش .3

 قیمت گام شمار

 های موجود در بازار با توجه به یک سری قابلیت ها از رده های مختلف مارش گام

 .قیمتی برخوردار هستند

  نام و برند تولید کننده جزو فاکتورهای مهمی بوده که می تواند بر قیمت این محصول

 .تاثیر بگذارد

  عالوه بر این بستگی به نیاز فرد خریدار داشته که بخواهد از چه نوع پدومتری جهت

 .انجام فعالیت های ورزشی خود استفاده نماید

 ،دارای قابلیت های ویژه ای  واچ اپل شمار گام و اندروید شمار گام به عنوان مثال

 .بوده و در قیمت های متفاوتی در بازار به فروش می رسند

 روش نگهداری از گام شمار

 های موجود در بازار از لحاظ عملکرد به انواع مختلف: مکانیکی یا شمار گام

 .دیجیتالی تقسیم بندی می شود

  روش نگهداری از قدم شمارهای پیاده روی بستگی به چگونگی استفاده شما از این

 .وسیله دارد

  پدومترهای مکانیکی با اتصال آونگ به چرخ دنده، امکان شمارش تعداد های گام

 .راهم می کندهای شما را ف
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  پدومترهای دیجیتالی در مقایسه با مدل قبلی، امکان اندازه گیری دقیق گام ها، سرعت

 .و حتی زمان را برای کاربر به راحتی مهیا می کند

 جمع بندی خرید اینترنتی گام شمار

  پدومتر یا قدم شمار، دستگاهی است که با استفاده از آن می توان به اهداف ورزشی

 .دست یافت

  این محصول با تعداد شمارش دقیق گام ها، شرایط مناسبی را برای فرد ورزشکار

 .جهت دستیابی به اهداف ورزشی فراهم می کند

 در بازار تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی بوده که از  دیجیتالی شمار قدم قیمت

 .مهمترین آنها می توان به ویژگی ها و برند تولیدی آن اشاره نمود

 از این محصول در بازار موجود بوده که شما می توانید با در نظر  انواع مختلفی

گرفتن تمام جوانب، مدلی که با نیازتان سازگاری داشته باشد را جهت خرید انتخاب 

 .نمایید

  جا دارد بگوییم که امکان خرید اینترنتی این محصول کاربردی از طریق آنالین شاپ

 .های معتبر در سراسر کشور وجود دارد

 


