
GARMIN & Sundhed  2

Tidsstempel Alder: Køn: 1a. Hvor aktiv er du i dit arbejde? 1b. Hvor aktiv er du i din fritid? 1c. Hvor aktiv er du med Træning/Sport? 2. Hvilket GARMIN device bruger du, hvor ofte bruger du det og hvor længe har du haft det?

2020/06/07 6:38:53 PM EET 28 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Vivosport, bruger det hver dag, har haft det eller lign model i 6 år

2020/06/07 6:53:10 PM EET 26 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Vivoactive 3 . Har det på 9 ud af 10 dage, købte det i februar i år.

2020/06/07 7:11:27 PM EET 20 Kvinde 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Forerunner 35


Jeg har det altid på og bruger det til diverse aktiviteter i løbet af ugen 


Har haft det i 11 måneder.

2020/06/07 7:12:49 PM EET 52 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 1. Lettere aktiv (1-2 timer ugentlig træning): Garmin 3 har haft det en måned. Havde før garmin 2

2020/06/07 7:29:41 PM EET 41 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Garmin 645 Music

2020/06/07 7:40:51 PM EET 42 Mand Soldat 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Fenix 5x. Bruger det hele tiden...

2020/06/07 7:41:20 PM EET 48 Mand 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Vivoactiv

2020/06/07 7:41:38 PM EET 28 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): VivoActive 3, Bruger den dagligt og har haft den  1,5 år ca

2020/06/07 7:47:17 PM EET 47 Mand 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): fenix 6, bruger det når jeg er aktiv og har haft det i ½ år

2020/06/07 7:49:10 PM EET 34 Mand 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): 6 mdr, Garmin Vivoactive 3,, Har det på 24/7

2020/06/07 7:50:42 PM EET 32 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin Venu smartwatch med gps 

2020/06/07 7:55:19 PM EET 29 Mand 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 1. Lettere aktiv (1-2 timer ugentlig træning): Forerunner ur 4 år

2020/06/07 8:07:39 PM EET 47 Mand 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Fenix5 - døgnet rundt.  Bruger det ca 5 timer som tracked på gåture. samt spinning 2 timer om ugen

Egde1030 ifm pendler på cykel til arb. ca 10 timer om ugen.

2020/06/07 8:17:18 PM EET 48 Mand 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Fenix3 og har det på hele tiden og bruger det til løb samt mtb

2020/06/07 8:19:06 PM EET 55 Mand 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Har haft mit 735TX, i 2,5 år. Har det på hele døgnet og bruger det når jeg træner.

2020/06/07 8:36:44 PM EET 33 Mand 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Fenix 5, Bruger det dagligt. Har haft det i 3 år.

2020/06/07 8:43:38 PM EET 59 Mand 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): 235, hver dag, 3 år

2020/06/07 8:44:27 PM EET 30 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): vivoactive

2020/06/07 8:48:40 PM EET 35 Mand 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin Descent, dagligt i 3 måneder

2020/06/07 9:01:10 PM EET 24 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin vivo active Music, hver dag og fik det julen 2019

2020/06/07 9:14:16 PM EET 24 Kvinde 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin vivomove, hver dag mange gange om dagen, jeg har haft det i et par uger

2020/06/07 9:17:49 PM EET 28 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Vivoactive.3 Music. Bruger det hver dag og har haft det siden marts 2020

2020/06/07 9:22:47 PM EET 35 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin Fenix HR3, bruger det i perioder, hvor det enten er på konstant eller af konstant. Har haft det i et par år efterhånden

2020/06/07 9:43:56 PM EET 24 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Vivoactive 3 Music. Har det på 24 timer i døgnet pånær når det oplades. Har brugt det dagligt i cirka et år.

2020/06/07 9:57:18 PM EET 20 Kvinde Gymnasie elev 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): vivoactive 4s

2020/06/07 9:59:42 PM EET 25 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Vivosmart 3, bruger det hele tiden, det er halvandet år gammelt

2020/06/07 11:58:39 PM EET 28 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Vivosport, bruger det hver dag, har haft det eller lign model i 6 år

2020/06/08 8:46:44 AM EET 37 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Garmin vivoactive 4’s brugt ca. 2 mdr. ! Har brugt andet mærke førhen.

2020/06/08 9:52:01 AM EET 26 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 1. Lettere aktiv (1-2 timer ugentlig træning): Vivosport. Mit fitbit gik i stykker, så har haft dette i 14 dage. Det bruges dagligt.

2020/06/08 12:15:53 PM EET 32 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 1. Lettere aktiv (1-2 timer ugentlig træning): Vivofit 4, 9 måneder ca.

2020/06/08 6:16:49 PM EET 24 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin forerunner 235, 2 gange om ugen, 1 år

2020/06/10 1:18:20 PM EET 36 Kvinde 2. Aktivt fysisk arbejde (butiksarbejde, o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Jeg bruger Garmin Vivoactive 3 Music. Det er altid på mit håndled, pånær når jeg sover. Jeg har haft det i et par måneder.

2020/06/10 7:09:58 PM EET 22 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin 235 haft det i 3 år

2020/06/10 7:16:55 PM EET 33 Mand 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): garmin fenix 5x Plus ca. 6 måneder

2020/06/10 7:22:52 PM EET 24 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Lettere aktiv (2-3 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 1. Lettere aktiv (1-2 timer ugentlig træning): garmin fr 735xt - 3 år

2020/06/10 7:32:07 PM EET 29 Kvinde er på barsel, vil mege min dagligdag svarer til aktivt fysisk arbejde 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): garmin vivoactive 3 music

2020/06/10 7:42:43 PM EET 37 Mand 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): forerunner 45L, ca 2 måneder

2020/06/10 11:55:04 PM EET 21 Kvinde Jeg er studerende 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Garmin vivoactive 4s. Har det på 24/7 og har haft det siden maj

2020/06/12 11:30:36 AM EET 46 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Skiftet fra Vivo MOVE HR til Vivo active 4S

2020/06/14 9:46:09 AM EET 34 Mand 3. Hårdt fysisk arbejde med høj intensitet (tjener, fitnessinstruktør, håndværker o.l.) 1. Rimelig aktiv (4-5 timer ugentlig fysisk aktivitet*): 3. Meget aktiv (5-7+ timer ugentlig træning): Felix 4

2020/06/14 8:46:38 PM EET 24 Kvinde 1. Stillesiddende arbejde med let bevægelse (kontorarbejde o.l.) 3. Meget aktiv (5- 7+ timer ugentlig fysisk aktivitet*): 2. Rimelig aktiv (3-4 timer ugentlig træning): Garmin fenix 5S Sapphire
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3. Hvad var din motivation for at anskaffe dig et sådanne GARMIN?

Ville tracke min hverdagsaktivitet

Ville gerne tabe mig i vægt.

At holde styr på min træning og holde mig selv motiveret. Jeg ville gerne vide mere om min træning (længte, puls, tempo og tid)

Jeg tæller skridt dagligt og uret motiverer mig

Generelt brugt af de fleste løbere i min lokale løbeklub. Fælleskab på Connect 

Fenix 2 + forerunner 735xt slidt op

Svoger

Så jeg kunne tracke min aktivitet. 

skridt tælle konkurrance på jobbet

Tjekke det gennemsnitlige aktivitetsniveau, minimums grænse på skridt pr dag...

For at blive mere aktiv i min hverdag og for at tracke min aktivitet under træning. 

Målbare resultater


følge puls styret træning 

Få rørt mig mere 

Primært Puls og aktivitetsmåling, vandtæt ur.

Skulle bruge et nyt trænings ur. Valget stod mellen Garmin, Suunto og Polar. Garmin var det der bedst opfyldte mine krav.

Primært til løb

At kunne registrere træning samt skridt i løbet af dagen

Mulighed for at logg mine aktiviteter og se fremskridt i min træning. Samt muligheden for GPS applikationer til sejlads og integreret dykkercomputer

Ville gerne tabe mig, og har tabt 26 kg siden 10 januar. (Skriver det her den 7. Juni)

At kunne tracke min aktivitet for at udfordre mig selv og motivere ved konkurrencer blandt venner 

Var begyndt at løbe og ville gerne samle musik enhed og aktivitets tracker i et

For at tracke min træning (hvor mange km jeg har padlet osv)

For at tracke mine skridt hovedsageligt, i forbindelse med min sport. 

gode anbefalinger

Jeg har altid haft garmin og det er kompatibel med stort set alt elektronisk udstyr. Derudover tracker den min søvn som er vigtig for mig

Ville tracke min hverdagsaktivitet

Præcise målinger ved løb - komfortable ur

Fitbut gik i stykker og jeg mister motivationen fuldstændig for at lave noget, hvis jeg ikke kan tracke det. 

At tracke min aktivitet og at blive motiveret til at bevæge mig mere og tabe mig

Tracke resultater

Jeg var træt af at have telefonen med på løbeture for at tracke min tur og høre musik.

tracke mine løb, jeg har altid været meget aktiv, og synnes det er spændende at følge med i udviklingen

tjek af puls, skridt, kalorier, men faktisk primær pga. muligheden for musik til min løbetur uden at have min mobil med

opdatering af tidligere garmin ur samt tri-træning

jeg ville gerne have et ur som kunne fungerer som et sportur, når jeg løbetræner men også et pænt ur til hverdagsbrug med fx skridttæller  

at bedre kunne kontrollere mit tempo når jeg løber. Jeg har tendens til at løbe for hurtigt og derfor få skader. Jeg tænkte at jeg med et pulsur bedre ville kune tage mig sammen til at løbe langsommere 

Jeg løber meget og syntes ikke diverse app’s gav mig gode data i forhold til min træning

Gik mange ture HR var en flot kombi af skridttæller og ur

Arbejde fitness 

Mere præcis distance på løb, kcal og bare generelt funktionerne
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4. Hvilke 3 funktioner bruger du mest i dit GARMIN? (sæt KUN 3 kryds) Hvis "andre sundhedsrelaterede funktioner" er afkrydset - hvilke? 5. Hjælper dit GARMIN dig til at holde dig aktiv?

Skridttæller:;Kalorie måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Etagetæller:;Tilbagelagt gået distance:;Aktive minutter:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Tilbagelagt gået distance:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Søvn Ja

Skridttæller:;Vo2 max måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Etagetæller:;Tilbagelagt gået distance:;Aktive minutter:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Stressniveau måler:;Stopur:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.):;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Ja

Skridttæller:;Stressniveau måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Stressmåler Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Stressniveau måler:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Altimeter Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Vo2 max måler: Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Tilbagelagt gået distance:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Tilbagelagt gået distance:;Aktive minutter: Ja

Skridttæller:;Aktive minutter:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Aktive minutter:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Aktive minutter:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Søvnmåler / hvor godt jeg sover så jeg kan finde frem til de ideelle timer Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Nej

Skridttæller:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler: Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Puls Ja

Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Søvn tracker Ja

Skridttæller:;Kalorie måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Tilbagelagt gået distance:;Aktive minutter:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Nej

Skridttæller:;Etagetæller:;Kalorie måler: Ja

Skridttæller:;Tilbagelagt gået distance:;Aktive minutter:;Andre sundhedsrelaterede funktioner: Menstruationscyklus Ja

Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Nej

Skridttæller:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Etagetæller:;Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Vo2 max måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Nej

Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Nej

Skridttæller:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler: Nej

Skridttæller:;Kalorie måler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Håndledsbaseret pulsmåler:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;Etagetæller:;Aktive minutter:;Kalorie måler:;Håndledsbaseret pulsmåler:;GPS/GLONASS:;Vo2 max måler:;Stopur:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Spotify  - fantastisk at slippe for at have telefonen med Ja

Skridttæller:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja

Skridttæller:;GPS/GLONASS:;Fitnessmåler (løb, cykling, styrketræning, svømning mf.): Ja
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Hvis ja - hvordan? 6. Føler du at dine sundhedsvaner og dit generelle aktivitetsniveau er forbedret efter du har fået dit GARMIN?

Er bevist om at nå mine daglige såvel som ugentlige mål. Desuden hjælper den med motivationen Ja

Det er mere motiverende at dyrke motion og cykle fx og man presser sig selv lidt mere 😊 Ja

Hvis jeg kan se at jeg ikke har løbet eller cyklet langt nok på en uge.
 Ja

Det motiverer mig Ja

Motivation ift skridt. Motivation ift at nå mit antal ugentlige km (løb) Ja

Kan følge mine mål og se om jeg når dem Ja

At jeg ikke sidder forlænge Ja

Den minder mig og inaktivitet Ja

det er sjovt lige at få 100 skridt/kalorier mere Ja

Opretholde et mere jævnt aktivitetsniveau uge til uge, derved nemmere vægttab.

Kalorietælleren er blot til info om mere eller mindre aktivitet fra uge til uge.. Kan som sådan ikke bruges til egentlig kalorietæller, men giver et meget godt praj om hvor aktiv man egentlig er..

Ja

Jeg er mere opmærksom på hvor meget jeg har bevæget mig, hvis det ikke er nok kommer jeg op og igang. Ja

går mere Ja

motivation Nej

Man skal nå sine daglige mål Ja

Motivation ved manglende aktivitet Nej

Gør at jeg tydeligt kan se fremskridt i min overordnede form. Ja

Holde styr på km, ruter, tider, forbedring i form Ja

Jeg er opmærksom på antal skridt gået om dagen, hvor jeg gerne vil opnå 10000 skridt om dagen. Den(mit ur) hjælper mig derfor til at nå dette tal. Nej

Det er væsentligt mere motiverende, at tage ud og udøve en sportslig aktivitet, når uret har en måler til den givne sportsgren. Ja

Fortæller mig hvis jeg har være stille siddende længe Ja

Det motivere mig at jeg konkret kan se hvor meget eller lidt jeg har været aktiv Ja

Får lyst til at slå rekorder og bliver høj af at tracke Ja

Nej

Sikrer at jeg hver dag når minimum 10.000 skridt udover mine daglige træninger Ja

Går mere, for at få gået 10000 skridt hver dag Ja

Ved at holde øje med min puls Ja

Er bevist om at nå mine daglige såvel som ugentlige mål. Desuden hjælper den med motivationen Ja

Ville være aktiv med eller unden ur! Nej

Jeg sætter mål for mig selv. Ja

Jeg har et større overblik over hvor meget og hvordan jeg bevæger mig og det inspirerer mig til at udfordre mig selv. Ja

Ja

Jeg vil nå mine 10000 skridt hver dag, så hvis jeg ikke er nået dem om aftenen, går vi en tur. Ja

jeg valgte at sige NEJ da den aktivitet jeg udfører vil jeg lave alligevel uafhængigt af uret. Jeg kan bare godt lide at følge med efterfølgende. Ja

Nej

Nej

jeg kan fx godt slå en lille sløjfe på en gå eller løbetur, hvis jeg synes jeg mangler nogle skridt til den pågældende dag Ja

1. jeg kan heletiden se hvor mange km jeg har løbet i denne uge, så jeg bliver hele tiden påmindet om hvor mange jeg mangler for at nå mit mål. 

2. det er nemt at se hvor mange skridt jeg har gået, hvilket for mig er en motivation til at komme ud og røre mig.

3. "udfordringer" for mig til at prøve noget jeg eller ikke ville have prøvet.

Ja

Det optimerer min træning og med det rette udstyr, har jeg mere glæde af at træne Ja

Skal nå mine skridt Ja

Motivation Nej

Målet om 10.000 skridt om dagen Ja
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Hvis ja - hvordan ? (Uddyb gerne) 7. Har dit GARMIN push-notifikationer (f.eks. aktivitetindikatoren “move!”) som påminder dig om mere aktivitet?

Er blevet mere bevist omkring mine daglige aktiviteter desuden er det en motivations faktor som hverdagsaktiviteter som gå og cykelrute da de også kan trackes Ja

Jamen jeg har mere lyst til at gå en tur eller cykle fordi uret måler min afstand og sådan det er sjovt Ja

Kan holde styr på hvor mange kalorier jeg har forbrændt.

Er begyndt og løbe og cykle mere.

Det er den bedste træningsmakker"

Ja

Jeg får gået 10000 skridt dagligt Ja

Nei

Kan følge op på hvad jeg mangler Nei

Mere obs på aktivitet Nei

Får trænet mere og får gået min 10-12.000 skridt Ja

kommer jeg hjem med 9000 skridt på tæller, så skal der lige en gåtur til så vi rammer de 10000 Nei

Mere bevidst om hvor aktiv jeg er... Nei

Jeg er blevet mere aktiv, og tager gerne en ekstra gå/løbetur hvis der mangler skridt på kontoen. Ja

Nei

Ja

Man skal bare nå sine mål ellers bliver det ikke en god dag Ja

Nei

Korrelation er ikke lig med kausalitet. Ja

Jeg er mere motiveret og konkurrerer med mig selv Ja

Nei

Jeg har fået motivation for at intensivere min træning, for at " slå " mine tidligere præstationer Ja

Ja

Ja

Bevæger mig mere, fordi det er fedt at følge med i. Nei

Ja

“Tvinger” mig til at gå de skridt jeg skal Ja

Bevæger mig mere, og har bedre styr på hvordan jeg soverytme er Nei

Den fortæller antal aktive kalorier når man sender data til connect appen og det motivere mig fremadrettet Nei

Er blevet mere bevist omkring mine daglige aktiviteter desuden er det en motivations faktor som hverdagsaktiviteter som gå og cykelrute da de også kan trackes Ja

Ja

Ja, fordi uret holder mig oppe på hvor meget jeg laver. Mangler dig 100% en funktion der fortæller mig hvor mange kilometer jeg går. Det er lidt demltiverende , at jeg ikke kan finde den. Ja

Jeg har bevæget mig mere end før jeg fik uret og jeg har tabt mig. Nei

Træner oftere Ja

Igen: Jeg går mere. Ja

når jeg har mulighed for at sammenligne mine nuværende data med tidligere, og kan se forbedringer eller forværringer motiverer det mig til at løbe mere. Derfor løber jeg generelt mere efter jeg har fået uret. Derudover hvis antal skridt har været lav i et pr dage (som i start corona), gør det mig opmærksom på problemet, og jeg får ændret på min hverdag, så jeg generel er mere aktiv.Ja

Nei

Ja

jeg kan som nævnt ved overstående spørgsmål til tider være mere aktiv i form af gåture eller løb pga. min garminur Nei

jeg løb og trænede i forvejen, men skridttæller og udfordringer for mig til at gå flere ture Nei

Efter jeg har anskaffet mig et ur, der mere præcist kan fortælle mig hvor aktiv jeg er i løbet af dagen (i forhold til min mobil), så har jeg nemmere ved at holde øje med mit kcal indtag i forhold til min forbrænding og mit aktivitetsniveauJa

Går ekstra ture om nødvendigt for at nå mine skridt. Målet er 10.000 Ja

Nei

Man bliver holdt oppe mod det. Ja
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Hvis ja - hvilken effekt har denne teknologiske motivation på dig? (Uddyb gerne)

Ligger mærke til den første gang derefter ignorerer jeg den, den har ikke umiddelbart en effekt i forhold til mere aktivitet 

Ikke specielt meget, hvis jeg slapper af bevæger jeg mig ikke pga af det, men den minder lige en om at man dovner lidt for meget.

Jeg har den men bruger den ikke.

Det påminder mig om at rejse mig og komme igng

Får trænet på de dage, jeg ellers havde smidt mig på sofaen 

Den gør mig opmærksom på når jeg sidder stille for længe og er der mulighed for det kommer jeg op og bevæger mig. 

ingen effekt. har slået det fra .

Kun smule 

Er ikke sikker på jeg forstår spørgsmålet. Ja mit ur har det. Men bruger det ikke. Funktionen i sig selv er fuldstændig værdiløs. Jeg kan komme hjem fra en Ironman. Og 1 time efter minder uret mig om at jeg skal bevæge mig.

Ikke nogen - jeg bevæger mig en del både på job og i fritiden

Jeg har slået denne helt fra, da jeg følte at den gav den modsatte effekt, og notifikationerne var et irritationsmoment

Minder mig om at huske at være aktiv 

Det giver mig et lille skub bagi


Det generede mig, så jeg slog det fra.

Ikke det store

Ligger mærke til den første gang derefter ignorerer jeg den, den har ikke umiddelbart en effekt i forhold til mere aktivitet 

Ingen

Ingen. 

En dag skalerer jeg op til et ur der kan mere, men pt har mit ur ikke Move funktionen.

Ingen

Ingen 

Jeg har slået det fra, da det var irriterende under forelæsninger og arbejde, hvor jeg alligevel ikke kan rejse mig og gå en tur. Jeg ved jeg er aktiv nok eller når jeg ikke er aktiv nok, en påmindelse kommer ikke til at få mig til at være aktiv lige når den bipper.

Nej, ikke rigtigt. Men nogle gange når jeg har ligget på sofaen for længe, er det fint med en påmindelse om at rejse sig og få gjort de ting man skal

Ingen
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8. Hvordan føler du, at dit GARMIN lever op til den motivation, du havde for at anskaffe det? (Uddyb gerne)

Ja men der er flere fejlmålinger der hæmmer min troværdighed til teknologien 

Som sagt at det måler mine distancer og måler hbor mange kalorier jeg forbrænder det er rart man ved nogenlunde hvor meget man kan spise uden at tage på

Det er rigtig dejligt at vide mere om min træning og min hverdag

Rigtig godt

Jeg er meget glad for mit ur. Det er nemt at tracke en løbetur. Forudindstille et intervalpas, holde øje med min fysiske fremgang

Perfekt

100 %

Lever fuldkommen op til forventningen 

Købte den blot som skridt/kalorie tæller og for nørd værdien, og der lever det helt op til forventningerne

100% Har fået det ud af det som jeg havde i tankerne, bedre styr på min aktivitet, dermed holde en minimumsforbrænding pr dag og holde styr på mit vægttab og styrketræning

Den lever 100% op til min forventning om at jeg skulle være mere aktiv.

meget, træner mere for at opnå bedre resultater end forrige gang

ja. har jo netop købt det ud fra nogle bestemte kriterier for at motiver mig.

Helt tilfredsstillende 

Jeg får adgang til de data og statistikker i apps samt det er let at tracke.

Godt. Ellers ville jeg vel ikke købe/bruge det ?. Man laver en liste over de funktioner man vil have og de penge man er villig til at betale for det. Hvis man ender med det forkerte produkt er det ikke nogen andres skyld. Garmin er ikke ansvarlig for at lære folk at læse.

Bedre end jeg havde håbet.

Bruger flere og flere funktioner efterhånden ( VOmax, puls, skridt, notifikationer etc)

Min motivation var at kunne måle min træning(distance og hastighed), hvilket den fint lever op til - både over og under vand. 

Jeg fik uret i gave og var før meget passioneret omkring normale ure. Nu vil jeg aldrig gå med andet end mit Garmin. Det er forbløffende hvor smart det er i mange daglige henseender, særligt sejlads.

Bedre end forventet

Det lever op på alle punkter. 

Den lever op til det, da jeg er kommet i god form og hele tiden sigter efter at blive bedre og hurtigere

Super fint til mit behov.

I høj grad

godt

Vivosmart 3 kan ikke anbefales da puls trackeren er dårlig

Ja men der er flere fejlmålinger der hæmmer min troværdighed til teknologien 

Det kal det som jeg forventede 

Fitbit havde bedre funktioner, men garmin tæller (formentlig) mere rigtigt i skridt. Der er i hvert fald stor forskel på de 2 ure.

Det har levet op til mine forventninger, dog vil jeg en dag gerne have et ur der kan mere.

Fik det i gave

Jeg forstår ikke dit spørgsmål.

Jeg ville primært gerne tracke mine løb, og dermed følge med i antal kilometer om ugen, hastighed, forbedring i vo2-max osv. Når jeg ser en forbedring bliver jeg meget motiveret og får lyst til at løbe mere.

Det fungerer super fint, men er i tvivl om hvor præcist den måler puls i håndledet og ved selfølgelig godt det er bedre med bælte. Den motiverer mig som ikke mere. Har købt for at se hvordan det hele er på tal basis fremfor en hverdag med ca. gæt. Skal siges jeg generelt gerne vil undgå udstyr på kroppen og være "fri".

det er/var et perfekt ur til triathlon og et godt all round ur

jeg synes det har mange gode funktioner som kan bruges, og at det samtidigt har et pænt design sa det kan bruges både som sports ur og som et hverdagsur til mange forskellige outfis. Så ja det lever op til min forventning og motivation

motivationen var i høj grad at kunne følge pulsen når jeg løb, for at kunne sætte farten ned, og afhjælpe skader. Dette virker helt sikkert efter hensigten, for mig.  

Jeg føler at det lever 100% op til det. Jeg gik fra Endomondo til mit ur og jeg går aldrig tilbage. Med alle de data og hvor punktlig og præcist uret er, i forhold til diverse apps

Jeg har et ur der måler mine løbeture og der er Spotify så jeg slipper for telefonen 

Hjælper med at holde styr på det.

Ja
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9. I hvor høj grad føler du, at dit GARMIN opfylder dit behov - evt. er der ting du mangler i devicet ? (Uddyb gerne)

Føler det opfylder det i nogen eller rimelig grad men ville ønske at aktivitetstrackeren var mere præcis 

Meget højt, bedre end jeg havde forventet. Eneste er den går hurtigt ud fra strøm syntes jeg. Er lidt træls ...

Hvis jeg skulle købe et nyt ur i dag ville jeg har brugt flere penge på det og fået et bedere ur med funktioner

100 %

Mit behov er fuldt dækket

Perfekt

Helt klart indfrier mine forventninger

Mangler ikke noget. 

En altimeter mode hvor den kan bruges som højdemåler, og i samme skuffe har set billede hvor watchfacet var sat op som altimeter, så det kan sikkert lade sig gør, men viden og howtoes, er ikke særligt let at finde og det er synd for jeg tror jeg kunne få mere ud af det.

Den er perfekt til mit behov, mangler ikke oget der

Der mangler ikke noget for det jeg skal bruge det til. 

8/10 - indbygget spofity

opfylder mit behov.

Det opfylder det jeg har brug for 

Navigation ruteplanlægger til fx cykel og løb

Garmin udfylder fuldt ud mit behov. Det eneste jeg kan se de mangler er tidsbaserede svømmetræning. Jeg forstår ikke at de ikke har tilføjet det.

Meget fint - ville dog være rart med sim til besked + tale (Applewatch funktioner)

Garmin vivoactive lever i høj grad op til mine behov. Mit er behov "blot", at jeg skal tracke distancen og hastighed på min træning, løb, cykling og svøm. Derudover skal det være brugervenligt/nemt, hvilket jeg også synes. Til sidst er uret også pænt og ikke for stort, så man har lyst til at have det på i hverdagen.

Over al forventning. Det eneste jeg savner, er en måler der viser gennemsnitsfart, og ikke kun fart real time. 

Derudover savner jeg at nogle 3. Parts apps ikke forbliver tænd, men at uret automatisk går ud til start skærm.


Jeg skal ikke afvise at ovenstående ting er muligt at opnå via indstillinger

10/10

Med det kendskab jeg har til devicet nu, føler jeg ikke jeg mangler noget nej. 

Det opfylder mit behov og jeg er meget tilfreds

Jeg synes, det opfylder mine behov.

Mangler at den måler præcis mængde skridt ift distance. Det glipper nogle gange og er ikke i overensstemmelse. Men det gør så bare, at jeg får gået endnu mere end der står på uret. 

mangler intet, har alt jeg skal bruge og mere til 

Det nye garmin jeg snart køber vil udfylde mit behov 100%

Føler det opfylder det i nogen eller rimelig grad men ville ønske at aktivitetstrackeren var mere præcis 

At kunne pause aktiviteter i længere tid

80%.... Jeg mangler noget info om distance og så mangler jeg at vide hvilket ur af de 2 jeg har haft der er Helt hen i vejret med skridttællingen. For der er kæmoe forskel.

Lige pt opfylder det mine behov men på den lange bane finder jeg et der har flere funktioner. Jeg har irriteret mig over at min version af uret ikke kan registrere cykling og svømning med distance. Der måtte gerne være flere valgmuligheder mht. aktiviteter som fx. forskellige former for dans. 

Fint

Jeg er MEGET glad for mit device, men jeg er ked af, at jeg ikke kan bruge Apple Music mere. Brugerfladen hos Apple er federe end på Spotify.

Jeg har ikke så mange krav, hvilket også er derfor jeg ikke har købt et af de mere fancy ure. Dog kunne jeg godt tænke mig f.eks. under intervaltræning at den kunne kende forskel på løb og gå, og dermed udregne to f.eks hastigheder - altså hastighed for at gå og hastighed for løb. Lige nu tager den hastigheden for hele turen samlet, så irriterer det mig når gå-perioden gør hastigheden langsommere, når jeg godt ved jeg løb hurtigere. Og desuden gør det det mere besværligt at sammenligne træningspas, da gå hastigheden har indflydelse, men det kun forbedringer i løb jeg er interesseret i. 

Den udfylder det jeg gerne vil have. 

det er helt perfekt til mit behov - både nu og tidligere. Der kan være ting som fx søvnmåling, som gerne måtte være mere præcis 

jeg synes det i høj grad lever op til mine forventninger i forhold til urets funktion. Det eneste jeg synes er et minus er man ikke både kan se de samlet kilometer, når jeg løber samtidig med jeg kan tage flere mellemtider under et interval. 

Jeg købte bevidst en lidt billigere model, da jeg var klar over hvad mine behov var. Derfor føler jeg også at det fint lever op til dem.

Nej, jeg synes det har det meste - udover jeg ikke har fundet ud af, hvordan jeg kan pausere min tid, når jeg er ude at løbe, uden den gør det automatisk. Vil gerne selv kunne trykke på knappen og pausere

Se ovenfor 

Den hjælper meget. 

Det er fint
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