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Zobrazenie stavu turnajového
režimu.

Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete upozornenia spojené s produktom
a iné dôležité informácie.

LED turnaj.režim
Stlačením zameriavate s laserom.
Počas hry sa funkcia vyhľadávania
vlajky spustí automaticky.
Stlačením vyberáte možnosti
menu.

O zariadení

Točením okulára zaostrujete obraz.
Prispôsobiteľný
okulár
Stav zariadenia a batérie.
LED kontrolka
Zodvihnutím sa dostanete k mikro
USB nabíjaciemu a dátovému
portu.
Micro-USB nabíjací Pripojením kompatibilného USB
a dátový port
kábla zariadenie nabijete alebo
presuniete údaje prostredníctvom
(pod
svojho počítača.
bezpečnostným
krytom)
Bezpečnostný kryt

Stlačením otvoríte menu a prechádzate možnosťami menu.

Indentifikácia výrobcu a certifikáty.

Stlačením zapnete zariadenie.
Stlačením otvoríte menu a prechádzate možnosťami menu.
Podržaním zariadenie vypnete.
Úvod

Štítok zariadenia
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Nabíjanie

LED kontrolky
LED kontrolka

Stav

Svietiaca modrá (5
sekúnd po zapnutí)

Zariadenie je
zapnuté.

Meniaca sa červená
a modrá (5 sekúnd po
zapnutí)

Batéria je takmer
vybitá.

Vypnutá

Zariadenie je v
aktívnom režime.

Pomaly blikajúca modrá Zariadenie je v
režime standby.
Svietiaca červená (po
podržaní tlačidla pre
zapnutie/vypnutie)

Zariadenie je
vypnuté.

Rýchlo blikajúca
červená (pripojené k
nabíjaciemu zdroju)

Zariadenia sa nabíja
v úspornom režime.

Svietiaca modrá a blika- Zariadenia sa
júca červená (pripojené nabíja.
k nabíjaciemu zdroju)
Svietiaca červená
Nabíjanie je
(pripojené k nabíjaciemu dokončené.
zdroju)
Pomaly blikajúca
červená
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VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Uskladnením zariadenia mimo
dosahu priameho slnečného svetla
zabránite možnosti vzniku zranení osôb
alebo poškodenia produktu následkom
vystavenia batérie extrémnemu teplu.
UPOZORNENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a
pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port
USB, ochranný kryt a okolie.
Zariadenie obsahuje vstavanú lítium-iónovú
batériu, ktorá sa nabíja prostredníctvom
štandardnej elektrickej zástrčky alebo cez
USB port na počítači.
POZN.: Zariadenie sa nenabije, ak bude
okolitá teplota mimo odporučeného rozsahu
(strana 10).
1 Zodvihnite bezpečnostný kryt z USB portu.
2 Malý koniec USB kábla zasuňte do USB
portu na zariadení.
3 Väčší koniec USB kábla zasuňte do
externého nabíjacie zdroja, ako je

Prebiehajúca aktualizácia softvéru.
Úvod

AC adaptér alebo USB port na počítači.
4 Zariadenie úplne nabite.
TIP: Zariadenie sa rýchlejšie nabije, keď ho
vypnete.

Zapnutie

Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné
zvoliť jazyk, vybrať merné jednotky a
nastaviť vašu driver vzdialenosť.

1 Stlačte

.

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
Režim standby
Kvôli šetreniu výdrže batérie sa zariadenie
prepne do režimu standby, ak sa nepoužíva. Zariadenie sa prebudí, keď ho podržíte
palcom v drážke na boku zariadenia alebo
stlačíte akékoľvek tlačidlo.

Bluetooth®

Prispôsobiteľný okulár

Zariadenie má prispôsobiteľný okulár (+/4 dioptrie). To vám umožní zaostriť obraz.
Otočením okulára zaostríte obraz.

Funkcie s Bluetooth® pripojením
Zariadenie pomocou aplikácie Garmin
Golf™ prostredníctvom Bluetooth pripojíte
ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu.
Prenos skóre karty do Garmin Golf:
Automaticky odošle skóre karty
do aplikácie Garmin Golf, keď
zosynchronizujete zariadenie. To vám
umožní zobrazenie podrobných štatistík a
účasť v online výsledkových tabuľkách.
Rýchlosť a smer vetra: Zobrazí rýchlosť
a smer vetra na obrazovke náhľadu
jamky. Smer vetra sa vzťahuje k jamke.
Find My Garmin: Umožní pomocou
aplikácie Garmin Golf lokalizovať vaše
zariadenie použitím jeho poslednej
známej polohy.
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Párovanie smartfónu

Aby bolo možné používať funkcie
s pripojením, je potrebné spárovať
zariadenie so smartfónom priamo cez
aplikáciu Garmin Golf, nie cez nastavenia Bluetooth vo vašom smartfóne.
1 Nainštalujte a otvorte aplikáciu
Garmin Golf v smartfóne.
2 Zariadenia nesmú byť od seba
vzdialené viac ako 10 m.
3 Na zariadení stlačte
alebo pre

zoznamu, ak je v blízkosti vašej aktuálnej
polohy viac ako jedno ihrisko.

Meranie vzdialenosti k jamke

4 Zvoľte Settings > Bluetooth > Pair.

Funkciu vyhľadávača vlajky môžete použiť na
zacielenie vlajky a odmeranie vzdialenosti z
aktuálnej pozície k jamke. Táto funkcia vám
pomôže získať presnú vzdialenosť k jamke
odfiltrovaním iných objektov v pozadí.
1 Začnite hrať.
2 Zarovnajte mriežku merača s vlajkou.
POZN.:Pre čo najlepšie výsledky by
ste mali držať zariadenie stabilne, zarovnať
mriežku s vlajkou namiesto jamky.

5 Z menu v aplikácii

3 Stlačte

otvorenie menu.

alebo
vyberte
Zariadenia Garmin > Pridať
zariadenie a postupujte podľa
zobrazených inštrukcií.

Hra

Vyberte Play Golf.
Zariadenie lokalizuje satelity a určí vašu
polohu. Zvolí sa najbližšie ihrisko a
automaticky sa zobrazí jamka najbližšia
vašej polohe.
POZN.: Môžete vybrať ihrisko zo
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.
Zobrazí sa nameraný rozsah k jamke. Na
mape sa zobrazí červený oblúk. Keď zariadenie zacieli flajku, zariadenie zavibruje,
zobrazí sa ikona vlajky, vzdialenostný
oblúk je žltý, mapa s náhľadom jamky sa
automaticky presunie bližšie ku greenu.

Hra

TIP: Späť na náhľad jamky sa môžete vrátiť
nasmerovaním zariadenia mimo greenu a
stlačením .

Zobrazenie jamky

Zariadenie zobrazuje aktuálne hranú jamku
a automaticky sa presunie, keď sa pohnete k
ďalšej jamke.

Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na
koniec greenu.
Smer a rýchlosť vetra.
Vaša drive vzdialenosť, keď ste na
odpalisku.

Vzdialenosť PlaysLike
Funkcia PlaysLike počíta so zmenou
nadmorskej výšky na ihrisku zobrazením
upravenej vzdialenosti k vlajke.

Vzdialenosti k začiatku fairway a na začiatok a
koniec prekážok.
Číslo aktuálnej jamky.
Par aktuálnej jamky.
Vaše zaznamenané skóre.
Vzdialenosť z poslednej zameranej polohy.
Ak je batéria takmer vybitá, zobrazí sa
upozornenie na nízku kapacitu batérie.
Stav pripojenia vášho smartfónu.

Hra

1 Stlačte
alebo pre otvorenie menu.
2 Zvoľte PlaysLike Distances.
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Vzdialenosť k vlajke nameraná
laserom.
PlaysLike vzdialenosť k vlajke upravená podľa sklonu.
Rozdiel nadmorskej výšky medzi vami
a vaším cieľom na základe sklonu
merača. Symbol označujúci sklon do
kopca
alebo
dolu kopcom.

Smer k jamke
Funkcia PinPointer je kompas, ktorý
ukazuje, kam smerovať ranu, keď
nevidíte green. Táto funkcia vám pomôže
smerovať ranu aj keď sa nachádzate v
lese alebo v hlbokej pieskovej prekážke.
POZN.: Funkciu PinPointer nepoužívajte,
keď ste v golfovom autíčku. Rušenie
z golfového auta ovplyvňuje presnosť
kompasu.

1 Stlačte alebo pre otvorenie menu.
2 Zvoľte PinPointer.
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Šípka kompasu ukazuje na pozíciu
jamky. Na mape sa zobrazí kužeľ, ktorý
vám pomôže orientovať sa na jamku.
TIP: Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla
sa vrátite späť na zobrazenie jamky.
Zapnutie turnajového režimu
Nastavenie turnajového režimu vypne
funkcie PinPointer a PlaysLike distance.
Tieto funkcie nie sú povolené počas
turnajov a HCP hier.
1 Stlačte alebo pre otvorenie menu.

2 Vyberte Settings > Tournament Mode.
LED kontrolka turnajového režimu sa
rozsvieti na modro, keď je turnajový
režim zapnutý.
Zmena jamôk
V zobrazení jamky môžete jamky zmeniť
manuálne.
Hra

1 Stlačte
alebo pre otvorenie menu.
2 Vyberte Change Hole.
3 Zvoľte možnosť.
Ukončenie hry
1 Stlačte alebo

pre otvorenie menu.

2 Vyberte End Round.
Záznam skóre
1 Stlačte alebo pre otvorenie menu.
2 Vyberte Scorecard.

POZN.: Ak nie je spustené skórovanie,
zvoľte Start Scoring.
3 Ak je to potrebné, stlačte alebo ,
kým je jamka, ktorej skóre chcete
zaznamenať, vyznačená.

4 Stlačte pre výber jamky.
5 Stlačte alebo pre zadanie skóre.
6 Podržte akékoľvek tlačidlo pre odchod.

Sledovanie štatistík
Ak spustíte sledovanie štatistík na svojom
zariadení, môžete zobraziť svoje štatistiky
pre aktuálnu hru. V aplikácii Garmin
Golf môžete porovnávať hry a sledovať
zlepšenia.
1 Stlačte alebo pre otvorenie menu.
2 Vyberte Settings > Stat Tracking.
Hra

Zaznamenávanie štatistík
Aby bolo možné zaznamenať štatistiky,
je potrebné zapnúť sledovanie štatistík
(strana 7).
1 V skóre karte vyberte jamku.

2 Zadajte počet rán a stlačte
3 Vyberte možnosť:

.

POZN.: Ak ste na jamke s parom 3,
informácie o fairway sa nezobrazia.
• Ak zasiahnete fairway, zvoľte .
• Ak loptička minula fairway, zvoľte
alebo .

4 Zadajte počet puttov a stlačte

.

Meranie dĺžky rany
1 Zapnite funkciu automatického merania
dĺžky rany (strana 8).

2 Počas hry použite merač na meranie
vzdialenosti k jamke.

3 Choďte k loptičke.

Vzdialenosť od zameranej polohy sa
automaticky odmeria a zobrazí sa na
zobrazení náhľadu jamky.
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Vzdialenosť sa vymaže, keď meračom
odmeriate ďalšiu vzdialenosť k jamke.

Niečo zamerať

Meranie vzdialenosti k cieľu

Zariadenie môžete použiť na meranie
vzdialenosti od vašej aktuálnej pozície k
cieľu. POZN.: Zariadenie dokáže odmerať
vzdialenosť od 5 do 411 m (5.5 to 450 yd.).
1 Vyberte Sight Something.
2 Zarovnajte mriežku merača s cieľom.

3 Stlačte

.
Zobrazí sa nameraný rozsah.

Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia

Zvoľte Settings.
Bluetooth: Zapnutie technológie
Bluetooth alebo párovanie smartfónu s
meračom (strana 4).
Tournament Mode: Vypne funkcie PinPointer a PlaysLike distance. Tieto funkcie
nie sú povolené počas turnajov (strana 6).
Stat Tracking: Spustenie sledovania
štatistík na zariadení (strana 7).
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Auto Measure Shot: Spustenie
automatického merania dĺžky rany na
základe vašej poslednej zameranej
polohy.
Driver Distance: Nastavenie priemernej
vzdialenosti rany pri odpale driverom.
Táto vzdialenosť sa zobrazí ako oblúk
na zobrazení náhľadu jamky, keď ste na
odpalisku.
Compass Calibration: Možnosť
manuálnej kalibrácie kompasu (strana 9).
Gender: Nastavenie pohlavia. Toto
nastavenie sa používa pre špecifické
ratingy ihriska podľa pohlavia pre
výber odpaliska, keď sa prepočítavajú
handicapy a hodnoty par podľa pohlavia
(ak je to dostupné).
System: Nastavenie systému, ako je
jazyk, merné jednotky a formát času
(strana 9).
About: Informácie o zariadení, ako je ID
zariadenia, verzia softvéru, regulačné
informácie a licenčná zmluva (strana 11).

Niečo zamerať

Kalibrácia kompasu
POZN.: Elektronický kompas musí byť
kalibrovaný vonku. Nestojte v blízkosti
objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia,
ako sú autá, budovy alebo káble elektrického
vedenia.
Zariadenie bolo kalibrované vo výrobe a
primárne používa automatickú kalibráciu.
Ak funkcia PinPointer nepracuje správne,
napr. po dlhých vzdialenostiach alebo po
extrémnych zmenách teploty, môžete kompas
kalibrovať manuálne.
1 Zvoľte Settings > Compass Calibration.
2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
Systémové nastavenia
Zvoľte Settings > System.
Language: Nastavenia jazyka.
POZN.: Zmenou jazyka textu sa nezmení
jazyk používateľom zadaných údajov alebo
údajov máp.
Units: Nastavenie merných jednotiek pre
meranie vzdialenosti.
Time Format: Nastavenie 12- alebo
24-hodinového formátu zobrazovaného času.
Brightness: Nastavenie úrovne jasu
podsvietenia.
Auto Standby: Nastavenie časového úseku
Informácie o zariadení

pred automatickým prepnutím zariadenia
do režimu standby (strana 3).
Reset: Vymazanie údajov a nastavení
používateľa (strana 12).

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zariadenie neskladujte na miestach, kde
môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu
extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky,
rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré
môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú
úpravu.
Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste
zabránili poškodeniu portu USB.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú
handričku. Pri použití suchej handričky sa
môže objektív poškodiť.
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Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu
poškodiť plastové komponenty.

1 Vonkajší kryt a objektív očistite mäkkou
handričkou, ktorá nezanecháva
škrabance, navlhčenou vodou alebo
alkoholom.
2 Vonkajší kryt utrite dosucha a objektív
nechajte voľne vyschnúť.
Dlhodobé uskladnenie
Ak neplánujete zariadenie používať
niekoľko mesiacov, pred jeho uložením
by ste mali batériu nabiť najmenej na 50
%. Zariadenie by ste mali skladovať na
chladnom a suchom mieste s teplotami
typickými pre bežné domácnosti. Po
uskladnení zariadenia a pred jeho
používaním by ste mali zariadenie úplne
nabiť.

Pripojenie klipu s karabínou
1 Umiestnite klip s karabínou do drážok
na zadnej časti puzdra.

2 Zasuňte klip s karabínou, kým
nezacvakne.
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Špecifikácie
Typ batérie

Nabíjateľná, vstavaná lítiumiónová batéria

Výdrž batérie

až do 15 hodín

Vodeodolnosť

IEC 60529 IPX71

Rozsah
prevádzkovej
teploty

od -10º do 55ºC (od 14º do
131ºF)
POZN.: Zariadenie sa chráni
pred prehiatím a automaticky
sa vypne, ak vnútorná teplota
presiahne rozsah prevádzkovej
teploty.

Rozsah teploty od 10º do 45ºC (od 50º do
počas nabíjania 113ºF)
Bezdrôtová
frekvencia/
protokol

10.1 dBm @ 2.4 GHz

1
Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na
max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.
garmin.com/waterrating.

Informácie o zariadení

E-štítok s regulačnými informáciami a
informáciami o zhode

Štítok k zariadeniu je poskytovaný
elektronicky. E-štítok poskytuje regulačné
informácie, ako sú identifikačné čísla
poskytnuté FCC alebo regionálne označenia
zhody, ako aj informácie o zariadení a licencie.
1 Vyberte Settings.
2 Zvoľte About.

Riešenie problémov
Presnosť

Vonkajšie faktory môžu znížiť presnosť
meraní, ako sú zlé svetelné podmienky,
počasie, odrazivosť a veľkosť cieľa.
• Zariadenie dokáže zacieliť dlhší rozsah v
nižších svetelných podmienkach, ako sú
oblačné dni. Jasné slnečné svetlo zmenšuje
rozsah zacielenia.
• Dážď zmenšuje rozsah zacielenia.
• Zariadenie dokáže zacieliť dlhšie rozsahy,
ak meria vzdialenosť k jasným farebným,
odraziteľným alebo žiarivým objektom.
Tmavé objekty sú málo reflektívne a môžu
byť zacielené v kratšom dosahu.
• Väčšie objekty sú jednoduchšie zamerateľné
ako menšie. Napr. mali by ste zameriavať
Riešenie problémov

vlajku namiesto jamky.
• Zariadenie dokáže zamerať dlhšie rozsahy,
keď je uhol k cieľu bližšie k 90 stupňom.
Menší uhol k cieľu limituje schopnosť
dosahu merania.

Získanie satelitných signálov

Pre získanie satelitných signálov je potrebný
jasný výhľad na oblohu. Čas a dátum sa
automaticky nastavia podľa GPS polohy.
1 Choďte von na otvorené priestranstvo.
Horná časť zariadenia by mala byť
orientovaná k oblohe.
2 Počkajte, kým zariadenie lokalizuje satelity.
Môže to trvať 30–60 sekúnd.

Zariadenie nevie nájsť golfové ihriská
v okolí
Ak bola aktualizácia ihrísk prerušená alebo
ukončená skôr, ako kompletne prebehla,
v zariadení môžu chýbať údaje o ihrisku.
Pre odstránenie chyby je potrebné znova
aktualizovať ihriská.
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1 Stiahnite a nainštalujte aktualizácie z

aplikácie Garmin Express™ (strana 12).
2 Bezpečne odpojte zariadenie (strana 12).
3 Choďte von a spustite testovaciu hru, aby
ste overili, či zariadenie nájde ihriská v
okolí.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu
počítaču ako vyberateľná jednotka alebo
mechanika, zariadenie musíte od počítača
odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste
zabránili strate údajov. Ak je zariadenie
pripojené k počítaču Windows® ako prenosné
zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu
Bezpečne odpojiť hardvér, ktorá
sa nachádza v systémovej lište a
vyberte vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple®, vyberte
zariadenia a vyberte položky Súbor
> Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.

2 Zvoľte možnosť:

• Pre obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné hodnoty a uloženie všetkých používateľom vložených informácií
zvoľte Reset Default Settings.
• Pre odstránenie všetkých používateľom
vložených informácií a obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné
hodnoty zvoľte Delete Data and Reset
Settings.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu
Garmin Express (www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto
službám pre zariadenia Garmin®:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie ihrísk
• Registrácia produktu
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču
pomocou USB kábla.

Obnovenie výrobných nastavení
1 Vyberte Settings > System > Reset.
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Riešenie problémov

2 Prejdite na stránku www.garmin.com /
express.

3 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.

Viac informácií

• Ďalšie príručky, články a aktualizácie
softvéru nájdete tu: support.garmin.com.
• Navštívte stránku garmin.com/golf.
• Pre viac informácií o príslušenstve a
vymeniteľných častiach kontaktujte vášho
Garmin predajcu alebo navštívte stránku
www.garmin.sk.

Riešenie problémov
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podpora.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach Z82 (Garmin katalógové
číslo GUID-705CC09E-FFD5-464F-836C-8864F48560F, version 1) je
poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu
anglického manuálu pre prevádzku a použitie Approach Z82.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TOHOTO
SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

