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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.

O zariadení

: Podržaním zapnete / vypnete
zariadenie. Stlačením prechádzate ponukou
a nastaveniami. Počas hry stlačením
prechádzate prekážky, zalomenia a oblúky.
: Stlačením prechádzate ponukou
a nastaveniami. Počas hry stlačením
prechádzate prekážky, zalomenia a oblúky.

OK: Stlačením spustíte hru. Stlačením
vyberáte možnosti menu a potvrdíte správy.
Počas hry stlačením vstúpite do funkcií hry.
BACK: Stlačením sa vrátite na predošlú
obrazovku.

Úvod 1
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Začíname

Pred prvým použitím by ste mali prejsť všetkými
bodmi, aby ste nastavili svoje zariadenie a
spoznali základné funkcie.

1 Podržaním zapnite zariadenie (strana 1).
2 Vyberte preferovaný jazyk a merné jednotky.
3 Spárujte so svojím smartfónom (strana 2).

Spárovanie so smartfónom umožní prístup
k synchronizácii skóre karty, aktualizáciám
ihrísk, live skórovanie v aplikácii Garmin Golf™,
aktuálizácie softvéru a iné.

4 Zariadenie úplne nabite, aby ste mali

dostatočnú kapacitu výdrže batérie pre hru
(strana 2).

Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli využívať všetky funkcie s
pripojením, musíte zariadenie spárovať priamo
cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez nastavenia
Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu s aplikáciami vo svojom smatfóne
si nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Golf.
2 Na zariadení stlačte OK a vyberte Nastavenia
> Spárovať telefón.
3 Z ponuky alebo
v aplikácii vyberte
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie
a postupujte podľa inštrukcií v aplikácii pre
dokončenie procesu párovania.
®

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o
2 Úvod
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bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete upozornenia spojené s produktom
a iné dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a
pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a
vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie (strana 15).

1 Menší koniec kábla USB zapojte do
nabíjacieho portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do
nabíjacieho portu USB.

3 Úplne nabite zariadenie.
Aktualizácie

Do počítača si nainštalujte Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Do smartfónu si
nainštalujte aplikáciu Garmin Golf.
Toto vám umožní jednoduchý prístup k týmto
službám pre zariadenia Garmin:
Úvod 3
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• Aktualizácie softvéru
• Prenosy údajov do aplikácie Garmin Golf
• Registrácia zariadenia

Nastavenie aplikácie Garmin Express

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou
USB kábla.

2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

HRA

Pred hrou by ste mali počkať, kým sa zariadenie
pripojí k satelitným signálom, toto môže trvať 30
až 60 sekúnd.

1 Stlačte OK.
2 Vyberte Play Golf.

Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu
polohu a vyberie ihrisko, ak je vo vašej
blízkosti len jedno golfové ihrisko.
3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, zvoľte ihrisko zo
zoznamu.
4 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre
dokončenie nastavenia a spustenie hry.

Zobrazenie jamky

Zariadenie zobrazí aktuálne hranú jamku a
automaticky sa presunie, keď sa pohnete k
ďalšej jamke.
POZN.: Pretože pozície jamky sa menia,
zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok,
do stredu a na koniec greenu, ale nie aktuálnu
pozíciu jamky.

4 Hra
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: Číslo jamky.
: Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na
koniec greenu.
: Približné zobrazenie greenu. Môžete hýbať
vlajkou (strana 6).
: Par jamky.

Zobrazenie jamky v režime veľkých
čísel

Môžete zmeniť veľkosť čísel v zobrazení
náhľadu jamky.
Stlačte OK a vyberte Golf Settings > Veľké
čísla.

: Číslo jamky.
: Par jamky.
: Vzdialenosť do stredu greenu.
Hra 5

Z_ApproachG12_60_130.indd 7

21. 4. 2021 10:46:38

POZN.: Stlačením
zobrazíte všetky
vzdialenosti ku greenu.
: Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na
koniec greenu.

Golfové menu

Počas hry stlačením OK vstúpite do ďalších
funkcií v golfovom menu.
Zmeniť jamku: Umožní manuálne zmeniť jamku
(strana 9).
Presunúť zástavku: Umožní zmeniť pozíciu
jamky pre získanie presnejšieho merania
vzdialeností (strana 7).
Zmeranie odpalu: Umožní merať vzdialenosť
k loptičke.
Skóre karta: Skóre karta pre hru (strana 9).
Východ/západ slnka: Zobrazenie časov
východu a západu slnka a času stmievania pre
aktuálny deň.
Golf Settings: Umožní prispôsobiť golfové
nastavenia a funkcie (strana 6).
Ukončiť okruh: Ukončenie aktuálnej hry (strana
10).

Golfové nastavenia

Stlačte OK a vyberte Nastavenia > Golf
Settings pre prispôsobenie golfových
nastavení a funkcií.
Farba pozadia: Nastavenie farby pozadia čierna alebo biela.
Skóre: Spustenie skórovania.
Sledovanie štatistík: Spustenie sledovania
detailných štatistík počas hry.

6 Hra
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Trestné údery: Spustenie sledovania trestných
rán.
Veľké čísla: Zmena veľkosti čísel v zobrazení
náhľadu jamky.
Vzdialenosť v golfe: Nastavenie merných
jednotiek počas hry.
Snímače golfových palíc: Umožní nastavenie
snímačov na palice Approach CT10.
Snímače palíc
Zariadenie je kompatibilné so snímačmi
golfových palíc Approach CT10. Keď spárujete
kompletný set snímačov palíc nainštalovaných
na všetkých vašich paliciach, môžete
automaticky sledovať vaše údery vrátane polohy,
vzdialenosti a typu palice. Pre viac informácií si
pozrite používateľskú príručku k snímačom palíc
(garmin.com/manuals /ApproachCT10).

Zobrazenie greenu

Počas hry môžete priblížiť zobrazenie greenu
a pohybovať jamkou pre presnejšie meranie
vzdialenosti.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Presunúť zástavku.

3 Stlačením

a
presúvate jamku.
Vzdialenosti v zobrazení jamky sa
aktualizujú podľa novej pozície jamky.
Pozícia jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Meranie dĺžky rany
1 Počas hry stlačte OK.
2 Vyberte Zmeranie odpalu.
3 Kráčajte k loptičke.
Hra 7
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TIP: Stlačením
resetujete
meranie.
Ak hráte so snímačmi palíc Approach CT10,
stačením
zobrazíte predchádzajúcu
ranu.

Zobrazenie funkcií ihriska

Môžete zobraziť vzdialenosti na ihrisku, ako sú
prekážky, zalomenia, oblúky pre jamky s parom
4 a 5.
Počas hry stlačte alebo a
prechádzajte funkciami, ktoré sa nachádzajú
pred vami na jamke.

: Pri veľkých prekážkach sa zobrazia
na displeji vzdialenosti na začiatok a
koniec prekážky. Pri malých prekážkach,
zalomeniach a oblúkoch sa zobrazia
vzdialenosti k týmto funkciám.
: Typ funkcie.
: Green je zobrazený ako polkruh v
hornej časti displeja. Čiara pod greenom
predstavuje stred fairway.
: Funkcie pre aktuálnu jamku sú zobrazené
pod greenom v približných pozíciách
vzhľadom k fairway.
8 Hra
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Prekážky sú identifikované použitím
postupných písmen podľa vzdialenosti od
odpaliska.

Zmena jamky

V zobrazení jamky môžete manuálne zmeniť
jamku.
1 Stlačte OK.

2 Vyberte Zmeniť jamku.
3 Zvoľte jamku.
Záznam skóre

Ak máte spustené skórovanie, budete vyzvaný,
aby ste vložili svoje skóre, keď budete v blízkosti
greenu. Skóre môžete upraviť kedykoľvek počas
hry.

1 Počas hry stlačte OK.
2 Vyberte možnosť:

• Ak nie je spustené skórovanie, vyberte
Začať počítať skóre.
• Ak je skórovanie zapnuté, vyberte
Skóre karta.
3 Ak je to potrebné, stlačte alebo pre
výber jamky a stlačte OK.
4 Stlačte alebo pre nastavenie skóre a
stlačte OK.

Spustenie sledovania štatistík

Ak povolíte sledovanie štatistík vo svojom
zariadení, môžete zobraziť vaše štatistiky pre
aktuálnu hru. Môžete porovnávať hry a sledovať
zlepšenia v aplikácii Garmin Golf.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Golf Settings >
Sledovanie štatistík.
Hra 9
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Nahrávanie štatistík
Aby ste mohli nahrávať štatistiky, musíte spustiť
sledovanie štatistík (strana 9).

1 V skóre karte vyberte jamku.
2 Zadajte celkový počet rán vrátane puttov a
stlačte OK.

3 Zadajte počet puttov a stlačte OK.

POZN.: Počet puttov sa použije len pre
sledovanie štatistík a nezvyšuje vaše skóre.
4 Ak je potrebné, vyberte možnosť:
POZN.: Ak ste na jamke s parom 3 alebo
používate snímače Approach CT10,
informácia o fairway sa nezobrazí.
• Ak vaša loptička zasiahne fairway, zvoľte
Vo ferveji.
• Ak vaša loptička minie fairway, zvoľte
Minutia zľava alebo Minutia sprava.
5 Ak je potrebné, zadajte počet trestných
úderov.

Zobrazenie štatistík palíc

Aby ste mohli zobraziť štatistiky palíc, ako je
vzdialenosť a informácia o presnosti, musíte
spárovať zariadenie so snímačmi palíc Approach
CT10 (strana 6).

1 Počas hry stlačte OK.
2 Vyberte Štatistiky palice.
3 Zvoľte palicu.
Ukončenie hry
1 Stlačte OK.
10 Hra
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2 Vyberte Ukončiť okruh.

Funkcie s Bluetooth pripojením

Zariadenie má funkcie s Bluetooth pripojením
s kompatibilným mobilným zariadením cez
aplikáciu Garmin Golf.
Prenos skóre karty do aplikácie Garmin Golf:
Automaticky odošle skóre karty do aplikácie
Garmin Golf počas synchronizácie zariadenia.
Toto vám umožní zobraziť detailné štatistiky a
byť súčasťou online výsledkových tabuliek.
Aktualizácie softvéru: Umožní prijímať
aktualizácie softvéru vášho zariadenia cez
aplikáciu Garmin Golf.
Aktualizácie ihrísk: Umožní prijímať najnovšie
aktualizácie ihrísk cez aplikáciu Garmin Golf.

Vypnutie pripojenia smartfónu
cez Bluetooth
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Telefón.
3 Prepnite prepínač Stav do pozície vypnutia

Bluetooth pripojenia smartfónu vo vašom
zariadení Approach.
Pre vypnutie technológie Bluetooth vo vašom
smartfóne si pozrite používateľskú príručku k
smartfónu.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf vám umožní prenos skóre
kariet z vášho Garmin zariadenia pre zobrazenie
detailných štatistík a analýz odpalov. Hráči môžu
medzi sebou súťažiť

Funkcie s Bluetooth pripojením 11
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na rôznych ihriskách prostredníctvom aplikácie
Garmin Golf. Viac ako 42,000 ihrísk má
výsledkové tabuľky, kde sa môže umiestniť
každý. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a
pozvať hráčov, aby súťažili.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje
s účtom na Garmin Connect™. Aplikáciu Garmin
Golf si stiahnete z obchodu s aplikáciami vo
vašom smartfóne.

Automatické aktualizácie ihrísk

Approach má funkciu automatickej aktualizácie
ihrísk s aplikáciou Garmin Golf. Keď pripojíte
svoje zariadenie k smartfónu, golfové ihriská,
ktoré používate najčastejšie, sa automaticky
aktualizujú.

Aktualizácia softvéru
prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si
musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express
aplikáciu a pridať zariadenie.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou
kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru,
aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho
zariadenia.

2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí

odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od
počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aktualizáciu.

Prispôsobenie zariadenia
Systémové nastavenia

Stlačte OK a vyberte Nastavenia > Systém.
12 Prispôsobenie zariadenia
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Jazyk: Nastavenie zobrazovaného jazyka v
zariadení.
Čas: Nastavenia času (strana 13).

Vzdialenosť v golfe: Nastavenie merných
jednotiek v zariadení (strana 14).
Pohlavie: Nastavenie pohlavia používateľa.
Toto nastavenie sa používa pre špecifický rating
ihriska pre výber odpaliska pri výpočte HCP a
pre špecifické hodnoty par podľa pohlavia (na
ihrisikách, kde sú tieto hodnoty dostupné).
Orientácia: Nastavenie orientácie displeja
(strana 14).
Režim USB: Nastavenie zariadenia ako
veľkokapacitného úložiska alebo režim Garmin,
keď je zariadenie pripojené k počítaču.
Vynulovať: Umožní vynulovanie údajov a
nastavení používateľa (strana 20).
Aktualizácia softvéru: Umožní nainštalovať
aktualizácie softvéru stiahnutých cez Garmin
Express.

Nastavenia času

Stlačte OK a vyberte Nastavenia > Systém >
Čas.
Formát času: Nastavenie 12 alebo 24
hodinového formátu zobrazovaného času.

Nastaviť čas: Umožňuje nastaviť čas manuálne
alebo automaticky podľa spárovaného
mobilného zariadenia alebo GPS pozície.
Synchronizovať pomocou GPS: Umožní
manuálne synchronizovať čas, keď sa zmení
vaša časová zóna alebo aktualizovať pre
úsporný režim počas denného svetla.
Prispôsobenie zariadenia 13
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Manuálne nastavenie času
Pôvodne je nastavenie času automatické, keď
sa zariadenie pripojí k satelitným signálom alebo
keď sa spáruje s mobilným zariadením.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Systém > Čas >
Nastaviť čas > Manuálne > Čas.
3 Stlačte
a
pre nastavenie hodín,
minút a AM alebo PM.
4 Stlačte OK.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôsobiť jednotky merania pre
vzdialenosť.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Systém >
Vzdialenosť v golfe.
3 Zvoľte merné jednotky.

Nastavenie orientácie displeja

Môžete si prispôsobiť orientáciu displeja, takže
je jednoduchšie čítať v rôznych pozíciách, ako
napríklad keď je zariadenie pripnuté na opasku.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Systém >
Orientácia.
3 Vyberte možnosť:
• Pre pôvodné nastavenie orientácie displeja
zvoľte Normálne.
• Pre invertné nastavenie orientácie displeja
zvoľte Obrátená.
14 Prispôsobenie zariadenia
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Informácie o zariadení
Špecifikácie
Typ batérie

Nabíjateľná, vstavaná
lithium-ion batéria

Výdrž batérie

až do 30 hodín
POZN.: Aktuálna výdrž
úplne nabitej batérie závisí
od času používania GPS.
Vystavenie extrémne nízkej
teplote tiež zkracuje výdrž
batérie.

Vodeodolnosť

IEC 60529 IPX71

Rozsah
prevádzkovej
teploty

od -20º do 60ºC (od -4º do
140ºF)

Rozsah teploty od 0º do 45ºC (od 32º do
počas nabíjania 113ºF)
Bezdrôtová
frekvencia/
protokol

2.4 GHz @ 4.16 dBmmaximum

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením
zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa
môže skrátiť životnosť produktu.
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 15
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Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré
predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky,rozpúšťadlá ani repelenty proti
hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a
povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom,
slanou vodou, opaľovacím krémom,
kozmetikou,alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite
sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení
zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže
dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym
teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé
poškodenie.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže
pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu
elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v
nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou

roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne
vyschnúť.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko
mesiacov, pred jeho uložením by ste mali
batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by
16 Informácie o zariadení
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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.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť informácie o zariadení, ako je ID
jednotky, verzia softvéru, regulačné informácie a
licenčné zmluvy.
1 Stlačte OK.

2 Vyberte Nastavenia > Info.

Zobrazenie e-štítku s informáciami
o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný
elektronicky. Môže obsahovať informácie o
predpisoch ako identifikačné čísla poskytnuté
FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj
informácie o príslušnom produkte a licenciách.
1 Stlačte OK.

2 Vyberte Nastavenia > Info.

Riešenie problémov

Moje zariadenie nevie nájsť golfové
ihriská v okolí

Ak bola prerušená alebo ukončená aktualizácia
ihriska ešte pred dokončením, v zariadení môžu
chýbať údaje o ihrisku. Pre opravu chýbajúcich
údajov ihriska je potrebné znova aktualizovať
ihriská.
1 Stiahnite a nainštalujte aktualizácie ihrísk
z aplikácie Garmin Express (strana 12).
2 Bezpečne odpojte zariadenie.
Riešenie problémov
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3 Choďte von a spustite skúšobnú hru, aby ste

si overili, či zariadenie nájde ihriská vo vašom
okolí.

Je môj smartfón kompatibilný
s mojím zariadením?

Zariadenie Approach G12 je kompatibilné so
smartfónmi využívajúcimi technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na
webovej stránke garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, skúste
nasledujúce tipy:
• Vypnite obidve zariadenia a znova ich
zapnite.
• Zapnite technológiu Bluetooth vo vašom
smartfóne.
• Aktualizujte aplikáciu Garmin Golf.
• Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin
Golf a z nastavení Bluetooth v smartfóne a
zopakujte proces párovania.
• Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte
zariadenie z aplikácie Garmin Golf v
predošlom smartfóne, ktorý už nepoužívate.
• Zariadenia by mali byť od seba vzdialené
maximálne 10 m (33 ft.).
• Otvorte vo vašom smartfóne aplikáciu
Garmin Golf, vyberte
alebo
, zvoľte
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie
pre vstup do režimu párovania.
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• Stlačte OK a vyberte Nastavenia >
Telefón > Spárovať telefón.

Moje zariadenie je v nesprávnom
jazyku
1 Stlačte OK.
2 Stlačte 3-krát.
3 Stlačte OK 2-krát.
4 Vyberte jazyk.
Moje zariadenie zobrazuje
nesprávne merné jednotky

• Skontrolujte, či ste vybrali správne merné
jednotky v nastaveniach zariadenia (strana
14).
• Skontrolujte, či ste vybrali správne merné
jednotky v nastaveniach v aplikácii Garmin
Golf.
Ak sa merné jednotky v zariadení nezhodujú
s mernými jednotkami v aplikácii Garmin
Golf, nastavenia zariadenia sa mohli
prepísať, keď ste synchronizovali vaše
zariadenie.

Moje zariadenie nezobrazuje
správny čas a dátum

Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa
pripojí k GPS signálom alebo keď ho spárujete
so svojím smartfónom. Mali by ste spustiť
hru, aby sa pripojilo k GPS signálom alebo
synchronizujte vaše zariadenie s aplikáciou
Garmin Golf. Keď sa zariadenie pripojí k GPS
signálom alebo sa zosynchronizuje s aplikáciou
Garmin Golf, zobrazí sa správny čas.
POZN.: Čas sa neaktualizuje automaticky, ak
ste nastavili manuálne nastavenie času (strana
13).
Riešenie problémov
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Reštartovanie zariadenia
1 Stlačte a podržte , kým sa zariadenie
nevypne.

2 Stlačte pre zapnutie zariadenia.
Obnova všetkých výrobných
nastavení

Môžete resetovať všetky nastavenia zariadenia
na výrobné hodnoty. Pred resetovaním
zariadenia synchronizujte zariadenie s
aplikáciou Garmin Golf pre presun údajov
o vašej aktivite.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte Nastavenia > Systém >
Vynulovať.
3 Vyberte možnosť:
• Pre resetovanie všetkých nastavení
zariadenia na výrobné hodnoty a
odstránenie všetkých používateľom
vložených informácií a histórie aktivít
zvoľte Odstrániť údaje a obnoviť
nastavenia .
• Pre resetovanie všetkých nastavení do
výrobných hodnôt a uloženie všetkých
používateľom vložených informácií
a histórie aktivít zvoľte Obnoviť
predvolené nastavenia.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných
signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.
Čas a dátum sa nastaví automaticky na základe
polohy GPS.
TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete
na stránke www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo. Predná časť
zariadenia musí smerovať k oblohe.
20
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2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať
30 – 60 sekúnd.

Vylepšenie príjmu GPS signálov

• Pravidelne synchronizujte zariadenie s
Garmin účtom:
◦ Pripojte zariadenie k počítaču použitím
USB kábla a aplikácie Garmin Express.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou
Garmin Golf cez zapnutú Bluetooth
technológiu vo vašom smartfóne.
Počas pripojenia ku Garmin účtu zariadenie
stiahne niekoľko dní satelitných údajov a
vďaka tomu rýchlejšie lokalizuje satelitné
signály.
• Choďte na otvorené priestranstvo s priamym
výhľadom na oblohu.
• Zostaňte stáť nieľkoľko minút.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na
internetovej stránke Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru
nájdete na webovej stránke support.garmin.
com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve
a náhradných dieloch nájdete na webovej
stránke www.garmin.sk alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky
Garmin.

Riešenie problémov
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podpora.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglickej príručky
Approach G12 (Garmin katalógové číslo
GUID-4CC2A098-94E4-4F1D-930D73C2B01D0 64A, revízia 1) je poskytnutá
kupujúcemu ako výhoda. Ak je potrebné,
pozrite si najnovšiu revíziu anglickej
príručkypre prevádzku a použitie
Approach G12.
GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOSŤ
SLOVENSKEJ PRÍRUČKYA ODMIETA
AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU

Z_ApproachG12_60_130.indd 28

21. 4. 2021 10:46:39

