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O zariadení

Začíname

Pred prvým použitím by ste mali prejsť
všetkými bodmi, aby ste nastavili svoje
zariadenie a spoznali základné funkcie.
1 Stlačením tlačidla zapnite hodiny
(strana 2).
2 Ťuknutím na dotykový displej vyberte
jazyk a odpovedzte na výzvy
zariadenia.
3 Spárujte s vaším smartfónom (strana
10). Párovanie so smartfónom vám
umožní prístup k synchronizácii skóre
karty, aktuálnym údajom o počasí
a iné.
4 Zariadenie úplne nabite, aby ste mali
dostatočnú kapacitu výdrže batérie pre
hru (strana 2).
Použitie
funkcií hodín
Dotykový displej: Prejdením prstom
• V zobrazení hodín prejdením prstom
prechádzate miniaplikáciami, funkciami a
smerom nahor sa pohybujete v
ponukou. Ťuknutím spravíte výber.
slučke miniaplikácií. Hodiny majú
Tlačidlo: Stlačením zapnete zariadenie.
predinštalované miniaplikácie s
prehľadom dôležitých informácií.
Stlačením spustíte hru.
Viac miniaplikácií je dostupných, keď
Stlačením sa vrátite na predošlé
spárujete hodiny so smartfónom.
zobrazenie.
Stlačením a podržaním zobrazíte
• V zobrazení hodín stlačte tlačidlo a
nastavenia hodín alebo vypnete
vyberte
pre spustenie aktivity alebo
zariadenie.
otvorenie aplikácie.

VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia
spojené s produktom a iné dôležité
informácie.
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• Stlačte a podržte tlačidlo pre úpravu
nastavení alebo prispôsobenie vzhľadu
hodín.

Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné
konfigurovať nastavenia systému.
1 Stlačte tlačidlo.
2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Zamknutie a odomknutie
dotykového displeja

OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a
pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a
vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte
si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

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

Aby ste počas hry predišli nežiadúcim
dotykom displeja, môžete displej zamknúť.
1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte Lock Screen.
3 Podržte tlačidlo, kým sa displej opäť
Nabíjanie zariadenia
neodomkne.

VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú
batériu. Pozrite si príručku Dôležité
informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete
upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.

2 O 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:

• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie ihrísk
• Prenos 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 displeji.

Hra

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte Play Golf.

GPS pozície.

1 Choďte von na otvorené priestranstvo.

Hodiny by mali byť orientované
smerom k oblohe.
2 Počkajte, kým hodiny lokalizujú satelity.
Lokalizácia satelitných signálov môže
trvať 30–60 sekúnd.

Náhľad jamky

Hodiny zobrazujú aktuálne hranú jamku
a automaticky sa prepnú na ďalšiu, keď
prejdete k novej jamke. Ak nie ste na
jamke (napr. ste v clubhouse), zariadenie
sa prepne na jamku 1. Manuálne môžete
zmeniť jamku (strana 6).

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 Zvoľte
pre záznam skóre.
Získavanie satelitných signálov

Hodiny potrebujú čistý výhľad na
oblohu, aby získali satelitné signály. Čas
a dátum sa nastavia automaticky podľa
Hra 3

: Číslo jamky.
: Par jamky.
: Ukazovateľ jamky.

: Mapa greenu.
Môžete ťuknutím hýbať polohou
vlajky (strana 6).
: Vzdialenosti na začiatok, do stredu
a na koniec greenu.

Režim veľkých čísel
V zobrazení náhľadu jamky môžete
zmeniť veľkosť čísel.
Podržte tlačidlo a vyberte Golf Settings
> Big Numbers.
TIP: V režime veľkých čísel stlačením
tlačidla môžete vybrať Hazards and
Layups alebo Move Flag.

: Číslo jamky.
: Par jamky.
: Vzdialenosť od pozície odpalu.
: Vzdialenosť na koniec greenu.
4 Hra

: Vzdialenosť do stredu greenu alebo
zvolená pozícia jamky.
: Vzdialenosť na začiatok greenu.

Golf Menu

Počas hry stlačením tlačidla otvoríte
ďalšie golfové funkcie.
Move Flag: Umožní zmeniť pozíciu
vlajky a získate tak presnejšie meranie
vzdialenosti (strana 6). Zobrazí sa, ak je
zapnutý režim veľkých čísel.
Hazards and Layups: Zobrazí prekážky
a oblúky pre aktuálnu jamku (strana 5).
Zobrazí sa, ak je zapnutý režim veľkých
čísel.
Change Hole: Umožní manuálne zmeniť		
jamku (strana 6).
Change Green: Umožní zmeniť green, ak
je pre jamku dostupných viac ako jeden
green (strana 6).
Scorecard: Otvorí skóre kartu pre hru 		
(strana 6).
Round Info: Zobrazí skóre, štatistiky a		
informáciu o krokoch (strana 8).
Last Shot: Zobrazí vzdialenosť predošlej
rany zaznamenanej funkciou Garmin
AutoShot™ (strana 9).

Odpal môžete nahrať aj manuálne
(strana 9).
Club Stats: Zobrazí vaše štatistiky každej
palice (strana 9). Zobrazí sa, keď
spárujete snímače Approach CT10 alebo
spustíte Club Prompt setting (rýchle
nastavenie palice).
Save Location: Umožní uložiť pozíciu
ako napríklad objekt alebo prekážku na
aktuálnej jamke (strana 9).
Sunrise & Sunset: Zobrazenie času
východu a západu slnka a času
stmievania.
End Round: Ukončí aktuálnu hru
(strana 9).

Zobrazenie prekážok, oblúkov a
zalomení

Pre jamky s parom 4 a 5 si viete zobraziť
vzdialenosti k prekážkam, oblúkom a zalomeniam pozdĺž fairway. Prekážky, ktoré
ovplyvnia ranu sú zobrazené samostatne
alebo v skupinách, aby ste ľahšie určili
vzdialenosť k oblúku alebo carry (dopad
loptičky).
Vyberte možnosť:
• V zobrazení náhľadu jamky zvoľte .
Hra 5

• V režime veľkých čísel stlačte tlačidlo
a zvoľte Hazards and Layups.

: Typ prekážky, oblúk a vzdialenosť
alebo zalomenie a vzdialenosť.
: Vzdialenosť k oblúku, zalomeniu
alebo na začiatok a koniec prekážky.
POZN.: Ak má prekážka jediný bod,
zobrazí sa vzdialenosť do stredu.
: Polkruh označuje green. Čiara pod
greenom označuje stred fairway.
: Písmeno označuje poradie prekážky,
oblúka alebo zalomenia na jamke,
zobrazené nižšie pod greenom v
približnej pozícii k fairway.

: Ťuknutím na šípky zobrazíte iné
prekážky, oblúky alebo zalomenia
na jamke.

Zobrazenie greenu

Počas hry môžete priblížiť zobrazenie
greenu a hýbať pozíciou jamky.
1 Ťuknite na green.
2 Ťuknutím alebo potiahnutím hýbete
pozíciou jamky.

3 Stlačením tlačidla nastavíte pozíciu

jamky. Vzdialenosti v zobrazení jamky
sa aktualizujú podľa novej pozície
jamky. Pozícia jamky je uložená len
pre aktuálnu hru.

Zmena jamky

Jamky môžete v zobrazení jamky meniť
manuálne.
1 Počas hry stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Change Hole.
alebo
3 Zvoľte
Zmena greenu

.

Ak hráte jamku s viac ako jedným
greenom, môžete zmeniť green.
1 Počas hry stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Change Green.
6 Hra

3 Vyberte green.
Záznam skóre
1 Počas hry stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Scorecard.

POZN.: Ak nie je spustené skórovanie, vyberte Start Scoring.
3 Vyberte jamku.

4 Vyberte

alebo pre nastavenie skóre.
Metóda skórovania
Môžete zmeniť metódu záznamu skóre
v zariadení.
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Golf Settings > Scoring
Method.
3 Zvoľte metódu skórovania.
Stableford skórovanie
Keď zvolíte metódu skórovania
Stableford (strana 6), body sa vám
pripisujú na základe počtov úderov
vzhľadom na par. Na konci hry víťazí
najvyššie skóre.
Zariadenie pripisuje body podľa
pravidiel Golfovej asociácie
Spojených štátov amerických.
Skóre karta pre hru Stableford uvádza
body namiesto úderov.

Body

Údery vzhľadom na par

0

2 alebo viac nad

1

1 nad

2

Par

3

1 pod

4

2 pod

5

3 pod

Nastavenie hendikepu
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Golf Settings > Handicap
Scoring.
3 Vyberte možnosť:
• Pre vloženie čísla počtu rán, ktoré
budú odpočítané od celkového
skóre zvoľte Local Handicap.
• Pre vloženie hráčovho indexu HCP
a slope rating ihriska pre výpočet
vášho HCP ihriska zvoľte Index/
Slope.
4 Nastavte svoj hendikep.
Zapnutie sledovania štatistík
Keď spustíte sledovanie štatistík v
zariadení, môžete si zobraziť svoje
štatistiky pre aktuálnu hru (strana 8).

Hra 7

V aplikácii Garmin Golf si môžete hry
porovnávať a sledovať zlepšenia.
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Golf Settings > Stat Tracking.
Nahrávanie štatistík
Pred nahrávaním je potrebné spustiť
sledovanie štatistík (strana 7).
1 V skóre karte vyberte jamku.

2 Vložte celkový počet rán vrátane puttov a
vyberte Next.

3 Vložte počet puttov a vyberte Next.

POZN.: Počet puttov sa použije len
pre sledovanie štatistík a nezvýši vaše
skóre.
4 Ak je potrebné, vyberte možnosť:
POZN.: Ak ste na jamke s parom 3
alebo používate snímače Approach
CT10, informácie o fairway sa
nezobrazia.
• Ak vaša loptička dopladla na fairway,
zvoľte .
• Ak vaša loptička minula fairway, zvoľte
alebo .

5 Ak je potrebné, vložte počet trestných
rán.

História
Prostredníctvom spárovaného smartfónu
prenesiete skóre karty do aplikácie
Garmin Golf. V aplikácii si uložíte vaše hry
a štatistiky.

Zobrazenie informácií o hre

Počas hry si môžete zobraziť skóre,
štatistiky a informácie o krokoch.
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Round Info.
3 Prstom prejdite po displeji smerom hore.

Meranie odpalu pomocou funkcie
Garmin AutoShot

Vždy, keď na ferveji spravíte odpal,
zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť,
ktorú si tak môžete neskôr pozrieť (strana
9). Putty sa nezaznamenávajú.

1 Rozpoznanie odpalov funguje lepšie,
keď pri hraní golfu zariadenie nosíte
na zápästí ruky, ktorou odpaľujete.
Keď zariadenie zaznamená odpal,
v lište v hornej časti displeja 1 sa
zobrazí vaša vzdialenosť od miesta
odpalu.

8 Hra

TIP: ťuknutím na túto lištu ju môžete
na 10 sekúnd skryť.
2 Spravte ďalší odpal.
Zariadenie zaznamená vzdialenosť
vášho posledného odpalu.
Zobrazenie Garmin AutoShot v režime
veľkých čísel
1 Pre lepšie zaznamenanie rany noste
zariadenie na ruke, ktorou odpaľujete.
Keď zariadenie zaznamená ranu,
vaša vzdialenosť od pozície odpalu
sa nahrá.
2 Ťuknutím na šípku v hornej časti
displeja sa zobrazí vzdialenosť vašej
poslednej rany.
3 Odpáľte ďalšiu ranu.

Pridanie odpalu manuálne
Ranu môžete pridať manuálne, ak ju
vaše zariadenie nezaznamená. Musíte
ranu pridať z pozície stratenej rany.
1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte Last Shot > Add Shot.
3 Zvoľte

pre nový odpal z vašej
aktuálnej pozície.

Zobrazenie histórie rán
1 Po odohraní jamky sltačte tlačidlo.
2 Vyberte Last Shot pre zobrazenie

informácie o vašej poslednej rane.
POZN.: Môžete zobraziť vzdialenosti
pre všetky rany zaznamenané počas
aktuálnej hry. Ak je potrebné, môžete
ranu pridať manuálne (strana 9).
3 Vyberte View More pre zobrazenie
informácií o každej rane na jamke.

Zobrazenie štatistík palice

Počas hry môžete zobraziť štatistiky
palice ako aj vzdialenosti a informácie
o presnosti.
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Club Stats.
3 Zvoľte palicu.
4 Prejdite prstom nahor po displeji.
Hra 9

Uloženie pozície

Počas hry môžete uložiť až 5 pozícií
na každej jamke. Uloženie pozície je
užitočné pre zaznamenaie objektov
alebo prekážok, kotré nie sú zobrazené
na mape. Môžete zobraziť vzdialenosť
k týmto pozíciám v zobrazení oblúkov a
zalomení (strana 5).
1 Postavte sa na pozíciu, ktorú chcete
uložiť. POZN.: Nemôžete uložiť
pozíciu, ktorá je ďaleko od aktuálne
zvolenej jamky.
2 Stlačte tlačidlo.
3 Vyberte Save Location.
4 Zvoľte označenie tejto pozície.

Ukončenie hry
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte End Round.
3 Vyberte možnosť:

• Pre zobrazenie štatistík a

informácií o hre ťuknite na skóre.

• Pre uloženie hry a návrat do režimu
hodín zvoľte Save.

• Pre upravenie skóre karty zvoľte
Edit Score.

• Pre vymazanie hry a návrat do
•

režimu hodín zvoľte Discard.
Pre pozastavenie hry a návrat k hre
neskôr zvoľte Pause.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie
Approach dostupné, keď ho pripojíte ku
kompatibilnému smartfónu pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth .
Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si
do pripojeného smartfónu nainštalovali
aplikáciu Garmin Connect™. Ďalšie
informácie nájdete na stránke
www.garmin.com/apps.
Upozornenia z telefónu: na zariadení
Approach sa budú zobrazovať upozornenia
a správy z telefónu.
Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu
softvéru zariadenia.
Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych
poveternostných pomienok a predpovedí
počasia.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený
smartfón, ktorý je spárovaný s vaším
zariadením Approach a nachádza sa v
dosahu.
®
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Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše
stratené zariadenie Approach, ktoré
je spárované s vaším smartfónom a
nachádza sa v dosahu.

Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli využívať všetky funkcie s
pripojením, zariadenie musí byť spárované
priamo cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez
nastavenia Bluetooth vo vašom smartfóne.
1 Z obchodu s aplikáciami vo vašom
smartfóne si nainštalujte a otvorte
aplikáciu Garmin Golf.
2 Na hodinách podržte tlačidlo pre
zobrazenie hlavného menu.
3 Vyberte Pair Phone.
4 Z alebo
menu v aplikácii vyberte
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie
a postupujte podľa inštrukcií v aplikácii
pre dokončenie procesu párovania.
Zapnutie Bluetooth notifikácií
Aby ste mohli spustiť notifikácie, musíte
spárovať smartfón s hodinami (strana 10).
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Phone > Notifications.

3 Vyberte možnosť:

• Pre nastavenie preferencií pre

notifikácie, ktoré sa zobrazia
počas aktivity zvoľte During
Activity.
• Pre nastavenie preferencií pre
notifikácie, ktoré sa zobrazia v
režime hodín zvoľte Not During
Activity.
• Pre nastavenie dĺžky trvania
upozornenia pre novú notifikáciu
zobrazenú na displeji zvoľte
Timeout.
Zobrazenie notifikácií
1 V zobrazení hodín prejdite po displeji
nahor pre zobrazenie miniaplikácie
notifikácií.
2 Ťunknite na miniaplikáciu pre
zobrazenie viac detailov.

3 Vyberte notifikáciu.

Ťuknutím na displej zobrazíte celú
notifikáciu.
4 Prejdením prstom nahor po displeji
zobrazíte možnosti notifikácie.
5 Vyberte možnosť:
• Na základe notifikácie vyberte
požadovanú akciu ako Dismiss
Funkcie s pripojením 11

alebo Reply. Dostupné akcie
závisia od typu notifikácie a
operačného systému smartfónu.
Ak zamietnete notifikáciu v
smartfóne alebo na hodinách, nie je
zobrazená viac ani v miniaplikácii.
• Pre návrat k zoznamu notifikácií
stlačte tlačidlo.
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Keď na pripojenom smartfóne prijmete
hovor, na zariadení Approach sa zobrazí
meno alebo telefónne číslo volajúceho.
• Hovor prijmite výberom položky .
POZNÁMKA: ak chcete hovoriť
s volajúcim, je potrebné používať
pripojený smartfón.
• Hovor odmietnite výberom položky .
• Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite
poslať aj odpoveď v textovej správe,
vyberte položku
a potom správu zo
zoznamu.
POZNÁMKA: táto funkcia je k
dispozícii iba v prípade, ak je vaše
zariadenie pripojené k smartfónu
Android™.
Správa notifikácií
Pomocou kompatibilného smartfónu
môžete spravovať notifikácie, ktoré sa
objavujú na zariadení Approach.

Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone ,
prejdite do nastavení upozornení
iOS , kde vyberte položky, ktoré
sa majú na zariadení zobraziť.
• Ak používate smartfón so
systémom Android, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky
Nastavenia > Upozornenia.
Použitie režimu Nerušiť (Do Not
Disturb)
Režim nerušiť môžete použiť na vypnutie
podsvietenia a vibračných upozornení.
Napr. môžete tento režim použiť počas
spánku alebo pozerania filmu. POZN.:
Vo svojom účte na Garmin Connect si
nastavte vaše bežné hodiny spánku.
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Do Not Disturb.
®

®

Vypnutie Bluetooth pripojenia k
smartfónu
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte prepínač Phone a vypnite

Bluetooth pripojenie k smartfónu v
hodinách. Podľa používateľskej príručky
k vášmu smartfónu vypnite bezdrôtovú
12 Funkcie s pripojením

technológiu Bluetooth vo vašom smartfóne.

Zapnutie a vypnutie upozornení
o pripojení k smartfónu

Svoje zariadenie môžete nastaviť, aby vás
upozornilo, keď sa spárovaný smartfón k
hodinám cez technológiu Bluetooth pripojí
alebo keď sa odpojí.
POZN.: Upozornenia na pripojenie smartfónu
sú od výroby vypnuté.
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte Phone > Connected Alerts.

Lokalizovanie strateného mobilného
zariadenia

Táto funkcia vám pomôže lokalizovať tratené
mobilné zariadenie, ktoré je spárované cez
Bluetooth technológiu a nachádza sa v
dosahu.
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte > Find Phone.
Approach začne hľadať spárovné
mobilné zariadenie. Zvukové upozornenie
sa spustí na mobilnom zariadení a
sila Bluetooth signálu sa zobrazí na
displeji hodín. Sila Bluetooth signálu sa
zvyšuje, keď sa približujete k mobilnému
zariadeniu.

3 Stlačením tlačidla ukončíte hľadanie.
Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahrať
skóre karty pomocou kompatibilného
zariadenia Garmin a zobraziť podrobnú
štatistiku a analýzy úderov. Hráči golfu
môžu pomocou aplikácie Garmin Golf
súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách.
K dispozícii sú tabuľky lídrov pre viac
ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže
ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť
turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s
vami súťažili.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje
dáta s účtom Garmin Connect. Aplikáciu
Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu
s aplikáciami v smartfóne.
Automatická detekcia odpalu
Approach má funkciu automatickej
detekcie a záznamu odpalu. Vždy, keď
odpálite ranu pozdĺž fairway, zariadenie
zaznamená vašu pozíciu a vy si ju neskôr
môžete zobraziť v aplikácii Garmin
Connect alebo Garmin Golf.
TIP: Automatická detekcia odpalu funguje
najlepšie vtedy, kteď máte dobrý kontakt s
loptičkou. Putty nie sú zaznamenávané.
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Automatické aktualizácie ihrísk
Approach má funkciu automatickej
aktualizácie ihrísk cez aplikáciu Garmin
Golf. Keď pripojíte zariadenie k smartfónu,
najčastejšie používané ihriská sa
automaticky aktualizujú.

Garmin Connect

Keď spárujete svoje zariadenie so
smartfónom prostredníctvom aplikácie
Garmin Golf, účet na Garmin Connect
sa vytvorí automaticky. Aplikácia Garmin
Golf synchronizuje vaše údaje s účtom
na Garmin Connect. Aplikáciu Garmin
Connect si môžete stiahnuť z obchodu s
aplikáciami vo vašom smartfóne.
Účet na Garmin Connect vám umožní
sledovať vaše výkony a spojiť sa s
vašimi priateľmi. Získate tak nástroj na
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a
vzájomné povzbudzovanie sa. Môžete
zaznamenávať udalosti z vášho aktívneho
života vrátane behov, cyklovýjazdov,
plávania a mnoho iného.
Ukladanie vašich aktivít: Po dokončení
a uložení vašej meranej aktivity v
zariadení môžete túto aktivitu preniesť
do svojho účtu na Garmin Connect a
uchovať ju tak dlho, ako potrebujete.

Analyzujte svoje údaje: Môžete zobraziť
detailné informácie o vašich fitness
a outdoor aktivitách vrátane času,
vzdialenosti, pulzu, spálených kalórií,
zobrazenie mapy, a grafy tempa a
rýchlosti. Môžete si tiež zobraziť
prispôsobiteľné reporty.
Sledujte svoj pokrok: Môžete sledovať
svoje kroky, zabávať sa kamarátskymi
súťažami so svojimi pripojeniami a
dosahovať svoje ciele.
Zdieľajte svoje aktivity: Môžete sa spojiť
s priateľmi a sledovať ich aktivity alebo
zverejniť odkazy na svoje aktivity na
svojich obľúbených sociálnych sieťach.
Používanie mobilných aplikácií
Keď spárujete svoje zariadenie so
smartfónom (strana 10), môžete preniesť
všetky vaše údaje cez aplikácie Garmin Golf
a Garmin Connect do svojho Garmin účtu.
1 Otvorte aplikáciu Garmin Golf alebo
Garmin Connect vo svojom smartfóne.
TIP: Aplikácia môže byť otvorené alebo
spustená na pozadí.
2 Zariadenia by mali byť od seba vzdialené
max 10 m (30 ft.).
Zariadenie automaticky synchronizuje
údaje s vaším účtom.
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Aktualizácia softvéru pomocou
mobilných aplikácií
Keď spárujete zariadenie so smartfónom
(strana 10), môžete použiť aplikáciu Garmin
Golf a Garmin Connect na aktualizovanie
softvéru vášho zariadenia.
Synchronizujte svoje zariadenie s
jednou z aplikácií. Ak je nový softvér
dostupný, aplikácia automaticky odošle
aktualizáciu do zariadenia.
Používanie Garmin Connect v
počítači
Aplikácia Garmin Express pripojí vaše
kompatibilné golfové hodiny k vášmu účtu
na Garmin Connect pomocou počítača.
1 Pripojte svoje hodiny k počítaču pomocou
USB kábla.
2 Navštívte stránku garmin.com/express.
3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu
Garmin Express.
4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a
vyberte Pridať zariadenie .
5 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si
musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin
Express aplikáciu a pridať do nej zariadenie
(strana 14).
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 aplikáciu.

Miniaplikácie

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred
nahratými miniaplikáciami, ktoré
poskytujú okamžité informácie. Niektoré
miniaplikácie vyžadujú pripojenie cez
rozhranie Bluetooth s kompatibilným
smartfónom.
Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie
viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií
pridať manuálne (strana 16).
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia
uložené v kalendári smartfónu.
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Golf: zobrazuje skóre štatistiky golfu za
posledné kolo/hru.
Upozornenia: upozornia vás na
prichádzajúce hovory, textové správy,
aktualizácie na sociálnych sieťach
a ďalšie informácie na základe
nastavení oznámení smartfónu.
Kroky: sleduje váš denný počet
krokov, cieľový počet krokov a údaje za
predchádzajúce dni.
Východ a západ slnka: zobrazuje
čas východu a západu slnka, časy
súmraku.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu
a predpoveď počasia.

Zobrazenie miniaplikácií

Zariadenie má predinštalovaných niekoľko
miniaplikácií. Viac funkcií je dostupných
po spárovaní hodín so smartfónom.
POZN.: Miniaplikácie, ktoré sú pôvodne
vypnuté, vyžadujú pripojenie k smartfónu
a zapnú sa automaticky, keď spárujete
hodiny so smartfónom.
• V zobrazení hodín prejdite prstom po
displeji nadol.

• Ťuknutím na displej sa zobrazia ďalšie
možnosti a funkcie miniaplikácie. TIP:
Môžete pridať alebo odstrániť miniaplikácie zo slučky miniaplikácií (strana 16).
Prispôsobenie slučky miniaplikácií
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte
> Manage Widgets.
3 Prepínačom pridáte alebo odstránite
miniaplikáciu zo slučky miniaplikácií.

Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci
počtu krokov automaticky na základe vašich
predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa
budete cez deň pohybovať, zariadenie bude
zobrazovať váš pokrok smerom k dennému
cieľu
.

Monitorovanie aktivity

V aplikácii Garmin Connect si zobrazíte
údaje o sledovaní dennej aktivity a o
zaznamenaných aktivitách.
POZN.: Prihlasovacie údaje do vášho
účtu na Garmin Connect sú rovnaké
aj pre aplikáciu Garmin Connect aj pre
aplikáciu Garmin Golf.
Zapnutie a vypnutie sledovania dennej
aktivity
Funkcia monitorovania aktivity
zaznamenáva denne počet krokov,
prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie.
Spálené kalórie zahŕňajú váš bazálny
metabolizmus plus kalórie spálené počas
aktivity.
Kedykoľvek môžete sledovanie dennej
aktivity zapnúť alebo vypnúť.
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte > Activity Tracking.
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Ak sa rozhodnete funkciu automatického
nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si
nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v
účte Garmin Connect.
Zobrazenie celkového počtu krokov
V miniaplikácii krokov ťuknite na displej
a zobrazí sa celkový počet krokov a
ciele za predchádzajúci týždeň.
Prispôsobenie upozornení na plnenie
cieľa v počte krokov
Môžete si prispôsobiť upozornenia na
plnenie cieľa v počte krokov, aby sa
zobrazovali vždy alebo aby boli skryté
počas aktivity. Upozornenia tiež môžete
vypnúť.

1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte > Activity Tracking > Goal
Alerts.

3 Vyberte možnosť.

Použitie výzvy na pohyb
Sedenie počas dlhých hodín môže
spôsobiť nežiaduce zmeny metabolizmu.
Výzva na pohyb vám pripomenie, aby
ste zostali v pohybe. Po hodine bez
aktivity sa zobrazí výzva Move! a lišta.
Stačí krátka prechádzka (aspoň pár
minút), aby sa výzva vymazala.
Zapnutie výzvy na pohyb
1 Podržte tlačidlo.

> Activity Tracking > Move
Alert.
Sledovanie spánku
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí
váš spánok a sleduje vaše pohyby
počas vašich normálnych hodín spánku.
Svoje normálne hodiny spánku môžete
nastaviť v účte Garmin Connect.
Štatistiky spánku obsahujú údaje o
celkovej dĺžke spánku v hodinách,
úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si
môžete pozrieť vo svojom účte Garmin
Connect.

2 Vyberte
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POZN.: Zdriemnutia sa do štatistík spánku
nepočítajú. Pomocou režimu nerušenia
môžete vypnúť oznámenia a upozornenia
okrem budíkov (strana 12).
Používanie automatického sledovania
spánku
1 Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
2 Nahrajte vaše údaje zachytené pri
sledovaní počas spánku na lokalitu
Garmin Connect .
Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť
vo svojom účte Garmin Connect.

Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri
interiérových, exteriérových, atletických
a fitness aktivitách. Po spustení aktivity
zariadenie zobrazí a začne zaznamenávať
údaje snímača. Aktivity môžete uložiť a
zdieľať s komunitou Garmin Connect. Ďalšie
informácie o sledovaní aktivity a presnosti
merania zdravotného stavu nájdete na
adrese garmin.com/ataccuracy.

Spustenie aktivity

Keď spustíte aktivitu, GPS sa zapne
automaticky (ak je potrebné). Keď aktivitu
ukončíte, zariadenie sa vráti do režimu
hodín.

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
2 Vyberte
> Activity.
3 Ak aktivita vyžaduje GPS, choďte von a

počkajte, kým zariadenie lokalizuje satelity.

4 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
POZN.: Zariadenie zaznamenáva údaje
o aktivite len ak je časovač aktivity
spustený.
Tipy na zaznamenávanie aktivít
• Pred začiatkom aktivity zariadenie
nabite (strana 2).
• Potiahnutím prstom nahor alebo nadol
zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.
Nastavenia aktivity
V zobrazení hodín stlačte tlačidlo a vyberte
> Activity > Settings.
Activity Type: Umožní zmeniť typ aktivity.
Auto Lap: Umožní, aby zariadenia automaticky označilo okruh pri špecifickej
vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pre
porovnávanie výkonu v rôznych častiach
aktivity (napr. každú 1 míľu alebo 5 km).
TIP: Ťuknutím na Auto Lap upravíte
vzdialenosť.
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Auto Pause: Umožní automaticky
pozastaviť časovač, keď sa prestanete
hýbať. Táto funkcia je užitočná,
ak počas aktivity prechádzate cez
svetelnú križovatku alebo iné miesta,
kde musíte zastaviť.
GPS: Nastavenie aktivity, aby používala
GPS satelitné signály. GPS môžete
vypnúť, ak trénujete vo vnútri alebo
kvôli šetreniu výdrže batérie.

Zastavenie aktivity
1 Stlačte tlačidlo.
2 Vyberte Done.
3 Zvoľte možnosť:

• Pre uloženie aktivity vyberte .
• Pre vymazanie aktivity vyberte .

Interiérové aktivity

Zariadenie Approach možno použiť pri
tréningu v interiéri, napríklad pri behu
na trati v hale alebo pri používaní
stacionárneho bicykla. Systém GPS je
počas aktivít v interiéri vypnutý
(strana 18).

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým
systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť
a kadencia vypočítavajú pomocou
akcelerometra v zariadení. Akcelerometer
sa kalibruje samočinne. Presnosť údajov
o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa
zlepší po niekoľkých behoch alebo
prechádzkach vonku s použitím systému
GPS.
TIP: Držanie sa riadidiel bežiaceho pásu
znižuje presnosť. Na zaznamenávanie
tempa, vzdialenosti a kadencie môžete
použiť voliteľný krokomer.

Stopky

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
2 Vyberte > Stopwatch.
3 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.
4 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača.
5 Vyberte Reset pre vynulovanie časovača.
Časovač odpočítavania
1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
2 Vyberte > Timer > Edit.
a
pre nastavenie časovača.
3Zvoľte
4 Vyberte .
5 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.
TruSwing™

6 Stlačte tlačidlo pre zastavenie
časovača.

7 Vyberte Reset pre vynulovanie
časovača.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 8 samostatných budíkov.
Každý budík môžete nastaviť, aby sa spustil raz
alebo aby sa pravidelne opakoval.
1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
2 Vyberte > Alarm Clock >
Add New > T ime.
a
pre nastavenie času.
3Vyberte
4Zvoľte
.
5 Vyberte Repeat a zvoľte, kedy sa má budík
opakovať (voliteľné).
6 Vyberte Label a zvoľte meno pre budík
(voliteľné).

TruSwing™

Vaše zariadenie je kompatibilné so
snímačom TruSwing. Aplikáciu TruSwing
na hodinkách môžete použiť na zobrazenie
metrík švihu zaznamenaných
snímačom TruSwing. Ďalšie informácie
nájdete v príručke používateľa k vášmu
snímaču TruSwing (garmin.com/manuals /
truswing).
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Zobrazenie TruSwing metrík v
zariadení

Pred použitím snímača TruSwing sa
ubezpečte, že je snímač bezpečne
pripevnený na palici. Pre viac informácií si
pozrite používateľskú príručku pre snímač
TruSwing.
1 Zapnite snímač TruSwing.
2 Stlačte tlačidlo na hodinách Approach.
3 Vyberte > TruSwing z hlavného menu.
4 Vyberte palicu.

5 Odpáľte ranu.

Merania švihu sa zobrazia na hodinách
Approach po každom odpale.
6 Vyberte alebo pre pohyb medzi
zaznamenanými metrikami švihu.

Zmena palíc
1 V menu TruSwing v hodinách
Approach vyberte OK.
2 Vyberte Change Club.
3 Vyberte palicu.
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Zmena ruky

Snímač TruSwing používa vašu
dominantnú ruku pre výpočet správnych
údajov analýzy švihu. V hodinách
Approach môžete kedykoľvek zmeniť
vašu dominantnú ruku.
1 V menu TruSwing v hodinách Approach
vyberte OK.
2 Vyberte Golf Swing.
3 Vyberte správnu ruku.

Odpojenie snímča TruSwing
1 V menu TruSwing v hodincáh Approach
vyberte OK.

2 Vyberte End TruSwing.

Prispôsobenie zariadenia

Golfové nastavenia

V zobrazení hodín podržte tlačidlo a
vyberte Golf Settings pre prispôsobenie
golfových nastavení a funkcií.
Scoring: Záznam skóre.
Stat Tracking: Detailné sledovanie
štatistík počas hry.
Club Prompt: Zobrazenie výzvy, ktorá
vám umožní vložiť palicu, ktorú ste použili
po každej zaznamenanej rane.

Scoring Method: Nastavenie metódy
skórovania pre hru na rany alebo Stableford
skórovanie.

Handicap Scoring: Záznam skóre s HCP.
Možnosť Local Handicap umožní vložiť
počet rán, ktoré sa odpočítajú od vášho
celkového skóre. Možnosť Index/Slope
umožní vložiť handicap a slope rating
ihriska, takže zariadenie môže vypočítať váš
handicap ihriska. Keď zapnete ktorúkoľvek
možnosť skórovania s HCP, môžete si
nastaviť vašu hodnotu handicapu.
Driver Distance: Nastavenie priemernej
vzdialenosti rany pri odpale z odpaliska.

Zmena vzhľadu hodín

Hodiny majú predinštalovaných niekoľko
vzhľadov hodín.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte Watch Face.

3 Posunutím prstom po displeji hore alebo
dole zobrazíte vzhľady hodín.

4 Ťuknutím na displej vyberiete vzhľad
hodín.

Systémové nastavenia

V zobrazení hodín podržte tlačidlo
a vyberte
pre prispôsobenie
nastavení a funkcií hodín.
Big Numbers: Zmena veľkosti čísel v
Auto Lock: Umožní zamknutie
zobrazení jamky.
dotykového displeja, aby sa predišlo
Club Sensors: Nastavenie snímačov
nežiadúcim dotykom. Možnosť During
Approach CT10.
Activity použite pre zamknutie displeja
Snímače na golfové palice
počas časovanej aktivity alebo počas
Vaše zariadenie je kompatibilné so snímačmi
hry. Možnosť Not During Activity
na golfové palice Approach CT10. Spárované
použite pre zamknutie displeja v
snímače na golfové palice môžete použiť na
režime hodín.
automatické sledovanie golfových úderov,
Backlight: Podsvietenie a prispôsobenie
vrátane lokalizácie, vzdialenosti a typu
nastavení podsvietenia (strana 22).
palice. Ďalšie informácie nájdete v príručke
Activity Tracking: Monitorovanie dennej
používateľa pre snímače na golfové palice
aktivity, výzva na pohyb a upozornenia
garmin.com/manuals/ApproachCT10.
na ciele (strana 16).
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Manage Widgets: Spustenie
predinštalovaných miniaplikácií (strana
16).
User Profile: Nastavenie profilu
používateľa - pohlavie, rok narodenia,
výška a váha. Tiež si viete nastaviť, na
ktorom zápästí nosíte hodiny. Nastavenie
pohlavia sa použije pre špecifický rating
ihriska podľa pohlavia pre výber odpaliska,
keď sa vypočítava handicap, a pre
špecifickú hodnotu par podľa pohlavia (kde
je to dostupné) (strana 23).
Language: Nastavenie jazyka textu v
hodinách.
Time: Nastavenia času (strana 22).
Units: Nastavenie merných jednotiek
pre vzdialenosti aktivít, golfovú
vzdialenosť, tempo/rýchlosť,
prevýšenie, váha, výška a teplota.
Reset: Umožní vynulovanie všetkých
nastavení na výrobné hodnoty alebo
odstránenie všetkých používateľom
uložených údajov a resetovanie
všetkých nastavení v hodinách (strana
23).
About: Informácie o zariadení ako ID
jednotky, verzia softvéru, regulačné
informácie a licenčné zmluvy
(strana 23).
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Nastavenia podsvietenia
Podržte tlačidlo a vyberte
>
Backlight.
Toggle switch: Umožní zapnutie
podsvietenia počas ovládania hodín.
Ovládanie hodín zahŕňa tlačidlá,
dotykový displej a notifikácie.
Brightness: Nastavenie úrovne jasu
podsvietenia.
Timeout: Nastavenie trvania, kým sa
vypne podsvietenie.
Nastavenia času
Podržte tlačidlo a vyberte
> Time.
Time Format: Nastavenie zobrazovaného
času v 12- alebo 24-hodinovom
formáte.
Time Source: Nastavenie zdroja času pre
zariadenie. Možnosť Auto nastaví čas
automaticky podľa vašej GPS polohy.
Možnosť Manual umožní nastaviť čas
manuálne (page 22).
Set Time with GPS: Nastavenie času
v hodinách automaticky podľa GPS
polohy.
Manuálne nastavenie času
Od výroby je zariadenie nastavené na
automatické nastavenie času, keď sa
pripojí k satelitným signálom.
1Podržte tlačidlo.

2Vyberte

> Time > Time Source >
Manual > Time.
3Vyberte
a
pre nastavenie
hodín, minút a AM alebo PM.
4Vyberte .
Nastavenie profilu používateľa
Nastavujete pohlavie, rok
narodenia,výšku a váhu. Môžete
tiež zvoliť zápästie, na ktorom nosíte
zariadenie. Zariadenie tieto ifnormácie
použije na výpočet presných nastavení
sledovania aktivity.

• Pre resetovanie všetkých nastavení

na výrobné hodnoty a vymazanie
všetkých používateľom vložených
informácií, skóre kariet a histórie
aktivít zvoľte Delete Data and Reset
Settings.
• Pre resetovanie všetkých nastavení
na výrobné hodnoty a uloženie
všetkých používateľom vložených
informácií, skóre kariet a históre
aktivít zvoľte Reset Default Settings.
Zobrazenie elektronického štítku a
informácií o zhode
Toto zariadenie je vybavené elektronickým
1 Podržte tlačidlo.
štítkom. E-štítok obsahuje regulačné
2 Vyberte
> User Profile.
informácie, ako sú identifikácie čísel
3 Vyberte možnosť pre upravenie nastavení poskytnutých FCC alebo regionálne
vášho profilu.
označenia zhody, ako aj informácie o
produkte a licenciách.
Obnovenie výrobných nastavení
1 Podržte tlačidlo.
Pred tým, ako zariadenie resetujete, mali by
2 Vyberte .
ste ho synchronizovať s aplikáciou Garmin
3 Vyberte About.
Connect, aby ste presunuli vaše aktivity a
skóre karty. Môžete resetovať všetky nastavenia na hodnoty výrobných nastavení.
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte
> Reset.
3 Vyberte možnosť:
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Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so
štandardnými remienkami so systémom
zapínania quick-release a šírkou 20
mm.
1 Posuňte poistku na oske s pružinou,
aby ste remienok vybrali.

2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou
nového remienka do zariadenia.
3 Posuňte poistku a zarovnajte osku
s pružinou s náprotivnou stranou
zariadenia.
4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj
druhú časť remienka.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so
zariadením zaobchádzajte opatrne,
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v opačnom prípade sa môže skrátiť
životnosť produktu.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré
predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej
obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet,pretože môže dôjsť k
poškodeniu.
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 dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá
nepúšťa vlákna.

2 V prípade potreby handričku jemne

navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku,
zariadenie vypnite a odpojte
napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
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.
TIP: viac informácií nájdete na webovej
stránke www.garmin.com/fitandcare.
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
Riešenie problémov

typickými pre bežné domácnosti. Po
uskladnení zariadenia a pred jeho
používaním by ste mali zariadenie
úplne nabiť.

Špecifikácie
Typ batérie

Dobíjateľná, vstavaná
lithium-ion batéria

Výdrž batérie

až do 10 dní v režime hodín
až do 15 hodín v režime
s GPS

Vodotesnosť

5 ATM1

Rozsah
prevádzkovej
teploty

od -20º do 60ºC (od -4º
do 140ºF)

Rozsah teploty
počas nabíjania

od 0º do 45ºC (od 32º do
113ºF)

Bezdrôtová
frekvencia/
protokol

2.4 GHz @ 3.13 dBmmaximum

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

Aby ste predĺžili výdrž batérie, môžete
skúsiť nasledovné:
1
Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m.
Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
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• Skrátiť dobu podsvietenia (strana
•
•
•

22).
Znížiť jas podsvietenia (strana 22).
Ak nepoužívate funkcie s pripojením,
vypnite technológiu Bluetooth
(strana 12).
Obmedziť notifikácie zo smartfónu,
ktoré sa zobrazujú v zariadení (strana
11).

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 15).
2 Bezpečne odpojte zariadenie.
3 Choďte von a spustite skúšobnú hru,
aby ste si overili, či zariadenie nájde
ihriská vo vašom okolí.
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Je môj smartfón kompatibilný
s mojím zariadením?

Zariadenie Approach 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.

Riešenie problémov

• Zariadenia by mali byť od seba
Reštartovanie hodín
vzdialené maximálne 10 m (33 ft.).
1 Stlačte a držte tlačidlo, kým sa hodiny
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin
nevypnú.
Golf, vyberte
alebo
a vyberte
2
Podržte
tlačidlo, kým sa hodiny
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie
nezapnú.
pre vstup do režimu párovania.

• Podržte tlačidlo a vyberte Pair Phone.

Moje zariadenie zobrazuje
nesprávne merné jednotky

• Skontrolujte, či ste vybrali správne
•

merné jednotky v nastaveniach
zariadenia (strana 21).
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 je v nesprávnom
jazyku
1 Podržte tlačidlo.
2 Vyberte .
3 Prejdite dolu k šiestej položke v zozname
a vyberte ju.

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 garmin.com/aboutGPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať
k oblohe.
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.

4 Vyberte jazyk.
Riešenie problémov
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•
•

◦ 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.
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podpora.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach S42
(Garmin katalógové číslo GUID-A67C713E-24B9-4723-9985-518E31B21937, verzia 4)
je poskytovaná ako výhoda. Ak je potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického
manuálu určeného pre obsluhu a používanie Approach S42 .
GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU
A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

