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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

LED kontrolka nabitia: Úroveň nabitia
batérie (strana 1).
USB port (ochranný kryt): Pripojte
USB kábel pre nabitie zariadenia
alebo stiahnutie aktualizácií softvéru
cez počítač.

LED kontrolky
LED kontrolka
označuje stav
zariadenia. LED kontrolka nabitia
označuje stav batérie.

LED
kontrolka

Zarovnávacia čiara: Zarovnajte s
loptičkou a cieľom odpalu pre
nastavenie cieľovej línie.
Tlačidlo: Stlačením zapnete
zariadenie. Podržaním tlačidla 1
sekundu zariadenie vypnete.
Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a
držte tlačidlo, kým LED kontrolka
zasvieti na modro, čím zapnete režim
párovania.
Úvod

Stav

Svietiaca
modrá

Zariadenie je v režime
párovania.

Blikajúca
modrá

Zariadenie sa pripája k
už predtým pripojenému
smartfónu.

Svietiaca biela

Zariadenie je
v režime úložiska.
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LED
kontrolka

Stav

Blikajúca biela

Zariadenie je v úspornom
režime (standby).

Blikajúca
zelená

Zariadenie je pripravené
na odpal.

Svietiaca červená Zariadenie pracuje.
Blikajúca
fialová

Prebieha aktualizácia
softvéru.

LED kontrol. Stav
nabitia
Blikajúca
červená

Batéria sa nabíja.

Svietiaca
červená

Batéria je úplne nabitá.

Rýchlo
blikajúca
červená
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Zariadenie je odpojené a
batéria je takmer vybitá.
POZN.: LED kontrolka
rýchlo bliká 5 sekúnd po
zapnutí zariadenia, ak je
nízka úroveň nabitia
batérie.

Párovanie so smartfónom

Aby ste zariadenie mohli používať, je
potrebné ho spárovať s aplikáciou
Garmin Golf™.
1 Z obchodu s aplikáciami vo vašom
smartfóne si nainštalujte a otvorte
aplikáciu Garmin Golf.
2 Zariadenie musí byť v blízkosti
smartfónu.
3 Zapnite zariadenie stlačením tlačidla.
Pri prvom zapnutí sa zariadenie
automaticky prepne do režimu
párovania a LED kontrolka svieti na
modro.
TIP: Pre manuálne zapnutie režimu
párovania podržte tlačidlo stlačené,
kým LED kontrolka nezasvieti na modro.
4 V aplikácii vyberte
alebo
,
vyberte Zariadenia Garmin > Pridať
zariadenie a postupujte podľa
zobrazených inštrukcií.

Garmin Golf Aplikácia
Aplikácia Garmin Golf umožní zobraziť
detailné štatistiky a analýzy rán, ktoré sú
zaznamenané v zariadení Approach. Pre
zobrazenie na väčšom displeji môžete
zrkadliť aplikáciu Garmin Golf do
kompatibilného smart TV cez funkciu
zrkadlenia vo vašom smartfóne.
Garmin Golf aplikácia

S predplatným Garmin Golf môžu hráči
medzi sebou súťažiť na viac ako 42 000
virtuálnych ihriskách a zúčastňovať sa na
týždenných virtuálnych turnajoch.
Predplatné môže byť uhradené cez
aplikáciu.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje údaje
s vaším účtom Garmin Connect™.
Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť
z obchodu z aplikáciami vo vašom
smartfóne.

Inštalácia magnetického Tripod
stojana
VAROVANIE
Zariadenie i držiak môžu obsahovať
magnety. Za určitých podmienok môžu
magnety spôsobiť rušenie niektorých
vnútorných lekárskych pomôcok vrátane
kardiostimulátorov a inzulínových púmp.
Zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú
magnety držte mimo dosah takýchto
lekárskych pomôcok.

Buďte opatrní, ak sa držiak nachádza
v blízkosti elektronických zariadení.
1 Uistite sa, že tripod stojan je
umiestnený na pevnom podklade.
2 Vložte hornú časť stojana do zadnej
časti zariadenia.
Tripod stojan je magnetický a drží
zariadenie na mieste.
POZN.: Tripod stojan môže byť
inštalovaný len jedným spôsobom.
Ak nesedí pevne v zadnej časti
zariadenia, umiestnili ste ho
nesprávne.

3 Otvorte nožičky tripodu tak, aby boli
úplne roztvorené.

UPOZORNENIE
Držiak obsahuje magnet. Za určitých
podmienok môžu magnety poškodiť
niektoré elektronické zariadenia vrátane
pevných diskov v prenosných počítačoch.
Inštalácia magnetického tripod stojana
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Príprava na úder
1 Umiestnite loptičku na požadované
miesto odpalu.
POZN.: Miesto odpalu musí byť
aspoň 2,4 m od siete, ak hráte vo
vnútri.
2 Umiestnite zariadenie do tripod
držiaka (strana 3).
3 Umiestnite zariadenie na zem
medzi 1,8 m a 2,4 m za miesto
odpalu.
POZN.: Ak používate golfovú
podložku, uistite sa, že spodný
okraj zariadenia je nad podložkou.
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4 Upravte zariadenie tak, aby červená
zarovnávacia čiara bola zarovnaná
s miestom odpalu a cieľom úderu.
TIP: Môžete položiť golfovú palicu
na zem medzi zarovnávaciu čiaru a
miesto odpalu pre potvrdenie, že sú
zarovnané správne.
5 Ak je potrebné, môžete posunúť
miesto odpalu od cieľovej línie do
vzdialenosti 0,6 x 0,6 m oblasti
odpalu, ktorá začína 1,8 m od
zariadenia.
Toto vám môže pomôcť, ak sa
miesto odpalu opotrebuje počas
režimu hry s golfovým simulátorom.
POZN.: Uhly loptičky a palice sú
merané paralelne k cieľovej línii.

Príprava na úder

6 Stlačením tlačidla zapnite zariadenie.
7 Spustite režim hry na golfovom
simulátore (strana 5)
8 Počkajte, kým LED kontrolka začne
blikať na zeleno a odpáľte úder.

Použitie funkcií golfového
simulátora

Funkcie golfového simulátora v aplikácii
Garmin Golf môžete použiť na otestovanie
svojich zručností a zabaviť sa na driving
range. Tieto funkcie používajú radar v
zariadení na zaznamenanie meraní, ktoré
vám pomôžu analyzovať vaše cvičenie.
1 Otvorte aplikáciu Garmin Golf
v spárovanom smartfóne.
2 Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie s iOS ,
zvoľte Golf Sim.
• Ak používate zariadenie s
Android™, zvoľte
> Golf Sim.
3 Vyberte režim hry.
4 Postupujte podľa zobrazených
inštrukcií.

Vzdialenosť k jamke.
Vzdialenosť k cieľu úderu.

®

Home Tee Hero režim

Režim Home Tee Hero vám umožní hrať
virtuálne hry na ihrisku vykreslenom 3D
technológiou. Dostupných je viac ako
42 000 ihrísk.

Použitie funkcií golfového simulátora

Výškový rozdiel medzi pozíciou
loptičky a cieľom úderu.
Rýchlosť a smer vetra.
Cieľ úderu.
TIP: Cieľ úderu môžete zmeniť
potiahnutím na požadovanú pozíciu
na ihrisku.
Zvoľte pre otvorenie menu.
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Číslo aktuálnej jamky.
Par aktuálnej jamky.
Prepínačom zobrazíte hornú
kameru.
Skóre karta aktuálneho hráča.

Skórovanie virtuálnej hry

Počas virtuálnej hry aplikácia Garmin Golf
počíta skóre použitím metódy podobnej
hre na rany. Každý úder počíta ako jednu
ranu. Zasiahnutie vody alebo mimo
ihriska pripočítava trestný úder. Keďže vo
virtuálnej hre nie je puttovanie, ďalšie
údery sa pripočítajú podľa toho, ako
presný ste s približovacím úderom.
Môžete získať 0 až 3 ďalšie údery podľa
toho, ako blízko je váš úder k jamke.

Driving Range režim

Režim Driving Range vám umožní cvičiť
na virtuálnom odpalisku a zaznamená
detailné metriky pre každý odpal.

Metriky švihu pre vybraný úder.
TIP: Zobrazované metriky švihu
môžete zmeniť výberom polí
metrík švihu.
Výberom prepnete na hornú kameru
s označením vzdialeností.
Trajektória úderu.
Výberom otvoríte menu.
Výberom spustíte funkciu.
Výberom spustíte hovorené
audiometriky a zvolíte metriku, ktorá
má byť oznámená po každom údere.
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Použitie funkcií golfového simulátora

Výberom označíte úder
a napíšete k nemu poznámku.
Číslo úderu.
Palica pre úder.

Zachytenie švihu
Funkcia Swing Capture vám umožní
použiť kameru spárovaného smartfónu
na automatické zaznamenanie videí
vašich úderov počas cvičenia Driving
Range. Môžete prezerať zaznamenané
údery a spojiť ich s pokročilými
metrikami švihu zaznamenanými pre
tento úder.

Spustenie funkcie Swing Capture

Pred spustením funkcie zachytenia švihu
je potrebné povoliť aplikácii Garmin Golf
používať kameru na spárovanom
smartfóne.
1 Počas cvičenia Driving Range zvoľte
.
2 Vyberte prepínač Swing Capture.

Použitie funkcií golfového simulátora

Zobrazenie zaznamenaných úderov
1 Počas Driving Range cvičenia vyberte
> Session Stats.
2 Potiahnite prstom nahor
zo spodnej časti displeja.
3 Vyberte úder zo zoznamu.
4 Potiahnite doprava.

Zobrazenie štatistík cvičenia Driving
Range

1 Počas cvičenia Driving Range vyberte
> Session Stats.
2 Potiahnite prstom nahor
zo spodnej časti displeja.
Zobrazia sa štatistiky pre každý úder
a palicu.
TIP: Môžete odfiltrovať palicu zo
zoznamov palíc a úderov výberom
palice v hornej časti displeja.

Úprava úderu

Môžete upraviť prechádzajúci úder. .
1 Počas cvičenia Driving Range vyberte
> Session Stats.
2 Potiahnite prstom nahor
zo spodnej časti displeja.
3 Vyberte Upraviť.
4 Vyberte úder.
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5 Vyberte možnosť:
• Pre zmenu palice pre úder zvoľte
Zmeniť palicu a vyberte palicu.
• Pre odstránenie úderu vyberte
Odstrániť.
6 Vyberte Uložiť > Uložiť.

Zobrazenie pokročilých metrík švihu

Môžete zobraziť pokročilé metriky švihu
pre ktorýkoľvek úder z cvičenia Driving
Range.
1 Počas cvičenia Driving Range vyberte
> Session Stats.
2 Potiahnite prstom nahor zo spodnej
časti displeja.
3 Vyberte úder zo zoznamu.
4 Potiahnite vľavo pre prechádzanie
cez pokročilé metriky úderu.

Zobrazenie popisov metrík švihu
Počas cvičenia Driving Range podržte
jednu sekundu prst na políčku metriky
švihu.
Zobrazí sa popis a ilustrácia metriky
švihu.
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Zobrazenie uložených cvičení Driving
Range

1 Z
alebo
menu v aplikácii
vyberte Golf Sim Sessions.
2 Vyberte cvičenie Driving Range.

Odstránenie uložených cvičení Driving Range
1 Z
alebo
menu v aplikácii
vyberte Golf Sim Sessions.
2 Vyberte > Edit Sessions.
3 Vyberte aspoň jedno cvičenie Driving
Range.
4 Vyberte Odstrániť > Odstrániť.

Ukončenie cvičenia Driving Range

1 Počas cvičenia Driving Range vyberte
> Ukončiť reláciu.
2 Vyberte možnosť:
• Pre uloženie cvičenia zvoľte
Uložiť.
• Pre odstránenie cvičenia zvoľte
Odstrániť.

Týždenný turnaj

Môžete súťažiť vo virtuálnom turnaji proti
inými hráčom z celého sveta na rôznych
ihriskách každý týždeň. Môžete hrať
každý týždenný turnaj toľkokrát koľkokrát
chcete. Všetky skóre sú zverejnené
v rebríčku.
Použitie funkcií golfového simulátora

TruGolf E6 Connect

Všetky vaše zaznamenané údery si
môžete zobraziť v detailných grafikách
s vysokým rozlíšením v softvéry E6
Connect. Navštívte stránku
https://e6golf.com/ pre viac informácií
o kúpe predplatného, stiahnutie aplikácie
do počítača a inštalácii mobilnej
aplikácie do kompatibilného smartfónu.

Pripojenie zariadenia k desktop
aplikácii E6

1 V aplikácii Garmin Golf vyberte Golf
Sim > TruGolf E6 Connect > Hrať na
počítači.
2 Postupujte podľa zobrazených
inštrukcií.

Pripojenie zariadenia k mobilnej
aplikácii E6 Connect

Zariadenie môžete pripojiť k mobilnej
aplikácii E6 Connect v kompatibilnom
zariadení s iOS.
1 V aplikácii Garmin Golf vyberte Golf
Sim > TruGolf E6 Connect > Hrať v
systéme iOS.
2 Postupujte podľa zobrazených
inštrukcií.

Príloha

Príloha

Nabíjanie zariadenia
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 je napájané vstavanou lithiumion batériou, ktorú môžete nabiť použitím
štandardnej elektrickej zásuvky alebo USB
portu v počítači. Funkcie radaru môžete
použiť počas nabíjania zariadenia.
POZN.: Zariadenie sa nenabije, ak je
vonkajšia teplota mimo odporúčaného
rozsahu (strana 12).
1 Naddvihnite ochranný kryt z USB portu.
2 Zasuňte malý koniec USB kábla do
USB portu v zariadení.
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3 Zasuňte väčší koniec USB kábla do
externého zdroja napájania, ako je AC
adaptér alebo USB port v počítači.
4 Zariadenie úplne nabite.
TIP: Aby sa zariadenie rýchlejšie
nabilo, môžete ho vypnúť alebo
pripojiť k AC adaptéru.

Zobrazenie úrovne batérie

Môžete zobraziť zostávajúcu výdrž batérie
zariadenia, keď je pripojené k aplikácii
Garmin Golf.
1 Z
alebo
v aplikácii vyberte
Zariadenia Garmin.
2 Vyberte zariadenie.
POZN.: Zobrazí sa oznámenie, keď
je zostávajúca úroveň nabitia batérie
menej ako 10%.

Použitie držiaka na smartfón

Môžete použiť držiak na smartfón a klip
na bag a pripnúť váš spárovaný smartfón
ku golfovému bagu a pohodlne zobraziť a
pracovať s aplikáciou Garmin Golf. Držiak
na smartfón je kompatibilný so
smartfónmi so šírkou medzi 58 mm a 90
mm pripevnenými na výšku. Držiak na
smartfón by mal byť pripevnený len, ak je
váš bag stabilne umiestnený.
1 Vložte guľu klipu na bag do zadnej
časti držiaka na smartfón, musí
zacvaknúť na miesto.

Zobrazenie úrovne batérie počas
režimu golfového simulátora

Môžete zobraziť zostávajúcu kapacitu
batérie zariadenia počas spusteného
golfového simulátora.
V aplikácii Garmin Golf vyberte
alebo
.
Ukazovateľ batérie sa zobrazí
v menu.
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2 Vytiahnite nastaviteľnú stranu
držiaka smerom von.
3 Umiestnite smartfón do držiaka.
Príloha

4 Uvoľnite nastaviteľnú stranu držiaka
pre zaistenie smartfónu.
5 Pripnite klip na bag k hornej časti
vášho bagu.
POZN.: Smartfón by mal byť
umiestnený nad hornou časťou
bagu, aby nedošlo ku kontaktu
s golfovými palicami.

Aktualizácie zariadenia

Nainštalujte si Garmin Express™
(www.garmin.com/express)d o vášho
počítača. Do svojho smartfónu si
nainštalujte aplikáciou Garmin Golf.
Toto vám umožní jednoduchý prístup
k týmto službám pre vaše Garmin®
zariadenia:
• Aktualizácie softvéru
• Registrácia zariadenia

Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču
pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
3 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Príloha
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Špecifikácie
Typ batérie

Nabíjateľná vstavaná
lithium-ion batéria

Výdrž batérie

Až do 10 hodín

Rozsah
prevádzkovej
teploty

Od -10º do 55ºC
(od 14º do 131ºF)

Rozsah teploty Od 0º do 45ºC
počas nabíjania (od 32º do 113ºF)
Bezdrôtové
frekvencie/
protokoly

2.4 GHz @ 6.2 dBm
maximum
24 GHz @ 20 dBm
maximum

Vodeodolnosť

IEC 60529 IPX71

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 buy.garmin.com
alebo vám ich poskytne predajca
produktov značky Garmin.

Starostlivosť o zariadenie
UPOZORNENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so
zariadením zaobchádzajte opatrne,
v opačnom prípade sa môže skrátiť
životnosť produktu.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré
predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty
proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť
plastové súčasti a povrchovú úpravu.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde
môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu
extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste
zabránili poškodeniu portu USB.

1 Zariadenie

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

•

1 Povrch zariadenia čistite tkaninou
navlhčenou jemným čistiacim
prostriedkom.

Prispôsobenie nasmerovania zariadenia

2 Zariadenie vysušte.

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.

Riešenie problémov

Moje zariadenie je príliš naklonené

Ak sa zobrazí oznámenie o chybe v
aplikácii Garmin Golf, že zariadenie je
príliš naklonené, môžete skúsiť
nasledovné:

•
•
•

Skontrolujte, či je tripod správne
nainštalovaný k zariadeniu.
Premiestnite zariadenie na
rovný povrch.
Premiestnite zariadenie na
stabilnejší povrch.

Príloha

Premiestnite zariadenie na povrch,
ktorý je v línii s loptičkou.

Ak je zariadenie nesprávne nasmerované,
metriky švihu počas cvičenia s golfovým
simulátorom nebudú presné. Napríklad,
ak je zarovnanie mimo niekoľko stupňov,
metriky budú tiež mimo o niekoľko
stupňov. Ak sa vám zdajú metriky švihu
nepresné, upravte zarovnanie.
1 Odpáľte krátky, rovný úder s palicou
s vysokým loftom, ako je sand
wedge.
2 Porovnajte odpal so smerom lopty
v aplikácii Garmin Golf.
Ak je zariadenie nesprávne
nasmerované, smer odpalu lopty v
aplikácii sa nebude zhodovať s
vaším odpalom. Napríklad, ak je
zariadenie otočené príliš do ľava
od cieľovej línie, smer odpalu
zobrazený v aplikácii bude viac
vpravo ako váš odpal.
3 Upravte zarovnanie zariadenia,
ako je potrebné.
4 Opakujte tento postup, kým smer
odpalu loptičky v aplikácii nebude
zhodný s vaším odpalom.
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Tipy pre použitie prenosného puzdra
•
•

Umiestnite zariadenie do
prenosného puzdra smerom dolu,
aby ste predišli stlačeniu tlačidla.
Pred umiestnením do prenosného
puzdra zložte zo zariadenia klip na
bag a držiak smartfónu.

Resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, je
potrebné ho resetovať. Týmto nebudú
vymazané žiadne vaše údaje.
Podržte tlačidlo, kým sa LED
kontrolka stavu nevypne.
Zariadenie sa resetuje.

Môj smartfón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš smartfón nepripojí k
zariadeniu, skúste nasledovné:
• Zariadenie musí byť v dosahu vášho
smartfónu.
• Vypnite a znovu zapnite zariadenie aj
váš smartfón.
• Skontrolujte, či je zapnutá
techonológia Bluetooth® na
smartfóne.
• Skontrolujte, či LED kontrolka stavu
bliká na modro.
• Aktualizujte aplikáciu Garmin Golf na
najnovšiu verziu.
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•

•

•

•

•

Ak je vaše zariadenie už spárované so
smartfónom, vypnite a znovu zapnite
technológiu Bluetooth na vašom
smartfóne.
Odstráňte zariadenie z aplikácie
Garmin Golf a z nastavení Bluetooth v
smartfóne, aby ste mohli zopakovať
proces párovania.
Ak používate nový smartfón,
odstráňte vaše zariadenie z aplikácie
Garmin Golf v smartfóne, ktorý už
nebudete používať.
V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin
Golf, vyberte
alebo
a zvolte
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie
pre spustenie procesu párovania.
Na vypnutom zariadení držte tlačidlo,
kým LED kontrolka stavu nezasvieti na
modro pre spustenie režimu
párovania.
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podpora.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach R10(Garmin katalógové
číslo GUID-E2BBF6BE-4276-436F-B697-59ABEFD61933, verzia 1) je
poskytnutá ako výhoda. Ak je potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu
anglického manuálu určeného pre ovládanie a použitie Approach R10.
GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO
MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU
Z JEHO OBSAHU.

