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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

À

Potiahnutím prstom prechádzate cez
mini aplikácie, funkcie a menu.
Ťuknutím vyberáte.

Á

Stlačením spustíte aktivitu.
Počas golfovej hry stlačením zobrazíte
menu pre golf.

Â

Podržaním zapnete hodiny.
Podržaním sa zobrazí menu ovládacích
prvkov.
Stlačením sa zobrazí menu aktuálne
aktívnej obrazovky.

Ã

Stlačením sa vrátite na predošlú
obrazovku.

Dotykový
displej

Tlačidlo
Štart/Stop

Úvod

1

Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli využívať všetky funkcie vášho
Approach S60, musí byť spárovaný priamo cez
aplikáciu Garmin Connect™ Mobile app.

1Nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin ConnectMobile app. vo svojom smartfóne.

2Podržaním

zapnite hodiny.
Pri prvom zapnutí vyberte jazyk v hodinách.
Nasledujúca obrazovka vás vyzve na párovanie s vaším smartfónom.

TIP: Môžete stlačiť
> Settings > Pair
Phone pre zapnutie režimu párovania po
úvodnom nastavení hodín.
3Zvoľte možnosť pridať vaše zariadenie do
konta Garmin Connect Mobile:
• Ak je toto prvé zariadenie,ktoré párujete s
vaším kontom Garmin Connect Mobile
app, postupujte podľa zobrazovaných
inštrukcií.
• Ak už máte spárované iné zariadenie s
aplikáciou Garmin Connect Mobile app, z menu
nastavení Viac vyberte Zariadenia Garmin >
Pridať zariadenie a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií. Po úspešnom spárovaní sa
zobrazí správa a zariadenie sa automaticky
synchronizuje so smartfónom.
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Nabíjanie hodín
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.
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.
1Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho
portu na zariadení.

2Väčší koniec kábla USB zapojte do portu
USB na svojom počítači.

3Úplne nabite zariadenie.

Tipy pre nabíjanie hodín

• Pripojte bezpečne nabíjačku k zariadeniu, aby sa
nabíjalo cez USB kábel (strana 3). Hodiny tiež
môžete nabíjať pripojením USB kábla ku Garmin®
AC adaptéru cez štandardnú zásuvku v stene
alebo USB port na vašom počítači.
Úvod
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Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá približne štyri
hodiny.
• V ovládacom menu si zobrazíte zostávajúci stav
batérie uvedený v percentách (strana 4).

Zobrazenie menu ovládacích prvkov

Menu ovládacích prvkov obsahuje skrátené možnosti
menu ako je prepnutie do režimu Nerušiť, zamknutie
dotykového displeja a vypnutie hodín.
POZN.: Môžete pridať, presunúť a odstrániť ikony
možností menu v menu ovládacích prvkov (strana
32).
1Pri akomkoľvek zobrazení podržte .

2Vyberte možnosť.
Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin
Express™ (www.garmin.com/express).
Do svojho smartfónu si nainštalujte mobilnú aplikáciu
Garmin Connect Mobile.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre
zariadenia Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie dráh
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• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

1Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2Prejdite na stránku garmin.com/express.
3Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Garmin Golf App

Aplikácia Garmin Golf app umožňuje golfistom
súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. Viac
ako 40,000 ihrísk má týždennú tabuľku, ktorá je
dostupná pre všetkých. Môžete si nastaviť turnaj
a pozvať hráčov a súťažiť. Aplikácia Garmin Golf
app synchronizuje vaše údaje so stránkou Garmin
Connect a s aplikáciou Garmin Connect Mobile app.
Aplikáciu Garmin Golf app si môžete stiahnuť do
svojho smartfónu.

Hra

1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte Golf.
3Počkajte, kým hodiny lokalizujú satelity. Môže to
trvať 30 až 60 sekúnd.

4Vyberte ihrisko zo zoznamu ihrísk v okolí.
Náhľad jamky

Hodiny zobrazujú aktuálnu jamku, ktorú hráte a
automaticky sa presunú,keď sa pohnete k ďalšej
jamke. Môžete posunúť prstom nahor alebo nadol po
displeji, alebo potiahnuť indikátor jamky okolo okraja
displeja, čím zmeníte jamky.
Garmin Golf App
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POZN.: Hodiny sú od výroby nastavené tak, že počítajú vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu.
Ak poznáte pozíciu jamky, môžete ju zmeniť a tým
spresniť zobrazované vzdialenosti (strana 7).

À

Číslo aktuálnej jamky

Á

Indikátor jamky

Â

Par jamky

Ã

Mapy jamky

Ä

Vzdialenosť na začiatok greenu

Å

Vzdialenosť do stredu greenu

Æ

Vzdialenosť na koniec greenu

Zobrazenie vzdialenosti PlaysLike

Funkcia „plays like“ vzdialenosť vypočítava a zobrazí
odhadovanú vzdialenosť ku greenu s prihliadnutím
na zmeny prevýšenia na ihrisku. Vyberie vzdialenosť
ku greenu.
Ikona sa zobrazí vedľa každej vzdialenosti.
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Vzdialenosť hraná dlhšie ako predpokladaná kvôli zmene v prevýšení.
Vzdialenosť hraná ako predpoklad.
Vzdialenosť hraná kratšie ako predpokladaná kvôli zmene v prevýšení.

Náhľad na green

Počas hry môžete zobraziť bližší náhľad na green a
zmeniť pozíciu jamky.
1Vyberte mapu.
2Zvoľte v hornej časti displeja.
3Ťuknite alebo potiahnite pre zmenu pozície jamky. Vzdialenosti v zobrazení informácií o jamke
sa aktualizujú podľa novej pozície jamky. Pozícia
jamky je uložená len pre aktuálne kolo/hru.

Zobrazenie smeru na jamku

Funkcia PinPointer je kompas, ktorý vám ukazuje
smer, keď nevidíte green. Táto funkcia vám pomôže
vyrovnať ranu, ak ste v lese alebo v piesku.
POZN.: Nepoužívajte funkciu PinPointer, ak máte
hodiny na golfovom vozíku. Interferencia z vozíka
môže ovplyvniť presnosť kompasu.
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte .
Šípka smeruje na pozíciu jamky.

Hra
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Zobrazenie zalomení, oblúkových
vzdialeností a uložených pozícií

Môžete zobraziť zoznam zalomení a oblúkových
vzdialeností pre jamky s parom 4 a 5. Uložené
pozície sa tiež zobrazia v tomto zozname.
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte .
POZN.: Vzdialenosti a pozície sa odstránia zo
zoznamu, keď cez ne prejdete.

Uloženie pozície

Počas hry môžete uložiť až 5 pozícií na každej jamke. Uloženie pozície je nápomocné pre zaznamenanie objektov alebo prekážok, ktoré nie sú zobrazené
na mape. Môžete zobraziť vzdialenosť k týmto
pozíciám v zobrazení zalomení a oblúkov (strana 8).

1Postavte na na pozíciu, ktorú chcete uložiť.POZN.:

Nie je možné uložiť pozíciu, ktorá je vzdialená od
aktuálne zvolenej jamky.
2Stlačte tlačidlo Start/Stop.
3Vyberte > > Save Location.
4Zvoľte označenie pozície.

Meranie vzdialeností s funkciou Touch
Targeting (ťuknutím na mape)

Počas hry môžete použiť funkciu Touch Targeting
na odmeranie vzdialenosti k akémukoľvek bodu na
mape.
1Vyberte mapu.
2Ťuknite alebo ťahajte prstom k pozícii zameriavací
krúžok .
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Môžete zobraziť vzdialenosť od vašej aktuálnej
pozície k zameriavaciame krúžku a od krúžku k
pozícii jamky.
3Ak je to potrebné, stlačte alebo pre
priblíženie alebo oddialenie.

Meranie rany funkciou AutoShot

Approach S60 má funkciu automatickej detekcie rany
a záznamu. Vždy, keď odpálite ranu pozdĺž fairway,
hodiny zaznamenajú vzdialenosť rany, takže si ju
môžete zobraziť neskôr (strana 12).
TIP: Automatická detekcia rany pracuje najlepšie,
keď je dobrý kontakt s loptičkou. Paty nerozpoznáva.
1Začnite hrať.
Keď hodiny rozpoznajú ranu, vaša vzdialenosť
od pozície rany sa zobrazí v banery À v hornej
časti displeja.

Hra
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TIP: Ťuknutím na baner sa baner skryje na 10
sekúnd.
2Prejdite k vašej loptičke.
3Odpáľte ďalšiu ranu.
Hodiny zaznamenajú vzdialenosť vašej poslednej
rany.

Používanie skóre karty
1Počas hry stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Zvoľte .
3Ak je to potrebné, vyberte pre nastavenie
skórovania alebo zmenu páru jamky.

4Posunutím prstom hore alebo dole alebo potiahnutím ukazovateľa jamky okolo displeja zmeníte
jamky.
5Ťuknite na stred displeja.
6Vyberte alebo pre zadanie skóre.

Štatistiky

Keď v hodinách spustíte sledovanie štatistík, môžete
si prezrieť vaše štatistiky pre aktuálnu hru/kolo (strana 13). Môžete porovnávať hry a sledovať zlepšenia
v aplikácii Garmin Connect Mobile app.
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V zobrazení skóre karty vyberte
> GolfSettings > Scoring > Stat Tracking.

Nahrávanie štatistík

Aby bolo možné zaznamenávať štatistiky, je potrebné
spustiť sledovanie štatistík (strana 10).
1V zobrazení skóre karty ťuknite do stredu displeja.
2Zadajte počet rán a zvoľte Next.
3Zadajte počet patov a zvoľte Next.
4Vyberte možnosť:
• Ak loptička zasiahla fairway, stlačte .
• Ak loptička minula fairway, stlačte alebo .

Nastavenie metódy skórovania

Môžete zmeniť metódu, ako hodiny zaznamenajú
skóre.
1V zobrazení skóre karty stlačte > Golf
Settings > Scoring > Scoring Method.
2Vyberte metódu skórovania.

Skóre Stableford

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (strana
11), body sú pridelované na základe počtu rán
vzhľadom k paru. Na konci hry vyhráva najvyššie
skóre. Hodiny prideľujú body podľa špecifikácie
UnitedStates Golf Association.
Skóre karta pre Stableford hru ukazuje body
namiesto rán.

Hra
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Body

Rany vzhľadom na par

0

2 alebo viac nad

1

1 nad

2

Par

3

1 pod

4

2 pod

5

3 pod

Skóre s handicapom

1V zobrazení skóre karty stlačte

> GolfSettings >
Scoring > Handicap Scoring.
2Vyberte možnosť:
• Zvoľte Local Handicap pre vloženie počtu rán,
ktoré sa odpočítajú od celkového skóre
hráča.
• Zvoľte Index/Slope pre vloženie hráčovho
Handicap Index® a Slope Rating® ihriska pre
výpočet handicapu ihriska pre hráča. Počet
handicap rán sa zobrazí ako bodky v zobrazení
ifnormácií o jamke. Skóre karta zobrazí vaše
skóre upravené o handicap na hru.

História rán
1Po odohraní jamky stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte pre zobrazenie informácií o poslednej
rane.

3Vyberte

pre zobrazenie informácií o každej
rane na jamke.
4Vyberte ranu pre zobrazenie tempa švihu.
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Zobrazenie TruSwing™ meraní počas hry

Pred použitím funkcie TruSwing sa uistite, že snímač
TruSwing je bezpečne upevnený na palici. Pre viac
informácií si pozrite manuál pre snímač TruSwing.
1Zapnite snímač TruSwing.
2Začnite hrať.
3Na hodinách Approach S60 stlačte tlačidlo Start/
Stop a vyberte .
Approach S60 sa spáruje so snímačom
TruSwing.
4Stlačte > Change Club pre výber palice.

5Odpáľte ranu.

Merania švihu sa zobrazia na hodinách Approach
S60 po každom švihu (strana 16).

6Ťuknutím na displej sa presúvate cez zaznamanané
metriky švihu.

Zhrnutie hry

Počas hry môžete zobraziť skóre, štatistiky a informácie o krokoch.
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Zvoľte .

3Posúvajte prstom smerom hore alebo dole.
Ukončenie hry
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Zvoľte End.

Hra
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3Vyberte možnosť:

• Pre zobrazenie štatistík a informácií o hre ťuknite
na skóre.
• Pre uloženie hry a návrat do režimu hodín zvoľte
Save.
• Pre úpravu 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.

Swing Tempo

Aplikácia swing tempo vám pomôže vykonať viac
konzistentný švih. Hodiny merajú a zobrazia čas
náprahu a čas švihu. Hodiny tiež zobrazia tempo
vášho švihu. Swing tempo je vlastne podiel času
náprahu a času švihu vyjadrený ako pomer. Pomer
3 ku 1 alebo 3.0, je ideálne tempo švihu podľa štúdií
profesionálnych golfistov.

Ideálne Swing Tempo

Ideálne tempo 3.0 môžete dosiahnuť rôznym načasovaním švihu, napríklad, 0.7 sec./0.23 sec. alebo
1.2 sec./0.4 sec. Každý hráč golfu môže mať vlastné
tempo švihu podľa jeho schopností a skúseností.
Garmin predpokladá 6 rôznych načasovní.
Hodiny zobrazia graf, ktorý ukáže, či čas náprahu
alebo švihu bol príliš rýchly alebo príliš pomalý alebo
práve ten správny pre zvolené načasovanie.
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Swing Tempo

À

Výber načasovania (pomer času náprahu k
času švihu)

Á

Čas náprahu

Â

Čas švihu

Ã

Vaše tempo
Dobré načasovanie
Príliš pomaly
Príliš rýchlo

Aby ste našli svoje ideálne načasovanie švihu,
mali by ste začať pomalším načasovaním a skúsiť
niekoľko švihov. Ak je graf tempa stále zelený pre
obidva časy náprahu aj švihu, môžete prejsť k
ďalšiemu načasovaniu. Keď nájdete načasovanie,
ktoré je pre vás vhodné, môžete ho použiť na
dosiahnutie konzistentnejšieho švihu a výkonu.

Analýza Swing Tempa
1V zobrazení hodín stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte
> Swing Tempo.
3Zvoľte alebo
pre nastavenie načasovania.
Swing Tempo
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4Stlačte
> Club Type a zvoľte typ palice.
5Spravte úplný švih.
Hodiny zobrazia analýzu vášho odpalu.

Zobrazenie sekvencie tipov

Pri prvom použití aplikácie swing tempo hodiny
zobrazia sekvenciu tipov s vysvetlením, ako je
analyzovaný váš švih.
1V spustenej aplikácii Swing Tempo stlačte tlačidlo
Start/Stop.
2Ťuknutím na displej sa zobrazí ďalší tip.

TruSwing
Funkcia TruSwing umožní zobraziť metriky švihu
zaznamenané zo snímača TruSwing. Snímač
TruSwing je možné kúpiť cez www.garmin.sk.

TruSwing metriky

Metriky švihu môžete zobraziť na hodinách, v konte
na Garmin Connect alebo v aplikácii Garmin Connect
Mobile. Pre viac informácií si prečítajte manuál k
snímaču TruSwing.
Funkcia

Popis

Podmienky

Metriky
švihu
zobrazené
len v
hodinách

Dostupné metriky
vrátane swing
tempa, rýchlosti,
meraní dráhy
palice, kritické uhly
palice a iné.

Snímač
TruSwing musí
byť spárovaný s
hodinami.
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TruSwing

Funkcia

Popis

Podmienky

Metriky
švihu v
hodinách a
v aplikácii
Connect
Mobile

Dostupné metriky
vrátane swing
tempa, rýchlosti,
meraní dráhy
palice, kritické
uhly palice a iné.

Obidve zariadenia,TruSwing a
Approach musia
byť spárované
s aplikáciou
Garmin
Connect Mobile
v smartfóne.

Záznam a zobrazenie metrík zo snímača
TruSwing v hodinách

Pred použitím funkcie TruSwing v hodinách sa musíte
uistiť, že snímač TruSwing je pevne namontovaný
na palici. Viac informácií nájdete v používateľskej
príručke pre snímač TruSwing.
1Zapnite snímač TruSwing.

2Na hodinách stlačte tlačidlo Start/Stop, vyberte
> TruSwing.

Hodiny spárujte so snímačom TruSwing.

3Stlačte > Change Club pre výber palice.
4Odpáľte ranu.

Merania švihu sa zobrazia v hodinách po každom
švihu.
5Ťuknutím na displej prechádzate zaznamenané
metriky švihu.
TruSwing
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Zmena ruky
1V aplikácii TruSwing stlačte
2Zvoľte možnosť.

> Handedness.

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.
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory,
textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach
a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení
smartfónu.
Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v
kalendári smarfónu.
Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky prehrávača hudby pre váš smartfón.
Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď
počasia.
Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v
daný deň. Metrika zahŕňa vašu poslednú zaznamenanú aktivitu, minúty intenzívneho cvičenia,
prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a
ďalšie údaje.
Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet
krokov a prejdenú vzdialenosť
Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený stredne intenzívnymi až
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Miniaplikácie

vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný
cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok
smerom k cieľu.
Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vášho
posledného zaznamenaného športu a celkovú
vzdialenosť za týždeň.
Posledná aktivita: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenanej aktivity, ako je napr. posledný
beh, posledná jazda alebo posledné plávanie.
Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre
aktuálny deň.
Golf: zobrazuje informácie o golfe za posledné
kolo/hru.

Zobrazenie miniaplikácií

Hodiny majú predinštalovaných niekoľko miniaplikácií
a viacero funkcií je dostupných po spárovaní hodín
so smartfónom.
• Prechádzajte prstom hore dolu po displeji hodín.
• Ťuknutím na displej zobrazíte ďalšie možnosti a
funkcie danej miniaplikácie.
• Stlačte
pre zobrazenie nastavení miniaplikácie.

Prispôsobenie zobrazovaných miniaplikácií

1Stlačte
> Settings > Widgets.
2Vyberte miniaplikáciu.
3Zvoľte Enabled toggle switch pre odstránenie miniaplikácie zo zobrazovaných miniaplikácií.

4Zvoľte Add Widgets.
5Vyberte miniaplikáciu.

Miniaplikácia je pridaná do zobrazovaných
miniaplikácií.
Miniaplikácie
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Sledovanie aktivity
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 À.

Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia
cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v
rámci počtu krokov v účte GarminConnect.

Používanie upozornenia na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám
pripomenie, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej
hodine nečinnosti sa zobrazí červená lišta a hlásenie
Move!. Ďalšie segmenty sa budú zobrazovať
zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Zariadenie
bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté (strana 39).
Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na
krátku (aspoň niekoľko minútovú) prechádzku.
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Miniaplikácie

Sledovanie spánku

Zariadenie monitoruje vaše pohyby počas spánku.
Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch
počas spánku. Svoje zvyčajné hodiny spánku
môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Svoje
štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte
GarminConnect.
Použitie automatického monitorovania spánku
1Majte hodiny počas spánku na ruke.

2Preneste údaje o spánku do konta na Garmin

Connect (strana 30).
Štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
konte na Garmin Connect.

Aktivity

Hodiny tiež môžete použiť pri svojich indoor,
outdoor, atletických a fitness aktivitách. Keď spustíte
aktivitu, zobrazí sa na hodinách a zaznamenajú
údaje zo snímača. Aktivity môžete uložiť a zdieľať
ich v komunite na Garmin Connect. Môžete tiež
pridávať aplikácie aktivít Connect IQ™ do hodín cez
svoj účet na Garmin Connect (strana 30).
Viac informácií o monitorovaní dennej aktivity a
presnosti fitness merania nájdete tu: garmin.com/
ataccuracy.

Spustenie aktivity

Keď spustíte aktivitu, automaticky sa zapne GPS
(ak je požadované). Po zastavení aktivity sa hodiny
vrátia do hodinkového režimu.
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
Aktivity
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2Vyberte .
3Zvoľte aktivitu.
4Ak je to potrebné, počkajte,
kým sa hodiny pripoja k
®
snímačom ANT+ .

5Ak si aktivita vyžaduje GPS, choďte von a počkajte,
kým hodiny lokalizujú satelity.

6Stlačte tlačidlo Start/Stop pre spustenie časovača.

POZN.: Hodiny nezaznamenajú vašu aktivitu, ak
nespustíte časovač.

Tipy pre zaznamenávanie aktivít

• Pred aktivitou nabite hodiny (strana 3).
• Prstom prechádzajte hore alebo dole po displeji pre
zobrazenie ďalších obrazoviek s údajmi.

Zastavenie aktivity
1Stlačte tlačidlo Start/Stop.
2Vyberte možnosť:

• Pre pokračovanie v aktivite stlačte tlačidlo Start/
Stop.
• Pre uloženie aktivity a návrat do hodinkového
režimu zvoľte Done > .
• Pre vymazanie aktivity a návrat do hodinkového
režimu zvoľte Done >
> .

Interiérové aktivity

Zariadenie Approach S60 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.
Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa
rýchlosť, vzdialenosť a kadencia
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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
využitím systému GPS.
TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu
znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa,
vzdialenosti a kadencie môžete použiť voliteľný
krokomer Foot pod.
Pri bicyklovaní s vypnutým GPS nie je rýchlosť ani
vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač,
ktorý odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do
zariadenia (napríklad snímač rýchlosti a kadencie).

Outdoor aktivity

Approach S60 má predinštalované aplikácie pre
outdoor aktivity, ako je beh a cyklistika. GPS je
pri outdoor aktivitách zapnuté. Môžete tiež pridať
aplikácie s použitím základných aktivít, ako je kardio
alebo veslovanie.

Hodiny

Nastavenie budíka

Môžete si nastaviť až 8 samostatných budíkov. Každý
budík môžete nastaviť na opakovanie raz alebo
pravidelne.
1Stlačte , vyberte > Clocks >
Alarms > Add New > Time.
2Zvoľte a pre nastavenie času.
3Stlačte .
4Zvoľte Repeat a vyberte, kedy sa má budík opakovať (voliteľné).
Hodiny
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5Vyberte Label a zadajte názov budíka (voliteľné).
Použitie odpočítavania
1Stlačte > Clocks > Timer > Edit.
2Vyberte a pre nastavenie časovača.
3Stlačte .
4Stlačte tlačidlo Start/Stop pre spustenie časovača.
5Stlačte tlačidlo Start/Stop pre zastavenie časovača.
6Zvoľte Reset pre vynulovanie časovača.
Použitie stopiek
1Stlačte > Clocks > Stopwatch.
2Stlačte tlačidlo Start/Stop pre spustenie časovača.
3Stlačte Lap pre znovu spustenie časovača kola.
Celkový čas stopiek stále pokračuje.

4Stlačte tlačidlo Start/Stop pre zastavenie obidvoch
časovačov.

5Vyberte Reset pre vynulovanie obidvoch časovačov.

Online funkcie

Online funkcie sú dostupné, ak sú hodiny pripojené
ku kompatibilnému smartfónu prostredníctvom
Bluetooth technológie. Niektoré funkcie si vyžadujú
nainštalovanú aplikáciu Garmin Connect Mobile v
pripojenom smartfóne. Viac informácií nájdete na
www.garmin.com/apps.
Upozornenia z telefónu: Na hodinách sa zobrazia
notifikácie o hovoroch a správach zo smartfónu.
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Online funkcie

Presun aktivít do Garmin Connect:
Automaticky sa odošlú vaše aktivity do vášho
konta na Garmin Connect akonáhle ukončíte
záznam aktivity.
Connect IQ: Umožní doplniť vaše hodiny o nové
vzhľady, miniaplikácie, aplikácie a dátové polia.
Nájsť telefón: Lokalizuje stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s Approach S60 a je v dosahu.
Nájsť moje zariadenie: Lokalizuje stratený Approach
S60, ktorý je spárovaný so smartfónom a je v
dosahu.

Povolenie Bluetooth notifikácií

Aby bolo možné povoliť notifikácie, je potrebné spárovať hodiny s kompatibilným mobilným zariadením
(strana 2).
1Stlačte > Settings > Phone.
2Vyberte Notifications a zapnite prepínač, čím
povolíte notifikácie.
3Vyberte Notifications > During Activity.
4Zvoľte preferencie notifikácií.
5Vyberte > Not During Activity.
6Zvoľte vaše preferencie notifikácií.
7Vyberte > Timeout.

8Zvoľte čas trvania upozornenia na novú notifikáciu,
ktorá sa zobrazí na displeji.

Zobrazenie upozornení

1Ak sa zobrazuje obrázok pozadia,miniaplikáciu s

upozorneniami zobrazíte potiahnutím prsta nahor
alebo nadol.

Online funkcie
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2Vyberte požadované upozornenie.

Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte celé
upozornenie.
3Výberom položky
sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení
Approach S60.Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie Apple®, pomocou centra upozornení na smartfóne vyberte položky,
ktoré sa majú zobraziť na zariadení.
• Ak používate zariadenie Android™, vyberte
pomocou nastavení aplikácií v aplikácii
Garmin Connect Mobile položky, ktoré sa
majú zobraziť na zariadení.

Vypnutie Bluetooth technológie

1Podržte
2Vyberte

pre zobrazenie ovládacieho menu.

pre vypnutie Bluetooth technológie v
hodinách Approach S60.
Pre informácie o vypnutí Bluetooth technológie
vo vašom mobilnom zariadení si prečítajte používateľskú príručku k tomuto zariadeniu.

Zapnutie upozornenia na pripojenie smartfónu

Approach môžete nastaviť, aby vás upozornil, keď sa
spárovaný smartfón pripojí a odpojí prostredníctvom
Bluetooth technológie.
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Online funkcie

Stlačte

> Settings > Phone > Connected Alerts.

Lokalizovanie strateného mobilného
zariadenia

Túto funkciu môžete použiť pre lokalizovanie strateného mobilného zariadenia, ktoré je spárované cez
Bluetooth technológiu a je v dosahu.

1Podržte
2Vyberte

pre zobrazenie menu.
.

Approach S60 začne hľadať spárované zariadenie.
Mobilné zariadenie upozorní zvukom a na displeji
hodín sa zobrazí sila Bluetooth signálu. Sila Bluetooth signálu sa zvyšuje, čím ste bližšie k mobilnému
zariadeniu.

3Zvoľte
pre zastavenie hľadania.
Garmin Connect

Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť
so svojimi priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje
nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie,
zdieľanie a povzbudzovanie. Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho životného štýlu vrátane behu,
jazdenia, plávania, golfových hier a ďalších aktivít.
Garmin Connect slúži aj ako online štatistický nástroj
na sledovanie aktivity, ktorý umožňuje analyzovať a
zdieľať všetky výsledky v golfe. Ak si chcete vytvoriť
bezplatný účet, prejdite na lokalitu www.garminconnect.com/start.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení
časovanej aktivity pomocou zariadenia môžete túto
aktivitu nahrať na
Online funkcie

27

vaše konto Garmin Connect a ponechať si ju, ako
dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o vašom zdravotnom stave a vonkajších
aktivitách vrátane času, vzdialenosti, srdcového tepu,
spálených kalórií, kadencii, prehľadného zobrazenia
na mape a grafov tempa a rýchlosti. Môžete zobraziť
podrobnejšie informácie o golfových hrách vrátane
skóre, štatistických údajov a informácií o ihrisku.
Môžete si zobraziť prispôsobené správy.

Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať svoje
každodenné kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže
s vašimi pripojeniami a plniť svoje ciele.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi
a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať
prepojenia na vaše aktivity na vašich obľúbených
sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na vašom konte
Garmin Connect môžete prispôsobiť
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nastavenia vášho zariadenia a nastavenia používateľa.
Vstúpte do obchodu Connect IQ: môžete si stiahnuť
aplikácie, vzhľady hodiniek,dátové políčka a miniaplikácie.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie
Garmin Connect Mobile

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie
Garmin Connect Mobile je potrebné disponovať
účtom Garmin Connect a spárovať zariadenie s
kompatibilným smartfónom (strana 2).
1Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect Mobile (strana 30).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin
Connect Mobile automaticky odošle aktualizáciu do
zariadenia.

2Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin
Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné
disponovať účtom Garmin Connect a prevziať a
nainštalovať aplikáciu GarminExpress.

1Zariadenie pripojte k počítaču pomocou

kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru,Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.

2Zariadenie odpojte od počítača. Zariadenie vás
vyzve na aktualizáciu softvéru.

Online funkcie

29

3Vyberte možnosť.

Používanie funkcie Garmin Connect na vašom
počítači
Ak ste nespárovali zariadenie Approach S60 so
smartfónom, môžete všetky údaje vašich aktivít
nahrať na vaše konto Garmin Connect pomocou
počítača.
1Zariadenie pripojte k počítaču pomocou
kábla USB.
2Prejdite na webovú stránku
www.garminconnect.com/start.

3Postupujte podľa pokynov na obrazovke

Manuálna synchronizácia údajov s Garmin
Connect Mobile

1Podržte
2Vyberte

pre zobrazenie menu.
.

Connect IQ Funkcie

Pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile si môžete
do svojich hodiniek Garmin pridať funkcie a aplikácie
Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete prispôsobiť
pomocou funkcií, vzhľady hodín, dátové políčka,
miniaplikácie a aplikácie.
Vzhľady hodín: umožňuje prispôsobiť vzhľad hodín.
Dátové políčka: umožňuje prevziať nové dátové
políčka, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia
údajov snímača, aktivít a údajov histórie. Dátové
políčka aplikácie Connect IQ môžete pridať do
predinštalovaných funkcií a stránok.
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Connect IQ Funkcie

Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane
údajov snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodiniek interaktívne funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.

Preberanie funkcií Connect IQ

Pred prevzatím funkcií Connect IQ z aplikácieGarmin
Connect Mobile musíte spárovať Approach S60
so smartfónom.
1V nastaveniach aplikácie Garmin Connect
Mobile vyberte položku Connect IQ Store.
2V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
3Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
4Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie funkcií Connect IQ pomocou
počítača
1Pripojte zariadenie k počítaču pomocou
USB kábla.

2Prejdite na lokalitu connect.garmin.com
a prihláste sa.

3Z miniaplikácií v hodinách vyberte položku
Connect IQ Store.

4Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ
a prevezmite ju.

5Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prispôsobenie zariadenia
Výmena vzhľadu hodín

Aby ste mohli aktivovať vzhľad hodín Connect IQ,
musíte nainštalovať vzhľad hodín z Connect IQ store
(strana 30).
Prispôsobenie zariadenia

31

1Stlačte
> Watch Face.
2Posunutím prstom hore alebo dole zobrazujete
vzhľady hodín.

3Ťuknutím na displej vyberiete vzhľad hodín.
Prispôsobenie menu ovládacích prvkov
Môžete pridať, odstrániť a zmeniť ikony možností
menu v menu ovládacích prvkov (strana 4).
1Podržte .
Zobrazí sa menu ovládacích prvkov.

2Stlačte > Controls Settings.
3Ťuknite na ikonu, ktorú chcete upraviť.
4Vyberte možnosť:

• Pre zmenu umiestnenia ikony v menu ovládacích prvkov ťuknite na pozíciu, kde chcete,
aby sa ikona zobrazila.
• Ikonu z menu ovládacích prvkov odstránite
ťuknutím na
.
5Ak je to potrebné, vyberte pre pridanie ikony do
menu ovládacích prvkov

Golfové nastavenia

Stlačte
> Settings > Apps & Activities > Golf >
Golf Settings.
Scoring: Nastavenie možností skórovania (strana 33).
Driver Distance: Nastavenie priemernej driver
vzdialenosti.
Tournament Mode: Vypnutie funkcií PinPointer a
Vzdialenosť PlaysLike. Tieto funkcie nie sú
povolené počas turnajov a HCP hier.
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Big Numbers: Zmena veľkosti zobrazovaných čísel.

Nastavenia skórovania

V zobrazení hodín stlačte
> Settings >
Apps & Activities > Golf > Golf Settings >
Scoring.
Status: Nastavenie zapnutia/vypnutia záznamu skóre
automaticky po spustení hry. Možnosť Always
Ask spustí skórovanie, keď začnete hru.
Stat Tracking: Povolenie sledovania štatistík počtu
patov, GIR a dosiahnutých fairway počas hry.
Club Tracking: Umožní sledovať používané palice.
2 Players: Nastavenie skóre karty pre dvoch hráčov.
POZN.: Toto nastavenie je dostupné len počas
hry. Musíte ho nastaviť vždy, keď začínate hru.
Scoring Method: Zmena metódy záznamu skóre.
Handicap Scoring: Nastavenie handicapu hráča.

Nastavenia aktivít a aplikácií

Vďaka týmto nastaveniam si môžete prispôsobiť
každú predinštalovanú aplikáciu aktivity podľa vašich
potrieb. Napr., môžete si prispôsobiť stránku s údajmi
tým, že povolíte upozornenia a tréningové funkcie.
Nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy
aktivít.

Prispôsobenie zariadenia
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V zobrazení hodín stlačte
> Settings >Apps &
Activities, vyberte aktivitu a zvoľte nastavenia aktivity.
Data Screens: Môžete prispôsobiť obrazovky s údajmi a pridať nové dátové polia pre danú aktivitu
(strana 35).
Alerts: Nastavenia tréningových alebo navigačných
upozornení pre aktivitu (strana 35).
Laps: Nastavenie funkcie Auto Lap® pre automatické
označenie kola po špecifickej vzdialenosti. Táto
funkcia je nápomocná pre porovnávanie výkonu
počas rôznych častí aktivity (napr. každú 1 míľu
alebo každých 5 kilometrov).
Auto Pause: Nastavenie zastavenia záznamu údajov,
keď sa prestanete hýbať alebo sa zníži rýchlosť
pod určitú úroveň. Táto funkcia je nápomocná,
ak sa počas aktivity musíte zastaviť na semafóre
alebo iných miestach, kde musíte zastaviť.
Auto Scroll: Povolenie automatického pohybu všetkých obrazoviek s údajmi danej aktivity počas
toho, keď je spustený časovať.
GPS: Nastavenie režimu GPS antény. Použitie
GLONASS zvýši presnosť záznamu výkonu v náročnejšom prostredí a urýchli získanie pozície. Použitie
možnosti GLONASS môže znížiť výdrž batérie viac
ako len použitie GPS.
Pool Size: Nastavenie dĺžky bazéna pre plávanie
(nevhodné pre bazény s protiprúdom).
Background: Nastavenie farby pozadia každej aktivity
- biela alebo čierna.
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Accent Color: Nastavenie preferovanej farby pre
každú aktivitu vám pomôže určiť, ktorá aktivita
je spustená.

Prispôsobenie obrazoviek s údajmi

Môžete zobraziť, skryť alebo zmeniť rozvrhnutie a
obsah dátových polí pre každú aktivitu.
1Stlačte > Settings > Apps & Activities.
2Vyberte aktivitu, ktorú chcete upraviť.
3Zvoľte nastavenia aktivity.
4Vyberte Data Fields.
5Ak je to potrebné, zapnite pomocou prepínača obrazovku s údajmi.
6Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete upraviť.
7Vyberte možnosť:
• Zvoľte Layout pre pridanie počtu dátových polí
na obrazovke s údajmi.
• Zvoľte Edit Data Fields a vyberte pole, v ktorom
chcete zmeniť zobrazované údaje.

Upozornenie

Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia,
ktoré vám pomôžu trénovať s konkrétnym cieľom.
Niektoré upozornenia sú dostupné len pre určité
aktivity. Niektoré upozornenia si vyžadujú voliteľné
príslušenstvo, ako je pulzomer alebo snímač kadencie. Sú tri typy upozornení: upozornenie na udalosť,
na rozsah a opakujúce sa upozornenie.
Event alert: Upozornenie na udalosť vás upozorní
raz. Udalosť je špecifická hodnota. Napr., môžete
nastaviť, aby vás hodiny upozornili, keď spálite
určité množstvo kalórií.
Prispôsobenie zariadenia
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Range alert: Upozornenie na rozsah vás upozorní
vždy, keď hodiny zaznamenajú hodnotu nad alebo
pod určitý rozsah. Napr., môžete nastaviť upozornenie, keď váš pulz je pod 60 úderov za minútu (bpm)
a nad 210 bpm.
Recurring alert: Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď hodiny zaznamenajú určitú hodnotu
alebo interval. Napr., môžete nastaviť, aby vás hodiny
upozornili každých 30 minút.
Názov upozornenia

Typ upozor- Popis
nenia

Kadencia

Rozsah

Kalórie

Udalosť,
Môžete nastaviť počet
opakujúci sa kalórií.

Vlastné

Opakujúci
sa

Vzdialenosť

Opakujúci
sa

Pulz

Rozsah
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Môžete nastaviť
minimálnu a maximálnu
hodnotu kadencie.

Môžete použiť existujúci
názov alebo vytvoriť
vlastný a zvoliť typ
upozornenia.
Môžete nastaviť interval
vzdialenosti.
Môžete nastaviť
minimálnu a maximálnu
hodnotu pulzu alebo
zvoliť zónu.

Prispôsobenie zariadenia

Názov upozor- Typ upozor- Popis
nenia
nenia
Tempo

Rozsah

Môžete nastaviť minimálne a maximálne
tempo.

Beh/Chôdza

Opakujúci
sa

Môžete nastaviť čas
chôdze v pravidelných intervaloch.

Rýchlosť

Rozsah

Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu
rýchlosť.

Počet záberov Rozsah

Môžete nastaviť
vysoký a nízky počet
záberov za minútu.

Čas

Udalosť,
Môžete nastaviť
opakujúci časový interval.
sa
Nastavenie upozornenia
1Pri zobrazení hodín stlačte > Settings
> Apps & Activities.

2Vyberte aktivitu.
3Zvoľte nastavenia aktivity.
4Vyberte Alerts.
5Zvoľte možnosť:

• Pre pridanie nového upozornenia pre aktivitu
vyberte Add New.
• Pre upravenie existujúceho upozornenia vyberte názov upozornenia.
6Ak je to potrebné, vyberte typ upozornenia.
Prispôsobenie zariadenia
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7Vyberte zónu, vložte minimálne a maximálne

hodnoty alebo nastavte vlastné hodnoty pre
upozornenie.

8Ak je potrebné, zapnite upozornenie. Pri

upozorneniach na udalosť alebo opakujúcich
sa upozorneniach sa zobrazí správa vždy, keď
dosiahnete hodnotu upozornenia. Pri upozorneniach
na rozsah sa zobrazí správa vždy, keď prekročíte
alebo klesnete pod určitý rozsah (minimálne a
maximálne hodnoty).

Pridanie aktivity alebo aplikácie
1Stlačte > Settings > Apps & Activities.
2Vyberte možnosť:

• Pre pridanie aktivity k obľúbeným vyberte
aktivitu a zvoľte AddFavorite.
• Pre pridanie aktivity do zoznamu aktivít zvoľte
Add a vyberte aktivitu.

Odstránenie aktivity alebo aplikácie
1Stlačte
> Settings > Apps & Activities.
2Vyberte aktivitu.
3Vyberte možnosť:

• Pre odstránenie aktivity zo zoznamu aktivít
zvoľte Enabled toggle switch.
• Pre odstránenie aktivity zo zoznamu
obľúbených zvoľte Remove Favorite.
• Pre odstránenie aktivity z hodín zvoľte
nastavenia aktivít a vyberte Remove.
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Nastavenie profilu používateľa

Môžete aktualizovať pohlavie, rok narodenia, výšku,
váhu a nastavenia zápästia. Hodiny používajú tieto
informácie na výpočet presných tréningových údajov.
1Stlačte > Settings > User Profile.
2Vyberte možnosť.

Nastavenia monitora aktivity

Stlačte
> Settings > Activity Tracking.
Move Alert: Zobrazí sa správa a výzva na pohyb na
digitálnom vzhľade hodín a obrazovke krokov.
Hodiny tiež zavibrujú, ak sú zapnuté vibračné
upozornenia (strana 39).
Goal Alerts: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia na cieľ. Upozornenia na cieľ sa zobrazia
vo vašom dennom cieli krokov a týždennom cieli
minút intenzívnej aktivity.

Systémové nastavenia

Stlačte
> Settings > System.
Auto Lock: Umožní automatické zamknutie dotykového displeja, aby sa predišlo nežiadúcim dotykom. Pre
zamknutie displeja počas časovanej aktivity použite
možnosť During Activity. Pre zamknutie displeja,
keď neprebieha záznam časovanej aktivity použite
možnosť Watch Mode.
Language: Nastavenie jazyka v hodinách.
Time: Nastavenia času (strana 40).
Backlight: Nastavenia podsvietenia (strana 40).

Prispôsobenie zariadenia
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Vibration: Nastavenie úrovne vibrácií hodín.
Prepínačom vypnete alebo zapnete vibrácie.
Do Not Disturb: Zapnutie/vypnutie režimu nerušiť.
Controls Settings: Umožní pridať, nahrať a odstrániť
ikony menu možností v menu ovládacích prvkov
(strana 32).
Units: Nastavenie merných jendotiek v hodinách
(strana 41).
USB Mode: Nastavenie hodín do režimu
veľkokapacitného úložiska alebo režimu Garmin,
keď pripojíte hodiny k počítaču.
Restore Defaults: Umožní vymazanie údajov a
nastavení používateľa (strana 50).
Software Update: Inštalácia aktualizácií softvéru
stiahnutého cez Garmin Express.

Nastavenia času

Stlačte
> Settings > System > Time.
Time Format: Nastavenie 12- alebo 24-hodinového
formátu času zobrazovaného na hodinách.
Time Source: Nastavenie zdroja pre čas v hodinách.
Možnosť Auto nastaví čas automaticky podľa
vašej GPS pozície. Možnosť Manual umožní
manuálne nastaviť čas.

Nastavenia podsvietenia

Stlačte
> Settings > System > Backlight.
Mode: Nastavenie podsvietenia, ktoré sa zapne pri
stlačení tlačidiel, dotyku displeja a notifikáciách.
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Gesture: Nastavenie podsvietenia, aby sa zaplo pri
pohybe zápästia. Gestikulácia zahŕňa rotáciu vášho
zápästia smerom k telu. Toto nastavenie podsvietenia
môžete použiť aj s možnosťou Only During Activity,
kedy sa podsvietenie zapne pri pohybe zápästia len
počas časovanej aktivity.
Timeout: Nastavenie dĺžky trvania podsvietenia.
Brightness: Nastavenie úrovne jasu podsvietenia.

Zmena merných jednotiek

Môžete si nastaviť merné jednotky vzdialenosti,
tempa a rýchlosti, stúpania, váhy, výšky a teploty.
1Stlačte
> Settings > System > Units.
2Vyberte typ merania.
3Zvoľte mernú jednotku.

Snímače ANT+

Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými
snímačmi ANT+. Ďalšie informácie o kompatibilite a
zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej
stránke www.garmin.sk.

Párovanie ANT+ snímačov

Aby ste mohli spárovať snímač, musíte mať pulzomer
na sebe alebo umiestnený snímač na bicykli. Párovanie je pripojenie ANT+ bezdrôtového snímača, napr.
pripojenie pulzomera k hodinám.
1Zariadenie musí byť od hodín vzdialené max. 3 m.
POZN.: Počas párovania sa držte vo vzdialenosti
aspoň 10 m od iných ANT+snímačov.

Snímače ANT+
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2Stlačte

> Settings > Sensors & Accessories >
Add New.
3Vyberte snímač.
Keď je snímač spárovaný so zariadením, zobrazí
sa správa. Môžete si prispôsobiť dátove pole pre
zobrazenie údajov zo snímača.

Používanie voliteľného snímača rýchlosti
alebo kadencie na bicykel
Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť
kompatibilný snímač rýchlosti alebo kadencie na
bicykel.
• Spárujte snímač so zariadením (strana 41).
• Aktualizujte informácie o fitness aktivitách vo
vašom profile používateľa (strana 39).
• Nastavte veľkosť kolesa (strana 59).
• Zajazdite si (strana 21).

Foot pod

Vaše zariadenie je kompatibilné s snímačom Foot
pod. Krokomer môžete použiť na zaznamenávanie
tempa a vzdialenosti namiesto systému GPS, keď
trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu
GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je
pripravený na odoslanie údajov (ako pulzomer).
Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby
sa šetrila energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení sa zobrazí správa. Zostávajúca
výdrž batérie je približne päť hodín.
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Vylepšenie kalibrácie krokomera
Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať
signál GPS a spárovať zariadenie s krokomerom
(strana 41).
Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie.
Presnosť údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete
zdokonaliť tak, že si niekoľkokrát zabeháte vonku a
použijete GPS.

1Choďte von na miesto s priamym výhľadom
na oblohu a počkajte 5 minút.

2Spustite bežeckú aktivitu.
3Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
4Zastavte aktivitu a uložte ju. V prípade potreby sa

na základe zaznamenaných údajov zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal
vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte
svoj štýl behu.

tempe™

Zariadenie tempe je bezdrôtový snímač teploty
ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú
pásku alebo pútko, na miesto, kde bude vystavený
okolitému vzduchu a bude slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete,
aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je
potrebné tempe spárovať s vaším zariadením.

Informácie o zariadení

Výmena QuickFit™ remienkov
1Povoľte západku na QuickFit remienku a zložte
remienok z hodiniek.
Informácie o zariadení
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2Priložte druhý remienok k hodinám.
3Zatlačte remienok.

POZN.: Uistite sa, že je remienok správne upevnený. Západka by sa mala zavrieť nad oskou na
hodinách.
4Opakujte kroky 1 až 3 pri výmene remienkov.

Špecifikácie

Typ batérie

Nabíjateľná, vstavaná
lithium-ion

Výdrž batérie

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

Vodeodolnosť

5 ATM*

Rozsah prevád- od -20º do 55ºC (od -4º do
zkovej teploty 131ºF)
44

Informácie o zariadení

Rozsah teploty od 0º do 45ºC (od 32º do
pri nabíjaní
113ºF)
Radio frekvencia/protokol

2.4 GHz ANT+ protokol
bezdrôtovej komunikácie
Bluetooth Smart technológia

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m.
Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/
waterrating.

Starostlivosť o hodiny

UPOZORNENIE
Vyvarujte sa extrémnym nárazom a hrubému zaobchádzaniu, pretože to zkracuje životnosť zariadenia.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Nepoužívajte ostré predmety na čistenie hodín.Nikdy
na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý
ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Vyvarujte sa chemickým čističom, rozpúšťadlám a repelentom, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.
Dôkladne opláchnite hodiny pod tečúcou vodou po
vystavení pôsobeniu chlóru, slanej vody, opaľovacích
krémov, kozmetiky, alkoholu alebo iných chemikálií. Dlhšie pôsobenie týchto látok môže poškodiť
zariadenie.
Kožený remienok udržiavajte suchý. S koženým
remienkom neplávajte ani sa nesprchujte. Voda
môže kožený remienok poškodiť.

Informácie o zariadení
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Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť
k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám,
pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie zariadenia

UPOZORNENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri
pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických
kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose
údajov.
1Zariadenie čistite handričkou navlhčenou
roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
2Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
garmin.com/fitandcare.

Čistenie kožených remienkov

1Utrite kožené remienky suchou handričkou.
2Použite prostriedok na čistenie kože pre vyčistenie
kožených remienkov.

Dlhodobé skladovanie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko
mesiacov, mali by ste nabiť batériu na približne 50%
pred odložením zariadenia. Zariadenie by ste mali
skladovať na chladnom, suchom mieste s teplotou
typickou úrovni izbovej teploty. Pred použitím zariadenia po dlhšej dobe skladovania by ste mali úplne
nabiť batériu.
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Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť ID zariadenia, verziu softvéru, regulačnú informáciu (e-label) a licenčnú dohodu.
Stlačte
> Settings > System > About.

Správa údajov

POZN.: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows®
95, 98, Me, Windows NT®, a Mac®
OS 10.3 a starším.

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.
1Dokončite 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.

2Odpojte kábel od počítača.
Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho.
Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité

Informácie o zariadení
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systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.
1Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
2V prípade potreby otvorte priečinok alebo
jednotku.
3Vyberte súbor.

4Na klávesnici stlačte kláves Vymazať. POZN.: ak

používate počítač Apple, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Riešenie problémov

Maximalizovanie výdrže batérie

Pre maximalizovanie výdrže batérie môžete urobiť
nasledovné:
• Skrátiť čas podsvietenia (strana 40).
• Znížiť jas podsvietenia (strana 40).
• Vypnúť podsvietenie podľa pohybu zápästia (strana
40).
• Vypnúť Bluetooth, ak nepoužívate online funkcie
(strana 26).
• Používať Connect IQ vzhľad hodín, ktorý sa neaktualizuje každú sekundu.
Napr. používať vzhľad hodín bez sekundovej
ručičky (strana 31).
• Obmedziť notifikácie zo smartfónu, ktoré sa zobrazia na hodinách (strana 26).

Hodiny nevedia nájsť golfové ihriská v
okolí

Ak došlo k prerušeniu alebo zatvoreniu aktaulizácie
golfových ihrísk skôr, ako bola dokončená, hodiny
môžu stratiť údaje o ihrisku.
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Pre opravu chýbajúcich údajov o ihriskách je potrebné znova aktaulizovať ihriská.
1Stiahnite a nainštalujte aktualizácie ihrísk cez
aplikáciu Garmin Express (strana 29).
2Bezpečne odpojte hodiny (strana 47).
3Choďte von a spustite hru pre overenie, či hodiny
nájdu ihriská v okolí.

Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?

Zariadenie Approach S60 je kompatibilné so
smartfónmi, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu
Bluetooth Smart.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na
webovej stránke garmin.com/ble.

Môj smartfón sa nepripojí k hodinám

• Zapnite Bluetooth vo vašom smartfóne.
• Hodiny a smartfón by nemali byť od seba vzdialené
viac ako 10 m (33 ft.).
• V smartfóne otvore aplikáciu Garmin Connect Mobile , stlačte
alebo
a zvoľte Zariadenia
Garmin > Pridať zariadenie pre spustenie režimu
párovania.
• Na hodinách podržte
a vyberte
pre zapnutie Bluetooth a spustenie režimu párovania.

Hodiny zobrazujú nesprávny jazyk
1V zobrazení hodín stlačte .
2Prejdite dolu na poslednú položku zoznamu a
vyberte ju.

Riešenie problémov
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3Prejdite dolu na poslednú položku zoznamu a
vyberte ju.

4Prejdite dole na druhú položku zoznamu a vyberte
ju.

5Zvoľte svoj jazyk.
Hodiny zobrazujú nesprávne merné
jednotky

• Overte, či sú správne nastavené merné jednotky
v nastaveniach hodín (strana 41).
• Overte, či sú správne nastavené merné jednotky
v nastaveniach vášho konta na Garmin Connect.
Ak sa merné jednotky v hodinách nezhodujú s
vaším kontom na Garmin Connect, nastavenia
hodín mohli byť prepísané počas synchronizácie.

Resetovanie hodín

Ak hodiny prestanú reagovať, bude potrebné ich
resetovať. Týmto sa nevymažú žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
1Podržte na 12 sekúnd.
Hodiny sa vypnú.
2Podržte na 1 sekundu, aby sa hodiny zapli.

Obnovenie výrobných nastavení

POZN.: Týmto sa vymažú všetky používateľom
vložené informácie a história aktivít.
Môžete nastaviť všetky nastavenia späť do pôvodných hodnôt výrobných nastavení.
Stlačte
> Settings > System > Restore
Defaults > Yes.
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Získanie satelitného signálu

Hodiny môžu potrebovať čistý výhľad na oblohu pre
získanie satelitného signálu. Čas a dátum sa nastavia
automaticky podľa GPS pozície.
1Choďte von na otvorené priestranstvo.
Horná časť hodín by mala byť orientovaná
smerom na oblohu.

2Počkajte, kým hodiny lokalizujú satelity. Môže to
trvať 30–60 sekúnd.

Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS

• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím
kontom Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin
Connect Mobile pomocou smartfónu s rozhraním
Bluetooth. Počas pripojenia ku kontu Garmin
Connect zariadenie preberie satelitné údaje
za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie
satelitných signálov.
• Choďte na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Sledovanie aktivity

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity
nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Riešenie problémov
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Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje

Počet prejdených krokov za deň sa vždy o polnoci
vynuluje.
Ak sa namiesto počtu prejdených krokov zobrazia pomlčky, počkajte, kým zariadenie vyhľadá
satelitné signály a automaticky nastaví čas.

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočiara alebo kosačky noste
zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZN.: zariadenie môže aj niektoré
opakované pohyby interpretovať ako kroky
(napr. umývanie riadu, skladanie bielizne alebo
tlieskanie).

Počty krokov na zariadení a v mojom účte
Garmin Connect sa nezhodujú

Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa
aktualizuje po synchronizácii so zariadením.

1Vyberte možnosť:

• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou
Garmin Connect (strana 30).
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou
Garmin Connect Mobile (strana 30).
2Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje
údaje.
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Riešenie problémov

Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
POZN.: obnovením aplikácie GarminConnect
Mobile alebo aplikácie GarminConnect sa údaje
nezosynchronizujú, ani sa tým neaktualizuje
počet krokov.

Minúty intenzívneho cvičenia blikajú

Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na
stupni intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo
vysoko intenzívne.

Viac informácií

Viac informácií o zariadení nájdete na webových
stránkach Garmin.
• support.garmin.com.
• www.garmin.com/outdoor.
• www.garmin.sk
Navštívte www.garmin.sk alebo kontaktujte vášho
predajcu Garmin pre viac informácií o voliteľnom
príslušenstve a vymeniteľných častiach.

Dátové polia

Príloha

Niektoré dátové polia vyžadujú ANT+ príslušenstvo
pre zobrazenie údajov.
%HRR: Percento tepovej rezervy (maximálny pulz
mínus pokojový pulz).
24-Hour Max.: Maximálna zaznamenaná teplota za
posledných 24 hodín.
24-Hour Min.: Minimálna teplota zaznamenaná za
posledných 24 hodín.
Príloha
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30s Avg. Vertical Speed: 30-sekundový priemer
vertikálnej rýchlosti.
500m Pace: Aktuálne tempo plávania na 500 metrov.
Average Cadence: Cyklistika. Priemerná kadencia
pre aktuálnu aktivitu.
Average Cadence: Beh. Priemerná kadencia pre
aktuálnu aktivitu.
Average HR: Priemerný pulz počas aktuálnej aktivity.
Average HR %Max.: Priemerné percento maximálneho pulzu počas aktuálnej aktivity.
Average Lap Time: Priemerný čas kola aktuálnej
aktivity.
Average Speed: Priemerná rýchlosť aktuálnej aktivity.
Average SWOLF: Priemerné SWOLF skóre aktuálnej
aktivity. SWOLF skóre je súčet času jednej dĺžky
plus počet záberov na túto jednu dĺžku.
Avg. %HRR: Priemerné percento rezervy pulzu
(maximálny pulz mínus pokojový pulz) počas
aktuálnej aktivity.
Avg. 500m Pace: Priemerné tempo plávania na 500
metrov počas aktuálnej aktivity.
Avg. Dist./Stk.: Športy s pádlom. Priemerná prejdená
vzdialenosť na jeden záber počas aktuálnej
aktivity.
Avg. Pace: Priemerné tempo aktuálnej aktivity.
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Avg. Stks./Len.: Priemerný počet záberov na dĺžku
počas aktuálnej aktivity.
Avg. Stroke Rate: Plávanie. Priemerný počet záberov
za minútu (spm) počas aktuálnej aktivity.
Avg. Stroke Rate: Športy s pádlom. Priemerný počet
záberov za minútu (spm) počas aktuálnej aktivity.
Cadence: Cyklistika. Počet otočení kľukou. Hodiny
musia byť pripojené k snímaču kadencie, aby boli
zobrazené tieto údaje.
Cadence: Beh. Kroky za minútu (pravá a ľavá noha).
Calories: Celkový počet spálených kalórií.
Dist. Per Stroke: Prejdená vzdialenosť na záber.
Distance: Prejdená vzdialenosť počas aktuálnej
aktivity.
Elapsed Time: Celkový zaznamenaný čas. Napr., keď
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom zastavíte
časovať na 5 minút, opäť spustíte časovač a bežíte
20 minút, váš čas je 35 minút.
Elevation: Nadmorská výška vašej aktuálnej pozície.
Heading: Smer, ktorým sa pohybujete.
Heart Rate: Pulz v úderoch za minútu (bpm). Hodiny
musia byť pripojené ku kompatibilnému pulzomeru.
HR %Max.: Percento maximálneho pulzu.

Príloha
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HR Zone: Aktuálny rozsah vášho pulzu (1 do 5).
Základné zóny sú stanovené podľa vášho profilu
používateľa a maximálneho pulzu (220 mínus
váš vek).
Int. Dist./Stk.: Priemerná vzdialenosť prejdená za
záber počas aktuálnej aktivity.
Int. Pace: Priemerné tempo aktuálneho intervalu.
Int. Stks./Len.: Priemerný počet záberov na dĺžku
počas aktuálneho intervalu.
Int. Stroke Rate: Priemerný počet záberov za minútu
(spm) počas aktuálneho intervalu.
Int. Strokes: Celkový počet záberov pre aktuálny
interval.
Interval Distance: Vzdialenosť prejdená počas
aktálneho intervalu.
Interval Lengths: Počet dokončených dĺžok bazéna
počas aktuálneho intervalu.
Interval SWOLF: Priemerné SWOLF skóre pre
aktuálny interval.
Interval Time: Čas stopiek pre aktuálny interval.
Int Strk Type: Aktuálny typ záberu pre interval.
L. Int. Dist./Stk.: Priemerná vzdialenosť prejdená za
záber počas posledného dokončeného intervalu.
L. Int. Stk. Rate: Priemerný počet záberov za minútu
(spm) počas posledného dokončeného intervalu.
L. Int. Strokes: Celkový počet záberov za posledný
dokončený interval.
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L. Len. Stk. Rate: Priemerný počet záberov za minútu
(spm) počas poslednej dokončenej dĺžky.
L. Len. Stk. Type: Typ záberu použitý počas poslednej dokončenej dĺžky.
L. Len. Strokes: Celkový počet záberov za poslednú
dokončenú dĺžku.
Lap %HRR: Priemerné percento rezervy pulzu (maximálny pulz mínus pokojový pulz) pre aktuálne kolo.
Lap 500m Pace: Priemerné tempo plávania na 500
metrov pre aktuálne kolo.
Lap Cadence: Cyklistika. Priemerná kadencia pre
aktuálneho kolo.
Lap Cadence: Beh. Priemerná kadencia pre aktuálne
kolo.
Lap Distance: Vzdialenosť prejdená počas aktuálneho kola.
Lap HR: Priemerný pulz počas aktuálneho kola.
Lap HR %Max.: Priemerné percento maximálneho
pulzu pre aktuálne kolo.
Lap Pace: Priemerné tempo pre aktuálne kolo.
Laps: Počet dokončených kôl počas aktuálnej aktivity.
Lap Speed: Priemerná rýchlosť pre aktuálne kolo.
Lap Steps: Počet krokov počas aktuálneho kola.
Lap Time: Čas stopiek aktuálneho kola.

Príloha
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Last Lap 500m Pace: Priemerné tempo plávania na
500 metrov za posledné kolo.
Last Lap Cadence: Cyklistika. Priemerná kadencia
posledného dokončeného kola.
Last Lap Cadence: Beh. Priemerná kadencia poslednéhoh dokončeného kola.
Last Lap Dist.: Vzdialenosť prejdená za posledné
dokončené kolo.
Last Lap Pace: Priemerné tempo posledného
dokončeného kola.
Last Lap Speed: Priemerná rýchlosť posledného
dokončeného kola.
Last Lap Time: Čas stopiek posledného dokončeného kola.
Last Len. SWOLF: SWOLF skóre poslednej dokončenej dĺžky.
Last Length Pace: Priemerné tempo poslednej
dokončenej dĺžky.
Lengths: Počet dĺžok dokončených počas aktuálnej
aktivity.
Maximum Speed: Top rýchlosť aktuálnej aktivity.
Nautical Distance: Prejdená vzdialenosť v námorných
metroch alebo stopách.
Nautical Speed: Aktuálna rýchlosť v uzloch.
Pace: Aktuálne tempo.
Speed: Aktuálna rýchlosť.
Steps: Počet krokov počas aktuálnej aktivity.
Stroke Rate: Plávanie. Počet záberov za minútu
(spm).
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Stroke Rate: Športy s pádlom. Počet záberov za
minútu (spm).
Strokes: Plávanie. Celkový počet záberov za
aktuálnu aktivitu.
Strokes: Športy s pádlom. Celkový počet záberov za
aktuálnu aktivitu.
Sunrise: Čas východu slnka na základe pozície GPS.
Sunset: Čas západu slnka podľa GPS pozície.
Temperature: Teplota vzduchu. Vaša telesná teplota
ovplyvňuje snímač teploty.
Time in Zone: Čas strávený v každej zóne pulzu
alebo zóne sily.
Time of Day: Čas dňa podľa vašej aktuálnej pozície a
nastavení času (formát, časové pásmo, šetriaci režim
podľa západu a východu slnka).
Timer: Čas stopiek aktuálnej aktivity.
Total Ascent: Celková nastúpaná výška počas aktivity
alebo od posledného vynulovania.
Total Descent: Celková naklesaná výška počas
aktivity alebo od posledného vynulovania.
Vertical Speed: Rýchlosť stúpania alebo klesania v
čase.

Veľkosť a obvod kolesa

Veľkosť kolesa je označená na oboch stranách
pneumatiky kolesa. Toto nie je kompletný zoznam.
Môžete použiť aj jednu z kalkulačiek dostupných na
internete.

Príloha
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Veľkosť kolesa

D (mm)

12 x 1,75

935

14 x 1,5

1 020

14 x 1,75

1 055

16 x 1,5

1 185

16 x 1,75

1 195

18 x 1,5

1 340

18 x 1,75

1 350

20 x 1,75

1 515

20 x 1 – 3/8

1 615

22 x 1 – 3/8

1 770

22 x 1 – 1/2

1 785

24 x 1

1 753

24 x 3/4 – tubulárna pneumatika

1 785

24 x 1 – 1/8

1 795

24 x 1 – 1/4

1 905

24 x 1,75

1 890

24 x 2,00

1 925

24 x 2,125

1 965

26 x 7/8

1 920

26 x 1 (59)

1 913

26 x 1 (65)

1 952

26 x 1,25

1 953

26 x 1 – 1/8

1 970

26 x 1 – 3/8

2 068

26 x 1 – 1/2

2 100
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Veľkosť kolesa

D (mm)

26 x 1,40

2 005

26 x 1,50

2 010

26 x 1,75

2 023

26 x 1,95

2 050

26 x 2,00

2 055

26 x 2,10

2 068

26 x 2,125

2 070

26 x 2,35

2 083

26 x 3,00

2 170

27 x 1

2 145

27 1 – 1/8

2 155

27 x 1 – 1/4

2 161

27 x 1 – 3/8

2 169

650 x 35A

2 090

650 x 38A

2 125

650 x 38B

2 105

700 x 18C

2 070

700 x 19C

2 080

700 x 20C

2 086

700 x 23C

2 096

700 x 25C

2 105

700 x 28C

2 136

700 x 30C

2 170

700 x 32C

2 155

700C – tubulárna pneumatika

2 130

Veľkosť kolesa

D (mm)

700 x 35C

2 168

700 x 38C

2 180

700 x 40C

2 200

Definície symbolov

Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na
zariadení alebo na príslušenstve.
Symbol likvidácie a recyklácie odpadu
OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza
na produkte v súlade so smernicou
EÚ2012/19/EÚ o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho
účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii
tohto produktu a podporovať opätovné
využívanie zdrojov a recykláciu.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky
určené pre slovenský trh
24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť
všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila
pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom
svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené
zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho
obsahuje)
2. Nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis
závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár
uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému
v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať
našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo
prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného
používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných
služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových
podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu
navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej
opravy.
Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je
uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných
ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

www.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglickej príručky
je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak
je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu
anglickej príručky pre prevádzku
a používanie Approach S60.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE
ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO
SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA
AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.
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