APPROACH® X10
Príručka používateľa

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.
Pred zahájením alebo zmenou programu
cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

O zariadení

À

Dotykový
displej

Prechádzaním prstom
po displeji prechádzate
funkciami, obrazovkami
s údajmi a položkami
menu.
Ťuknutím spravíte výber.

Á

Tlačidlo

Podržaním zapnete alebo
vypnete zariadenie.
Stlačením otvoríte alebo
zatvoríte menu.
Stlačením sa vrátite
na predzchádzajúce
zobrazenie v rámci menu.
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Ikony
Spustenie hry
Otvorenie menu nastavení zariadenia
Otvorenie menu informácií o zariadení

Nabíjanie zariadenia
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.
Používateľská príručka
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Nastavenie zariadenia cez počítač

Pre nastavenie zariadenia môžete použiť svoje konto na Garmin Connect™ . Je to užitočné
pri sťahovaní aktualizácií ihrísk, prenose
skóre kariet alebo zobrazovaní údajov.
1Bezpečne pripojte nabíjací kábel do zariadenia (strana 3).
2USB kábel zasuňte do USB portu na
počítači.
3Otvorte www.garmin.com/express.
4Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin
Express™ :
• Ak používate operačný systém
Windows®, zvoľte Download for
Windows.
• Ak používate operačný systém Mac®,
zvoľte Download for Mac.
5Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
Synchronizácia údajov s počítačom
Údaje by ste mali pravidelne synchronizovať,
aby ste mohli sledovať svoj pokrok v aplikácii
Garmin Connect.
1Zariadenie pripojte k počítaču pomocou
kábla USB.
Aplikácia Garmin Express synchronizuje
vaše údaje.
2Prezrite si svoje aktuálne údaje v aplikácii
Garmin Connect.

Hra
1Stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.
2Zvoľte .
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Zariadenie lokalizuje satelity a vypočíta
vašu pozíciu.
POZN.: Lokalizácia satelitného signálu
môže trvať 30 až 60 sekúnd.
3Vyberte ihrisko zo zoznamu.

4Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií
pre nastavenie a spustenie hry.

Golfové ikony

Zobrazenie náhľadu na green
Informácia o prekážke
Meranie dĺžky rany
Oblúkové vzdialenosti a zalomenia
Skóre karta
Zmena greenu
Zastavenie aktuálnej hry

Zobrazenie jamky

Na zariadení sa zobrazí aktuálne hraná
jamka a automaticky sa presunie na ďalšiu,
keď sa pohnete k ďalšej jamke.
POZN.: Zariadenie automaticky vypočítava
vzdialenosť na začiatok, stred a koniec
greenu. Ak poznáte pozíciu jamky, môžete ju
nastaviť a získate presnejšie údaje (strana 6).
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À

Číslo jamky

Á

Par jamky

Â

Vzdialenosť na koniec greenu

Ã

Vzdialenosť k jamke

Ä

Vzdialenosť na začiatok greenu

Zmena jamky

Jamky môžete zmeniť manuálne v zobrazení
náhľadu jamky.
1V zobrazení informácií o jamke ťuknite na
displej.
2Vyberte jamku a zvoľte Done.

Zmena greenu

Ak hráte jamky s viac ako jednými greenom,
môžete green zmeniť.
1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.
2Zvoľte .

Zmena pozície jamky

Môžete si priblížiť zobraznie greenu a zmeniť
pozíciu jamky.
1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.
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2Zvoľte
3Ťuknite na
jamky.

.
alebo

pre zmenu pozície

Meranie dĺžky rany

1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.

2Zvoľte .
3Choďte k loptičke.

TIP: Môžete použiť Reset na vynulovanie
merania.

Zobrazenie prekážok

Pre jamky s parom 4 a 5 môžete zobraziť
vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway.
Approach zobrazí prekážky, ktoré ovplyvňujú
výber rany individálne alebo v skupinách,
aby vám pomohol určiť oblúkovú vzdialenosť
alebo vzialenosť dopadu loptičky.
1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.
2Zvoľte .

À

Názov prekážky

Á

Vzdialenosť na koniec prekážky

Â

Vzdialenosť na začiatok prekážky

Ã

Umiestnenie na greene
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Ä

Stred fairway

Å

Približná pozícia prekážky vzhľadom
k fairway

3Posúvaním hore alebo dole zobrazíte ďalšie
prekážky na aktuálnej jamke.

Zobrazenie zalomení a oblúkových
vzdielaností

Zoznam oblúkov a zalomení je možné zobraziť pre jamky s parom 4 a 5.
1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.
2Zvoľte .

Na displeji sa zobrazia oblúkové vzdialenosti
a zalomenia À a vzdialenosť na dosiahnutie
oblúku alebo zalomenia Á.

Záznam skóre

Ak je spustený záznam skóre, budete
vyzvaný vložiť skóre, keď ste na greene.
Skóre môžete manuálne upraviť kedykoľvek
počas hry.
1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie
menu.
2Zvoľte .
3Vyberte jamku.
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4Posunutím hore alebo dole nastavíte skóre.
Ukončenie hry

1Stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.
2Zvoľte .
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia zariadenia

V hlavnom menu vyberte
.
Stat. Tracking: Spustenie sledovania
štatistík počtu puttov, GIR a dosiahnutých
fairway počas hry.
Scoring: Spustenie záznamu skóre.
Units: Nastavenie merných jednotiek.
Time: Nastavenie času.
Language: Nastavenie jazyka v zariadení.
POZN.: Zmena jazyka textu v zariadení
nezmení jazyk používateľom vložených
údajov alebo mapových údajov.
Gender: Nastavenia pohlavia hráča.
Restore Defaults: Vrátenie nastavení
zariadenia na továrenské hodnoty.

Informácie o zariadení
Špecifikácie
Typ batérie

nabíjateľná, vstavaná
lithium-ion

Rozsah prevád- od -10º do 60ºC (od
zkovej teploty
14º do 140ºF)
Rozsah teplôt pri od 0º do 40ºC (od 32º do
nabíjaní
104ºF)
Používateľská príručka

9

Vodeodolnosť povrchové plávanie, 5 ATM*
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke
www.garmin.com/waterrating.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru,
informácie o predpisoch a zostávajúcu
úroveň nabitia batérie.
1Stlačením tlačidla zariadenia zobrazte
ponuku.
2Vyberte položku .

Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením
zaobchádzajte opatrne, 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
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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.
Remienky neodstraňujte.
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.

1Zariadenie čistite handričkou navlhčenou

roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne
vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej
stránke www.garmin.com/fitandcare.

Riešenie problémov
Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať,
pravdepodobne je potrebné reštartovať ho.
Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
110 sekúnd držte stlačené tlačidlo
zariadenia.
Zariadenie sa vypne.

2Zariadenie znova zapnete podržaním

tlačidla zariadenia na jednu sekundu.

Používateľská príručka
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Obnova všetkých predvolených
nastavení

Môžete obnoviť výrobné hodnoty všetkých
nastavení zariadenia.
POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje
zadané používateľom a história aktivity.
1Stlačením tlačidla zariadenia zobrazte
menu.
2Vyberte položky
> Restore Defaults >
.

Aktualizácie softvéru a ihrísk

Aktualizácie softvéru a ihrísk v zariadení sú
bezplatné. Pre aktualizáciu svojho zariadenia
si stiahnite bezplatný softvér Garmin Express
zo stránky www.garmin.com/express.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je
potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a prevziať a nainštalovať aplikáciu Garmin
Express.
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.

3Vyberte možnosť.
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Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na
oblohu.

1Choďte na otvorené priestranstvo. Predná

časť zariadenia musí smerovať k oblohe.

2Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

Vyhľadanie satelitných signálov môže
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.
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.

Aktualizácie produktov

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

Viac informácií

• Navštívte stránku www.garmin.com/golf.
• Viac informácií o voliteľnom príslušenstve a
vymeniteľných častiach nájdete
na www.garmin.sk alebo kontaktujte vášho
predajcu Garmin.

Príloha

Licenčná zmluva o používaní softvéru

POUŽÍVANÍM ZARIADENIA SÚHLASÍTE,
ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI
PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR.
TÚTO ZMLUVU SI POZORNE PREČÍTAJTE.
Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske
spoločnosti (ďalej len „Garmin“) vám udeľujú
obmedzenú licenciu na používanie softvéru
vloženého do tohto zariadenia (ďalej len
„softvér“) v binárne vykonateľnej forme pri
normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie,
vlastnícke práva a práva duševného
vlastníctva v softvéri a voči softvéru
zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo jej
externým dodávateľom. Potvrdzujete, že
softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin
a/alebo jej externých dodávateľov a je
chránený autorskými právami Spojených
štátov amerických a medzinárodnými
zmluvami o autorských právach. Okrem
toho potvrdzujete, že štruktúra, organizácia
a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje
zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá
spoločnosti
14
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Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a
že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva
cenným obchodným tajomstvom spoločnosti
Garmin a/alebo jej externých dodávateľov.
Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho
časť nebudete dekompilovať, rozoberať,
upravovať, spätne skladať, spätne analyzovať
ani meniť na čitateľnú formu pre človeka,
prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela
založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete
vyvážať ani opätovne vyvážať tento softvér
do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi
Spojených štátov amerických alebo inej
príslušnej krajiny o kontrole vývozu.

Používateľská príručka
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