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Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete upozornenia spojené s produktom a
iné dôležité informácie.

Tlačidlá

À

UP

Á

DOWN Pohyb v menu a nastaveniach.
Počas hry prechádzate cez
prekážky, oblúky a zalomenia.

Začíname

Zapnutie/vypnutie zariadenia.
Vyberte pre pohyb v menu
a nastaveniach. Počas hry
prechádzate cez prekážky, oblúky
a zalomenia.
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Â

OK

Výber možností v menu a
potvrdenie oznámení.
Počas hry stlačením vstúpite do
funkcií hry.

Ã

BACK Návrat na predošlé menu/
zobrazenie.

Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaný,
aby ste prispôsobili nastavenia systému.
1 Podržte .
2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Ikony stavu

Stav batérie
Nabíjanie batérie
Východ slnka
Západ slnka

Hra

Aby ste mohli začať hru, je potrebné počkať,
kým sa zariadenie pripojí k satelitom, čo môže
trvať 30 až 60 sekúnd.
1 Stlačte OK.
2 Zvoľte Start Round.
Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu
polohu a vyberie ihrisko, ak je len jedno vo
vašej blízkosti.
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Hra

3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, vyberte ihrisko
zo zoznamu.
4 Podľa zobrazených inštrukcií dokončite
nastavenie a spustite hru.

Náhľad jamky

Zariadenie zobrazuje aktuálne hranú jamku
a automaticky sa presunie na ďalšiu, keď sa
pohnete k novej jamke.
POZN.: Keďže pozícia jamky sa mení,
zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok,
stred a koniec greenu, ale nie skutočnú pozíciu
jamky.

À

Číslo aktuálnej jamky.

Á

Vzdialenosť do stredu greenu.

Â

Vzdialenosť na koniec greenu.

Ã

Vzdialenosť na začiatok greenu.

Ä

Približný náhľad greenu. Stred greenu je
označený +.

Å

Par jamky.

Hra
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Meranie dĺžky rany

1 Počas hry stlačte a podržte OK.
Zobrazí sa obrazovka merania rany.
2 Choďte k lopte.
TIP: Stlačením DOWN vynulujete meranie.

Zobrazenie funkcií ihriska

Môžete zobraziť vzdialenosti na ihrisku, ako sú
prekážky, oblúky a zalomenia pre jamky s parom
4 a 5.
1 Počas hry stlačte UP alebo DOWN.
2 Vyberte funkciu.
• Na displeji sa zobrazia vzdialenosti:

◦ Pre veľké prekážky sú uvedené aj vzdialenosti
na začiatok À a koniec Á prekážky. Pre malé
prekážky je uvedná vzdialenosť na začiatok
prekážky.
◦ Vzdialenosti k oblúkom a zalomeniam.
• Typ funkcie Â je uvedený v hornej časti displeja.
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• Green je označený polkruhom Ã v hornej
časti displeja. Línia pod greenom
predstavuje stred fairway.
• Funkcie pre aktuálnu jamku Ä sú
zobrazené pod greenom v približnej
polohe vzhľadom k fairway.
3 Stlačením UP alebo DOWN zobrazíte ďalšie
funkcie pre aktuálnu jamku.

Záznam skóre

Ak je zapnuté zaznamenávanie skóre, môžete
vložiť vaše skóre, keď ste na greene. Skóre
môžete upraviť manuálne kedykoľvek počas hry.
1 Počas hry stlačte OK.
2 Zvoľte Scorecard.
3 Stláčajte UP alebo DOWN pre výber jamky a
stlačte OK.
4 Stlačte UP alebo DOWN pre nastavenie skóre
a stlačte OK.

Zmena ihriska

Ihrisko môžete zmeniť manuálne v zobrazení
náhľadu jamky.
1 Stlačte OK.
2 Zvoľte Change Course.
3 Vyberte ihrisko.

Prenesenie skóre karty pomocou
Garmin Express™

Svoju skóre kartu si môžete preniesť do Garmin
Connect™ použitím aplikácie Garmin Express.

Prenesenie skóre karty
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1 Pripojte hodiny k počítaču pomocou USB
kábla.
2 Otvorte www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Aplikácia Garmin Golf™

Aplikácia Garmin Golf umožňuje golfistom
súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. Viac
ako 41,000 ihrísk má týždenné výsledkové
tabuľky. Môžete si nastaviť turnaj a pozvať
hráčov. Pomocou aplikácie Garmin Express
prenesiete svoje skóre karty z kompatibilného
Garmin® zariadenia a zobrazíte si detailné
štatistiky a analýzy rán.
Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje
s účom na Garmin Connect. Aplikáciu Garmin
Golf si jenoducho stiahnete z obchodu aplikácií
vo vašom smartfóne.

Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia systému

V hlavnom menu vyberte Settings.
Color Theme: Nastavenie farieb displeja (strana 7).
Scoring: Zapnutie a vypnutie záznamu skóre.
Zvoľte Always Ask a vždy pred spustením hry
vás hodinky vyzvú, či chcete spustiť záznam
skóre.
Time: Nastavenie času a formátu času.
Language: Nastavenia jazyka v zariadení.
POZN.: Zmena jazyka zariadenia nezmení
jazyk užívateľom vložených údajov alebo
mapových údajov.
Units: Nastavenie merných jednotiek.
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Aplikácia Garmin Golf™

Gender: Nastavenie pohlavia používateľa.
Software Update: Aktualizuje sa softvér
zariadenia, ak sú dostupné aktualizácie.
POZN.: Je potrebné pripojiť hodiny k aplikácii
Garmin Express, aby bolo možné získať
aktualizácie softvéru.

Nastavenie farebnej témy

1 V hlavnom menu zvoľte Settings > Color
Theme.
2 Vyberte možnosť:
• Zobrazenie tmavého pozadia s bielym
textom - zvoľte Dark.
• Zobrazenie bledého pozatia s tmavým
textom - zvoľte Light.

Nastavenia času

V hlavnom menu zvoľte Settings > Time.
Time Format: Nastavenie zobrazenia času v
12- alebo 24-hodinovom formáte.
Nastavenie času: Čas nastavíte manuálne
alebo automaticky na základe GPS polohy.

Príloha

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
Príloha
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a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do
nabíjacieho portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu
USB na svojom počítači.
3 Úplne nabite zariadenie.

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.
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
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chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite
sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení
zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže
dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym
teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé
poškodenie.
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.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou
roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne
vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
garmin.com/fitandcare.

Špecifikácie
Typ
batérie

Príloha

nabíjateľná lithium-ion
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Výdrž batérie

V režime hodín: až do 8
týždňov.
Golfová hra: až do 15 hodín
POZN.: Výdrž úplne nabitej
batérie závisí od času
použitia GPS a úsporného
režimu. Pôsobenie extrémne
nízkych teplôt tiež skracuje
výdrž batérie.

Rozsah
prevádzkovej
teploty

od -20º do 60ºC
(od -4º do 140ºF)

Rozsah
teploty počas
nabíjania

od 0º do 40ºC
(od 32º do 113ºF)

Vodotesnosť

5 ATM*

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

Zobrazenie regulačných
a licenčných informácií
v elektronickej forme

Označenie tohoto zariadenia je poskytnuté
elektronicky. Elektronické označenie poskytuje
regulačné informácie ako aj identifikačné čísla
poskytnuté FCC alebo regionálne licenčné
označenia ako aj platné produktové a licenčné
informácie.
1 Stlačte OK.
2 Vyberte About.
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www.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglického manuálu
Approach S10 (Garmin katalógové číslo
190-02425-00, revízia A) je poskytnutá ako
výhoda. Ak je to potrebné, preštudujte si
aktuálnu revíziu anglického manuálu pre
prevádzku a používanie Approach S10.
GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA
PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO
MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU
Z JEJ OBSAHU.
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