APPROACH® CT10
Príručka používateľa

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.

Použitie setu 3 snímačov
Kompatibilné Garmin® golfové
hodinky majú funkciu automatického
rozpoznania rany a zaznamenávajú
rany počas celej hry. Ak si kúpite
1 Priskrutkujte snímač k palici
štartovacie balenie snímačov, Garmin
na konci gripu.
2 Pritiahnite snímač tak, aby sa odporúča tieto snímače pripevniť
na putter a wedges, aby sa vylepšila
počas používania nehýbal.
funkcia AutoShot. Pre automatický
3 Vráťte palicu do golfového
záznam skóre musí byť snímač
pripevnený na putter pre presné
bagu.
rozpoznanie počtu rán.

Pripevnenie snímača
na palicu
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Párovanie s hodinkami

Aby bolo možné zaznamenávať
rany, je potrebné spárovať
snímače Approach CT10 s
kompatibilnými golfovými
hodinkami a priradiť snímače
jednotlivým paliciam.
POZN.: Pred párovaním
snímača je potrebné
aktualizovať softvér v hodinách.
1 Pripevnite všetky snímače na
palice (strana 2).
2 Vyberte palicu z vášho
golfového bagu.
Všetky ostatné palice by mali
zostať v bagu počas párovania.
TIP: Proces párovania by ste
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mali robiť v dobre osvetlenej
miestnosti. Snímače sa
automaticky zapnú podľa úrovne
okolitého osvetlenia.
3 Palica by mala byť vo
vzdialenosti do 1 m (3 ft.) od
hodín.
POZN.: Grip by mal smerovať
hore.
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4 V nastavení hodín vyberte
Club Sensors > Add New.
Hodiny začnú vyhľadávať
snímač. Keď je snímač
rozpoznaný, zobrazí sa
oznámenie.
5 Postupujte podľa
zobrazovaných inštrukcií pre
spárovanie hodín s palicou
vybranou z bagu. Keď je
snímač priradený, zobrazí sa
oznámenie.
6 Palicu vráťte späť do bagu.
7 Vyberte ďalšiu palicu z bagu.
8 Opakujte kroky 5 až 7, kým
nebudú všetky snímače
priradené k paliciam.

4

Zapnutie snímačov

Snímače sa automaticky zapnú
alebo prepnú do šetriaceho
režimu na základe rozpoznaného
okolitého osvetlenia a orientácie
palice.
Vyberte max. 3 palice z bagu a
hlavy palíc otočte smerom k zemi.
Snímače sa zapnú a pripoja k
spárovaným hodinám. Hodiny
zobrazia názvy pripojených palíc.
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POZN.: Spárované hodiny sa
môžu pripojiť súčasne k trom
snímačom. Vráťte palice do
bagu. Snímače sa prepnú do
úsporného režimu a odpoja sa
od hodín.

Zaznamenanie rán

1 Na spárovaných gofových
hodinách Garmin spustite hru.
2 Vyberte palicu z bagu.
Snímač sa zapne a pripojí sa
k spárovaným hodinám. Na
hodinách sa zobrazí názov
pripojenej palice a vaša typická
vzdialenosť rany s touto
palicou.
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POZN.: Typická vzdialenosť rany
sa zobrazí po odpálení štyroch
rán s palicou a nahrajú sa skóre
karty do aplikácie Garmin Golf™.
Typická vzdialenosť rany sa
nezobrazí pre putter.
3 Odpáľte.
Snímač zaznamená ranu a
automaticky prenesie údaje do
spárovaných hodín.
Preneste skóre karty do aplikácie
Garmin Golf po každej hre, aby
sa zobrazili aktuálne štatistiky na
hodinách.
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Vďaka analýzam vašej hry
nájdete oblasti pre zlepšovanie
a na čo sa máte zamerať pri
trénovaní. Podrobné analýzy
môžete zobraziť v aplikácii.
Automatické skórovanie
Ak je snímač priradený k
putteru, kompatibilné golfové
hodiny Garmin automaticky
zaznamenajú vaše skóre
na základe rozpoznaných
rán. Na hodinách sa zobrazí
skóre na konci každej jamky.
Nerozpoznáva darované,
trestné a chybné rany, ktoré
sa musia vložiť manuálne. Ak
je to potrebné, môžete použiť
ďalšie možnosti skóre karty v
hodinách pre pridanie puttu,
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trestnej alebo chybnej rany.
Zapnutie a vypnutie
upozornení na pripojenie
snímača
Kompatibilné golfové hodiny
Garmin môžete nastaviť,
aby vás upozornili, keď sa
spárované snímače pripoja
počas hry. POZN.: Upozornenia
na pripojenie sú štandardne
vypnuté.
V nastaveniach hodín zvoľte
Club Sensors > Connection
Alert.

Tipy na používanie
snímačov

• Pre dosiahnutie čo najlepších
výsledkov dávajte pozor, aby
do seba palice nenarážali,
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nepadali na zem alebo ich
nepoužívajte na opravu mačín.
• Aby ste predišli vzájomnému
narážaniu palíc o seba,
nenoste viac palíc v jednej
ruke.
• Palice noste hlavou nadol
alebo horizontálne, aby
ste predišli chybnému
rozpoznávaniu rán.
• Spravte niekoľko cvičných
švihov na rovnakom mieste,
ako je lopta.
Snímače automaticky rozoznajú
rozdiel medzi cvičným švihom
a skutočnou ranou, ak sú
vykonané na rovnakom mieste.
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POZN.: Toto neplatí pre putter.
Ak je snímač priradený k
putteru, je navrhnutý tak, aby
bol viac citlivý, takže môže
presne rozpoznať putty.
• Zaujmite správny postoj pri
každej rane.
POZN.: Doťunknuté putty
nemusia byť zaznamenané
bez správneho postoja.
• Sekundu stojte bez pohybu,
kým švihnete palicou.
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• Palice odkladajte hlavou
smerom hore do golfového
bagu, keď ich nepoužívate.
Skladovanie palíc na tmavom
mieste predlžuje výdrž batérií
v snímačoch.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf umožňuje
hráčom golfu súťažiť medzi
sebou na rôznych ihriskách.
K dispozícii sú týždenné tabuľky
lídrov pre viac ako 41000 ihrísk,
ku ktorým sa môže ktokoľvek
pripojiť.
Môžete nastaviť turnajovú
udalosť a pozvať hráčov,
aby s vami súťažili. Môžete
nahrať skóre karty pomocou
kompatibilného zariadenia
Garmin a zobraziť podrobné
8

štatistiky a analýzy úderov.
Aplikácia Garmin Golf
synchronizuje dáta s účtom
Garmin Connect™. Aplikáciu
Garmin Golf si môžete stiahnuť
z obchodu s aplikáciami v
smartfóne.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o
zariadení a stave batérie
Pomocou kompatibilných
golfových hodín Garmin
zobrazíte ID jednotky, verziu
softvéru a stav batérie
spárovaných snímačov.
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1 V nastavenia hodín zvoľte
Club Sensors > Paired
Sensors.
2 Vyberte snímač.
3 Vyberte About.

Výmena batérie

POZN.: Dbajte na to, aby ste
1 Otočte kryt À proti smeru
nepoškodili alebo nestratili
hodinových ručičiek, čím ho
krúžkové tesnenie.
odomknete.
TIP: Na uveľnenie krytu môžete
použiť aj goflovú rukavicu.
2 Vyberte kryt a batériu Á.
3 Vložte novú batériu do krytu
negatívnou stranou smerom
do vnútra krytu.
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4 Umiestnite kryt a zakrúťte ho
v smere hodinových ručičiek,
kým necvakne.
POZN.: Dva zárezy Â
v kryte a na snímači by mali
byť zarovnané.

Starostlivosť o zariadenie

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.

UPOZORNENIE
Špecifikácie
Zabráňte prudkým nárazom a
so zariadením zaobchádzajte
Typ batérie vymeniteľná
opatrne, v opačnom prípade sa
CR2032, 3 V
môže skrátiť životnosť produktu.
Na čistenie zariadenia
Výdrž batérie až do 4 rokov
nepoužívajte ostré predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré
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Rozsah
prevádzkovej
teploty

od -10° do
50°C (od
14° do 122°F)

Bezdrôtová
frekvencia/
protokol

2.4 GHz @
-0.45 dBm
nominal

Odolnosť voči IEC 60529
vode
IPX7*

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

Riešenie problémov
Sú moje hodinky
kompatibilné so
snímačmi?

Snímače Approach CT10
sú kompatibilné s golfovými
hodinkami Garmin. Viac
informácií o kompatibilite
nájdete na stránke
garmin.com/ct10compatibility.

Priradenie snímačov k inej
palici
Ak je to potrebné, môžete
snímač priradiť k inej palici zo
svojho setu.

1 V nastavení hodín zvoľte Club
Sensors > Paired Sensors.
Príručka používateľa
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2 Vyberte palicu, ktorej chcete
snímač priradiť.
3 Zvoľte Reassign.
POZN.: Táto možnosť sa
nezobrazí, ak všetky palice v
sete majú priradený snímač.
4 Zo svojho bagu vyberte
zvolenú palicu v kroku 2.
Všetky ostatné palice by mali
zostať v bagu počas priradenia
snímačov.
5 Palica by mala byť vzdialená
od hodín max 1 m (3 ft.).
POZN.: Grip by mal smerovať
hore.
Keď je rozpoznaný snímač,
zobrazí sa oznámenie.
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6 Vyberte palicu, ku ktorej má byť
snímač priradený.
Keď ja proces priradenia
dokončený, zobrazí sa
oznámenie.
7 Pripevnite snímač na novú
palicu (strana 2).

Prispôsobenie vášho
zoznamu golfových palíc

Vo svojom účte na Garmin
Connect si môžete prispôsobiť
zoznam golfových palíc.
1 Z obchodu s aplikáciami vo
vašom smartfóne nainštalujte
a otvorte aplikáciu Garmin
Connect Mobile.
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2 Spárujte vaše golfové hodinky
Garmin s aplikáciou Garmin
Connect Mobile.
Viac informácií o vašich
golfových hodinách nájdete v
príručke používateľa.
3 V alebo
menu,
zvoľte Vybavenie.
4 Vyberte možnosť
pre pridanie, úpravu,
odstránenie alebo ukončenie
palice.
5 Synchronizujte hodiny s
aplikáciou Garmin Connect
Mobile.
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Aktualizovaný zoznam
golfových palíc sa zobrazí v
hodinkách.

Aktualizácia softvéru

Počas synchronizácie
kompatibilných golfových
hodín Garmin s účtom Garmin
Connect, Garmin Connect
automaticky nájde aktualizácie
softvéru spárovaných snímačov
a odošle ich do hodín.
1 V nastaveniach hodín zvoľte
Club Sensors > Software
Update.
POZN.: Táto možnosť sa
nezobrazí, ak hráte hru.
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2 Vyberte snímač pre
aktualizáciu.
3 Postupujte podľa zobrazených
inštrukcií.

Viac informácií

• Na stránke
support.garmin.com nájdete
ďalšie manuály, články a
aktualizácie softvéru.
• Navštívte stránku
garmin.com/golf.
• Navštívte stránku www.
garmin.sk alebo kontaktujte
vášho dealera Garmin pre
informáciu o dostupnom
príslušenstve a vymeniteľných
častiach.
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www.garmin.sk
Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach CT10
(Garmin katalógové číslo 190-02352-00, revízia A)
je poskytnutá ako výhoda.
Ak je to potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického
manuálu určeného pre prevádzku a používanie Approach CT10.
GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TOHOTO
SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

