
                                         Approach® G30 
Ierīces ieslēgšana 
Nospiediet ierīces pogu. 
Piezīme: pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums tiks lūgts izvēlēties tās lietošanas 
valodu un mērvienības. 
Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin ExpressTM (www.garmin.lv/garmin-express) nodrošina ar vieglu piekļuvi 
šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:   

 lietošanas pamācību lejupielāde;  

 programmatūras atjaunināšana;  

 golfa laukumu datu atjaunināšana; 

 datu augšupielāde Garmin Connect vietnē; 

 produktu reģistrēšana. 
Garmin Express iestatīšana 
1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;  
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express; 
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā. 

Ierīces uzlādēšana 
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu 
aizsegu un laukumu ap tiem, pirms veicat uzlādi vai pievienošanu pie datora.   
Ierīci darbina iebūvēts litija jonu akumulators, ko varat uzladēt no standarta 
elektrorozetes vai sava datora USB porta.  
Piezīme: ierīce neuzlādēsies, ja tā atrodas ārpus temperatūras diapazona uzlādei 
(no 0o līdz 40oC). 
1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu no USB porta;  
2. Ievietojiet USB kabeļa mazāko galu ierīces USB portā;  
3. Ievietojiet USB porta lielāko galu sava datora USB portā;  
4. Pilnībā uzlādējiet ierīci.  
Ekrāna izgaismojuma izmantošana (vairāki varianti) 

 Jebkurā brīdī pieskarieties ekrānam, lai ieslēgtu tā izgaismojumu. 
Piezīme: arī brīdinājumi un ziņojumi ieslēdz izgaismojumu. 

 Izvēlieties  > Display. 

 Izvēlieties kādu no iespējām: 
o lai pielāgotu izgaismojuma laika periodu, izvēlieties Backlight Timeout; 
o lai pielāgotu izgaismojuma košumu, izvēlieties Brightness. 

Ierīces pārskats 
 

① Ierīces poga Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet, lai 
bloķētu/atbloķētu ekrānu. Pieturiet, lai izslēgtu 
ierīci.  

② Skārienjūtīgais 
ekrāns 

Pavelciet uz tā, lai pārvietoties starp funkcijām, 
datu lapām un izvēlnēm. Pieskarieties, lai veiktu 
izvēli.  

③ Pret-nokrišņu 
aizsegs 

Paceliet, lai piekļūtu micro-USB strāvas un datu 
portam.  

④ Micro-USB strāvas 
un datu ports 

Pievienojiet pie saderīga USB kabeļa, lai uzlādētu 
ierīci vai pārnestu datus, izmantojot savu datoru.  

Skārienjūtīgā ekrāna bloķēšana un atbloķēšana 
Jūs varat bloķēt ierīces ekrānu spēles laikā, lai izvairītos no nejaušas uzspiešanas 
uz tā.  
1. Nospiediet ierīces pogu; 
2. Nospiediet ierīces pogu atkārtoti, lai atbloķētu skārienjūtīgo ekrānu.  
Klipša izmantošana 
Piezīme: ierīce klipsī var tikt apgriezta otrādi, 
lai tādā veidā pasargātu ierīces ekrānu, kad to 
neizmantojat. Jūs varat piestiprināt ierīci pie 
savas jostas, kabatas vai somas. 
Piezīme: šis aksesuārs nav komplektācijā visos 
reģionos. Lai iegādātos aksesuārus savai 
ierīcei, apmeklējiet www.garmin.lv/approach.  
1. Ieslidiniet ierīces apakšpusi klipsī līdz atskan 
klikšķis;  
2. Lai noņemtu ierīci, izvelciet to no klipša. 
Karabīnes stiprinājuma pievienošana 

Jūs varat izmantot karabīnes 
stiprinājumu, lai pievienotu 
ierīci somai vai siksnas ielokam.  
Piezīme: šis aksesuārs nav 
komplektācijā visos reģionos. 
Lai iegādātos aksesuārus savai 
ierīcei, apmeklējiet 
www.garmin.lv/approach.  
1. Izvelciet stiprinājuma 
auduma galu cauri spraugai 
ierīces aizmugurē ①; 
2. Izvelciet stiprinājuma 
auduma galu cauri plastmasas 

cilpai ② stiprinājuma otrā galā;  
3. Ievelciet karabīni ③ cauri auduma cilpai stiprinājuma galā.  

Garmin Connect vietne 
Garmin Connect ir jūsu statistikas uzraudzītājs tiešsaistē, kurā varat analizēt un 
dalīties visos savos raundos. Jūs varat pievienoties draugiem Garmin Connect 
mājas lapā vai mobilajā lietotnē. Garmin Connect sniedz jums rīkus jūsu 
izpildījuma uzraudzīšanai un analizēšanai. Lai izveidotu bezmaksas kontu, 
apmeklējiet www.garminconnect.com/golf. 
Uzglabājiet savus raundus: kad esat pabeidzis un saglabājis raundu savā ierīcē, 
jūs varat to augšupielādēt Garmin Connect un uzglabāt to tik ilgi, cik vēlaties.  
Analizējiet savus datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par raundu, 
ieskaitot rezultātus, statistiku, informāciju par lauku un pielāgojamus ziņojumus.   
Bluetooth savienojuma funkcijas 
Šajā ierīcē ir Bluetooth savienojuma funkcijas jūsu saderīgajai mobilajai ierīcei, 
izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.   
Datu augšupielāde Garmin Connect: sūta datus uz Garmin Connect, izmantojot 
Garmin Connect Mobile lietotni. Plašākas informācijas iegūšanai apmeklējiet 
www.garmin.lv/garmin-connect-mobile.  
Ziņojumi: paziņo jums, kad esat saņēmis ziņojumu tālrunī.  
Ierīces savienošana pārī ar jūsu viedtālruni 
Lai iegūtu vairāk no savas Approach G30 ierīces, jums tā būtu jāsapāro ar savu 
viedtālruni un jāpabeidz iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni. 
Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek sapārotas mobilās ierīces 
Bluetooth iestatījumos, jūsu Approach G30 ierīce būtu jāsapāro Garmin Connect 
Mobile lietotnē. 
1. Lejupielādējiet un ieinstalējiet jaunāko Garmin Connect Mobile lietotnes 
versiju savā saderīgajā viedtālrunī;  
2. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni; 
3. Izvēlieties veidu savas ierīces pievienošanai Garmin Connect Mobile kontam: 

 ja šī ir pirmā ierīci, ko pārojat ar Garmin Connect Mobile lietotni, sekojiet 
norādēm viedtālruņa ekrānā;  

 ja jau esat pievienojis citu ierīci, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni, 
iestatījumu izvēlnē izvēlieties Garmin Devices > Add Device; 

4. Approach G30 ierīcē izvēlieties  > Bluetooth > Pair Mobile Device; 
5. Sekojiet norādījumiem jūsu ierīces un viedtālruņa ekrānos, lai pabeigtu 
sapārošanas procesu.  
Pievienošanās piepārotam viedtālrunim 
Pirms varat pievienoties savam viedtālrunim, jums ir jāsapāro ierīce ar 
viedtālruni. Kad pievienojaties savam viedtālrunim, izmantojot Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju, jūs varat dalīties rezultātos ar citiem Garmin Connect 
vietnē. Jūs varat aplūkot arī ziņojumus no viedtālruņa savā ierīcē.  
1. Ieslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā viedtālrunī;  

2. Sava ierīcē izvēlieties  > Bluetooth > Connection > On, lai ieslēgtu Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju;  
3. Izvēlieties Notifications, lai atainotu/slēptu ziņojumus no viedtālruņa.   
Ziņojumi no viedtālruņa 
Lai iegūtu ziņojumus no saderīga viedtālruņa, tam ir jābūt sapārotam ar 
Approach ierīci. Kad tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta tos uz jūsu ierīci.  
Ziņojumu aplūkošana 
Pirms ziņojumu aplūkošanas, jums būtu jāsavienojas ar sapāroto viedtālruni. 
1. Kamēr spēlējat raundu, izvēlieties  > Notifications; 
2. Izvēlieties ziņojumu; 
3. Izvēlieties  vai , lai pārvietotos ziņojumā.  

Treniņu kursu uzmeklēšana 
Jūs varat izmantot ierīci, lai uzmeklētu golfa laukumu savā tuvumā vai noteiktā 
pilsētā.  
Jūs varat uzmeklēt golfa laukumu arī pēc tā nosaukuma.  
1. Izvēlieties Preview; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 izvēlieties Search Near You, lai uzmeklētu golfa laukumus jūsu tuvumā;  

 izvēlieties Spell City, lai uzmeklētu golfa laukumus konkrētā pilsētā; 

 izvēlieties Spell Course, lai uzmeklētu golfa laukumu pēc tā nosaukuma.  
 

Sisitēmas iestatījumi 
Izvēlieties , lai pielāgotu ierīces iestatījumus un funkcijas.   
History: ataino raunda vēsturi, balstoties uz datumu.  
Scoring: iestata rezultāta uzskaites metodi, ieslēdz handicap rezultātu uzskaiti un 
ieslēdz sekošanu līdzi statistikai.  
Bluetooth: ieslēdz Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestata ziņojumu iespējas.  
Display: iestata izgaismojuma laiku un intensitāti.  
Hole Transitioning: iestata manuālu vai automātisku pāreju starp bedrītēm. 
Units of Distance: iestata mērvienības ditancei/attālumam. 
About: ataino ierīces ID, programmatūras versiju, regulatīvo informāciju un 
vienošanos par licenci.  
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Golfa spēlēšana 
1. Izvēlieties Play; 
2. Izvēlieties laukumu. 
Laukuma pārskats 
Ierīce ataino berīti, ko spēlējat. 

 

① Ataino par jūsu spēlētajai 
bedrītei.  

② Ataino pašreizējās bedrītes 
numuru. Kad uz tā uzspiests, 
maina bedrītes numuru.  

③ Ataino attālumu līdz grīna vidum 
vai izvēlētaijai atzīmei. Kad uz tā 
uzspiež, tiek ieslēgts lielu ciparu 
režīms.  

④ Ataino layup arkas, kas norāda attālumu līdz atzīmei metros vai jardos. 
Krāsas norāda attālumu: sarkans ir 100, balts ir 150, zils ir 200 un 
dzeltens ir 250. Četras arkas atainojas, ja par ir 5 vai augstāks, trīs 
arkas, ja par ir 4, arkas neatainojas, ja par ir 3.   

⑤ Ataino grīna skatu tuvumā atzīmes vietas pielāgošanai.  

⑥ Ataino jūsu atrašanās vietu.  

⑦ Kad izvēlēts, uzrāda izvēlnes iespējas raundam.  

Grīna pārskats 
Kad spēlējat raundu, jūs varat tuvāk aplūkot grīnu un pārvietot atzīmes vietu.  
1. Uzsāciet spēlēt raundu; 

2. Izvēlieties ; 
3. Pavelciet karodziņu, lai izmainītu atzīmes vietu. Attālumi informācijas laukā 
par bedrīti izmainās, balstoties uz jauno atzīmes vietas atrašanos. Atzīmes vieta 
tiek saglabāta tikai pašreizējam raundam. 
Distances mērīšana, izmantojot mērķēšanu ar pieskārienu (Touch Targeting) 
Laukuma aplūkošanas vai raunda spēles laikā, jūs varat izmantot mērķēšanu ar 
pieskārienu, lai izmērītu attālumu līdz jebkuram punktam kartē. 
1. Sāciet spēlēt raundu vai aplūkojiet laukumu;  
2. Velciet ar pirkstu, lai nopozicionētu mērķa apli ①; 

 

② Ataino attālumu līdz grīna 
vidum no mērķa apļa vietas.  

③ Ataino attālumu no pašreizējās 
atrašanās vietas līdz mērķa apļa 
vietai. Ja aplūkojat laukumu, ③ 
ir attālums no tee līdz mērķa 
apļa atrašanās vietai.  

④ Ataino abu attālumu summu.  

3. Ja nepieciešams, izvēlieties , lai pietuvinātu mērķa aplī;   
4. Kad pietuvināt mērķa aplī, izvēlieties , lai atgrieztos bedrītes kartē. 
Sitiena mērīšana 
1. Veiciet sitienu un piefiksejiet, kur piezemējas jūsu bumbiņa;   
2. Izvēlieties  > Measure Shot; 
3. Aizejiet vai aizbrauciet līdz savai bumbiņai;  
4. Ja nepieciešams, izvēlieties Reset, lai jebkurā brīdī atiestatītu attālumu.   
Vietas saglabāšana 
Jūs varat atzīmēt vietu laukumā, izmantojot jūsu atrašanās vietu vai mērķēšanu 
ar pieskārienu. 
1. Kamēr spēlējat spēli, izvēlieties  > Save Location; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 izvēlieties Use Current Location, lai atzīmētu jūsu šī brīža atrašanās vietu 
laukumā;   

 izvēlieties Use Touch Targeting, lai izvēlētos kādu vietu kartē. 
Saglabāto vietu dzēšana 
Jūs varat dzēst visas saglabātās vietas pašreizējā laukumā.  
Izvēlieties  >  > Clear Locations. 
Rezultāta uzskaitīšana 
Jūs varat piefiksēt rezultātu līdz četriem spēlētājiem.  
1. Sāciet spēlēt raundu; 
2. Izvēlieties  > Scoreboard; 
3. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 uzspiediet uz spēlētāja vārda, lai to pielāgotu;  

 izvēlieties , lai ievadītu vēzienu skaitu izvēlētajai bedrītei;   

 izvēlieties  vai , lai izmainītu bedrīti; 

 izvēlieties   > Change Par, lai izmainītu par pašreizējai bedrītei. 

Rezultātu kartiņa 
Jūs varat aplūkot un pielāgot katra spēlētāja vārdu, rezultātu un handikapu 
raunda laikā, izmantojot rezultātu kartiņu.  

 

① Spēlētāja vārds. 

② Pašreizējās bedrītes numurs un par 
bedrītei.  

③ Lokālais handips.  

④ Pašreizējais kopējais punktu skaits.  

⑤ Golfa laukuma nosaukums. 

⑥ Reālie vēzieni bedrītē.  

⑦ Pielāgotie vēzieni bedrītē. 

Rezultāta uzskaitīšanas metodes iestatīšana 
Jūs varat izmainīt metodi, kādā ierīce uzskaita rezultātu. 
1. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 ja pašreiz spēlējat raundu, izvēlieties   >  > Setup > Scoring > Method; 

 ja pašreiz nespēlējat raundu, izvēlieties  > Scoring > Method; 
2. Izvēlieties rezultāta uzskaitīšanas metodi. 
Raunda statistikas aplūkošana 
Jūs varat aplūkot statistiku par raundu, ko pašreiz spēlējat.  
Kamēr spēlējat raundu, izvēlieties  >  > Round Details; 
Ierīce ataino informāciju par visiem spēlētājiem pašreizējā raundā.  
Spēlētāja statistikas aplūkošana 
Jūs varat aplūkot statistiku par individuālu spēlētāju raundā, ko šobrīd spēlējat.  
1. Izvēlieties  >  > Round Details; 
2. Izvēlieties  > Player Details; 
3. Izvēlieteis spēlētāja vārdu. 
Vēstures aplūkošana 
Jūs varat aplūkot saglabātos sitienus, raundus un spēlētāja statistiku. 
1. Izvēlieties  > History; 
2. Izvēlieties raundu aplūkošanai. Ierīce ataino informāciju par visiem 
spēlētājiem;  
3. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 lai aplūkotu individuālu rezultātu kartiņu raundam, izvēlieties   > Player 
Details un izvēlieteis spēlētāja vārdu;  

 lai aplūkotu katru bedrīti un tās par, izvēlieties  > Course Details; 

 lai pielāgotu individuālu informāciju raundam, ieskaitot katra spēlētāja 
vārdu, rezultātu un handikapu, izvēlieties  > Edit Scorecard; 

 lai dzēstu rezultātu no ierīces vēstures, izvēlieties  > Delete Scorecard. 
Raunda pārtraukšana/apstādināšana 
Izvēlieties  > End Round. 
Lietotāja datu dzēšana 
Piebilde: šis process dzēš visus lietotāja ievadītos datus.  
1. Pieturiet ierīces pogu, lai izslēgtu ierīci;  
2. Nospiediet ierīces pogu, lai ieslēgtu ierīci;  
3. Kad ekrāna apakšpusē parādās teksts, uzspiediet uz ekrāna augšējā kreisā 
stūra;  
4. Izvēlieties Yes. 
TruSwing sensors 
TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēzienu mērījumus, ko ierakstījusi jūsu 
TruSwing ierīce. Apmeklējiet www.garmin.lv/approach TruSwing iegādei. 
TruSwing mērījumi 
Jūs varat aplūkot vēzienu mērījumus savā Approach ierīcē, Garmin Connect 
vietnē vai Garmin Connect Mobile lietotnē. Plašāka informācija ir iegūstama jūsu  
TruSwing ierīces lietošanas pamācībā.  
Skārienjūtīgā ekrāna tīrīšana 
1. Izmantojiet maigu, tīru, neskrāpējošu drānas gabaliņu;  
2. Ja nepieciešams, viegli iemērciet drānas gabaliņu ūdenī; 
3. Ja izmantojat mitru drānas gabaliņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no 
strāvas padeves; 
4. Maigi noslaukiet ierīces ekrānu ar drānas gabaliņu.  
Ierīces tīrīšana 
Piezīme: pat neliels sveidru vai šķidruma daudzums var izraisīt elektrisko 
kontaktu koroziju. Korozija var traucēt uzlādes un datu pārneses procesiem.  
1. Noslaukiet ierīci, izmantojot saudzīgā tīrīšanas līdzeklī iemērktu drānas 
gabaliņu;  
2. Nosusiniet ierīci. Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei nožūt pilnībā.  
Tehniskie parametri 

Akumulatora veids Iebūvēts, pārlādējams litija jonu  

Akumulatora darbības laiks Līdz 15 stundām 

Ūdens izturības klase IEC 60529 IPX7 (līdz 1 m, līdz 30 min.) 

Temperatūra darbībai No -20oC līdz 60oC 

Temperatūra uzlādei No 0oC līdz 45oC 

Radio frekvence/protokols Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija 
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