
                                          Approach® S20 
Garmin Connect vietne 
Garmin Connect ir jūsu statistikas uzraudzītājs tiešsaistē, kur varat analizēt un dalīties 
raundos. Jūs varat pievienoties saviem draugiem Garmin Connect vietnē vai mobilajā 
lietotnē. Garmin Connect sniedz jums rīkus sekošanai, analizēšanai, dalīšanās iespējām 
un vienam otra iedrošināšanai. 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 tur tik ilgi, cik pats vēlaties.  
Analizējiet datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par savu raundu, ieskaitot 
rezultātus, statistiku, informāciju par laukumu un pielāgotas atskaites.  
Dalieties savās aktivitātēs: jūs varat pievienoties draugiem, lai sekotu līdzi citu 
aktivitātēm vai publicētu savas aktivitātes jūsu iecienītajos sociālajos tīklos. 

Ierīces uzlādēšana 
Piezīme: lai izvairītos no 
korozijas, rūpīgi notīriet un 
nosusiniet kontaktus un laukumu 
ap tiem pirms veicat uzlādi vai 
pievienojat ierīci datoram.   
1. Pievienojiet USB kabeli pie 
sava datora USB porta;  
2. Uzlieciet lādētāja kontaktus uz 
ierīces kontaktiem un stabili 
nofiksējiet uzlādes klipsi ① uz 
ierīces; 
3. Pilnībā uzlādējiet ierīci; 
4. Uzspiediet uz ②, lai atvienotu lādētāju. 

Ierīces pogas 
 ① 

 
UP 

Pieturiet, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu ierīci. Nospiediet, lai 
pārvietotos izvēlnēs, bedrītēs 
un iestatījumos. 

② 
DOWN 

Nospiediet, lai pārvietotos 
izvēlnēs, bedrītēs un 
iestatījumos. 

③ 
OK 

 

Nospiediet, lai izvēlētos 
iespēju izvēlnē un piefiksētu 
ziņojumus. Nospiediet spēles 
laikā, lai piekļūtu iespējām 
spēlē. Pieturiet, lai ieslēgtu 
izgaismojumu. 

④ 
BACK 

Nospiediet, lai atgrieztos 
iepriekšējā izvēlnē. 

Ierīces ieslēgšana 
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs lūgts iestatīt sistēmas iestatījumus.  
1. Pieturiet  pogu; 
2. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā. 
Sapārošana ar viedtālruni 
Lai no savas Approach ierīces iegūtu visvairāk, jums tā būtu jāsapāro ar savu 
viedtālruni un jāveic iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.  
Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas teik sapārotas no jūsu mobilās 
ierīces Bluetooth iestatījumiem, jūsu Approach ierīcei ir jābūt sapārotai tieši caur 
Garmin Connect Mobile lietotni.  
1. Lejupielādējiet un ieinstalējiet Garmin Connect Mobile lietotnes jaunāko 
versiju savā saderīgajā viedtālrunī;  
2. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni; 
3. Izvēlieties veidu, lai savienotu savu ierīci ar Garmin Connect Mobile kontu:  

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

 ja jau esat piepārojis kādu citu ierīci, izmantojot Garmin Connect Mobile 

lietotni, izvēlieties  Garmin Devices > ; 
4. Nospiediet OK uz savas Approach ierīces; 
5. Izvēlieties Settings > Bluetooth > Pair Smartphone  savā Approach ierīcē; 
6. Savā saderīgajā viedtālrunī izvēlieties Search For Device. 
Ziņojumi no tālruņa 
Lai iegūtu ziņojumus, jums ir nepieciešams savai Approach ierīcei piepārots 
saderīgs viedtālrunis. Kad tālrunis saņem ziņas, tas nosūta ziņojumu uz jūsu golfa 
ierīci. 
Ziņojumu ieslēgšana un atslēgšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings > Bluetooth > Notifications; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 lai ieslēgtu ziņojumus, izvēlieties Turn On; 

 lai atslēgtu ziņojumus, izvēlieties Turn Off. 
Ziņojumu uzlūkošana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Notifications; 
2. Izvēlieties ziņojumu; 
3. Nospiediet UP vai DOWN, lai pārvietotos ziņojumā. 

Statusa ikonas 

 
Bluetooth bezvadu signāla statuss 

 
Akumulatora statuss 

 
Sadedzinātās kalorijas 

 
Noceļotā distance/attālums 

 
Veikto soļu skaits 

 
Saullēkts 

 
Saulriets 

Automātiski golfa laukumu karšu atjauninājumi 
Jūsu Approach ierīcei ir automātiska golfa laukumu karšu atjaunināšanas 
funkcija, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni. Kad savienojat savu golfa 
ierīci ar savu viedtālruni, golfa laukumu kartes, kuros spēlējat biežāk, tiks 
automātiski atjauninātas.  
Aktivitātes uzraudzīšana 
Aktivitātes uzraudzīšanas ieslēgšana un atslēgšana 
Aktivitātes uzraudzīšanas funkcija ieraksta jūsu ikdienas soļu skaitu, noceļoto 
distanci un sadedzinātās kalorijas katrā ieraksta dienā. Jūsu sadedzinātās 
kalorijas ietver sevī pamata metaboliskās un aktīvās kalorijas.  
Jūs varat ieslēgt un atslēgt aktivitātes uzraudzīšanu jebkurā brīdī.  
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Activity Tracking; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 lai ieslēgtu aktivitātes uzraudzīšanu, izvēlieties Turn On; 

 lai atslēgtu aktivitātes uzraudzīšanu, izvēlieties Turn Off. 
Soļu kopējā skaita aplūkošana 
Pirms varat aplūkot soļu kopskaitu, jums ir jāieslēdz aktivitātes uzraudzīšana. 
Nospiediet UP vai DOWN, atrodoties pulksteņa lapā, lai aplūkotu veikto soļu 
daudzumu, mērķi soļu skaitam, noceļoto attālumu un sadedzinātās kalorijas.  
Kustības brīdinājuma izmantošana 
Pirms varat izmantot kustības brīdinājumus, jums ir jāieslēdz aktivitātes 
uzraudzīšana un kustības brīdinājums. 
Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas izmaiņas metaboliskajā stāvoklī. Kustības 
brīdinājums atgādina jums izkustēties. Kad pavadīta viena stunda mazkustībā, 
atainojas uzraksts Move! un kustību josla. Ja ir ieslēgts skaņas signāls, ierīce 
izdod arī to.  
Dodieties nelielā pastaigā (vismaz pāris minūšu ilgā), lai atiestatītu kustības 
brīdinājumu.  
Soļu skaita mērķa slēpšana ierīcē 
Jūs varat noslēpt soļu skaita mērķi no ierīces ekrāna.  
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Activity Tracking > Goal > Hide. 
Modīnātājzvana iestatīšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Alarm; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 lai iestatītu jaunu modinātājzvanu, izvēlieties Turn On un sekojiet norādēm 
ekrānā;   

 lai pielāgotu esošu modinātājzvanu, izvēlieties Edit Alarm un sekojiet 
norādēm ekrānā;   

 lai izslēgtu modinātājzvanu, izvēlieties Turn Off. 

Sistēmas iestatījumi 
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings. 
Color Theme: iestata ekrāna krāsu tēmu.  
User Profile: iestata lietotāja dzimuma, vecuma, auguma garuma un svara datus. 
Bluetooth: ieslēdz Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un ataino iestatījumus ziņojumiem.  
Tones: ieslēdz un izslēdz skaņas ierīcē.  
Stat. Tracking: ieslēdz detalizētu sekošanu statistikai golfa spēles laikā.  
Club Tracking: ļauj piefiksēt izmantotās nūjas un iestatīt tee shot distanci.  
Scoring: ieslēdz rezultātu piefiksēšanu.  
Time: iestata dienas laiku ierīcē. 
Language: iestata ierīcē izmantotā teksta valodu. 
Piezīme: teksta valodas izmanīšana neietekmē lietotāja ievadītos datus un golfa 
laukuma kartes datus.  
Units: iestata mērvienības attālumam/distancei. 
Software Update: atjaunina ierīces programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. 
Piezīme: lai saņemtu atjauninājumus, jums ir jāpievienojas Garmin Connect Mobile 
lietotnei.  

Krāsu tēmas iestatīšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings > Color Theme; 
2. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 lai atainotu tumšu fonu ar gaišu tekstu, izvēlieties Dark; 

 lai atainotu gaišu fonu ar tumšu tekstu, izvēlieties Light. 
Jūsu lietotāja profila iestatīšana 
Jūs varat atjaunināt informāciju par dzimumu, dzimšanas gadu, auguma garumu 
un svaru. Ierīce izmanto šo informāciju precīziem aktivitātes uzraudzīšanas 
mērījumus.  
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings > User Profile; 
2. Izvēlieties iespēju jūsu profila iestatījumu pielāgošanai. 
Ierīces skaņas signālu iestatīšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings > Tones; 
2. Izvēlieties iespēju: 

 lai ieslēgtu vai atslēgtu skaņu pogas nospiešanas brīdī, izvēlieties Key Tones; 

 lai ieslēgtu vai atslēgtu skaņu  brīdinājumiem, izvēlieties Alert Tones. 

http://www.garminconnect.com/golf


Golfa spēlēšana 
Pirms varat uzsākt golfa spēli, jums būtu jāuzgaida, kamēr ierīce saņem signālus 
no satelītiem. Šis process var aizņemt no 30 līdz 60 sekundēm.  
1. Nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Start Round. Ierīce saņem satelītu signālus un nosaka jūsu atrašanās 
vietu; 
3. Izvēlieties golfa laukumu no saraksta; 
4. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu nepieciešamo iestatīšanu un 
uzsāktu raundu.  
Bedrītes skats 
Ierīce ataino bedrīti, ko šobrīd spēlējat, un automātiski pārslēdzas, kad pārejat uz 
jaunu bedrīti.  
Piezīme: pēc noklusējuma, ierīce aprēķina attālumu līdz grīna priekšpusei, vidum 
un aizmugurei. Ja zināt pin atzīmes vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk. 

 
① Pašreizējās bedrītes numurs. 

② Attālums līdz pin atzīmei. 

③ Attālums līdz grīna aizmugurei. 

④ Attālums līdz grīna priekšpusei. 

⑤ Aptuvens grīna skats. Pin atzīme ir norādīta ar + simbolu. 

⑥ Par bedrītei. 

Pin atzīmes pārvietošana 
Jūs varat aplūkot grīnu tuvāk un pārvietot pin atzīmi.  
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Move Flag; 
3. Nospiediet UP vai DOWN, lai pārvietotu pin atzīmes pozīciju;  
4. Nospiediet OK.  
Sitiena mērīšana 
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Measure Shot; 
3. Dodieties līdz savai bumbiņai. Kad veicat jaunu sitienu, distance automātiski 
atiestatās. 
Ieteikums: jūs varat nospiest DOWN, lai aplūkotu iepriekšējos sitienus.  
Šķēršļu aplūkošana 
Jūs varat aplūkot attālumus līdz šķēršļiem fairway garumā par 4 un 5 bedrītēm. 
Šķēršļi, kas ietekmē jūsu sitiena izvēli, tiek atainoti individuāli vai grupās, lai 
palīdzētu jums noteikt attālumu līdz layup vai carry.  
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Hazards; 

 
 Ekrānā atainojas attālumi līdz tuvākā šķēršļa priekšpusei ① un aizmugurei 

②. 

 Lapas augšpusē uzrādās šķēršļa veids ③. 

 Grīns tiek atainots kā pusaplis ④ ekrāna augšpusē. Līnija zem grīna ataino 
fairway centru.  

 Šķēršļi ⑤ ir uzrādīti zem grīna, to aptuvenās atrašanās vietās, relatīvā 
attiecībā pret fairway.  

3. Nospiediet UP vai DOWN, lai aplūkotu citus šķēršļus pašreizējai bedrītei. 
Layup un dogleg distanču uzlūkošana 
Jūs varat aplūkot attālumu sarakstu layup un dogleg par 4 un 5 bedrītem.  
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Layups. 
 

 
Ekrānā atainojas layup un dogleg attālumi ① un attālums, lai sasniegtu katru 
layup ②. 

Odometra izmantošana 
Jūs varat izmantot odometru, lai ierakstītu ceļā pavadīto laiku un attālumu. 
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Odometer.  
Odometra atiestatīšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Odometer; 
2. Nospiediet OK; 
3. Izvēlieties Reset. 
Odometra atslēgšana 
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Odometer; 
2. Nospiediet OK; 
3. Izvēlieties Turn Off. 
Rezultātu piefiksēšana 
Kad ir ieslēgta rezultāta uzskaitīšana, jums tiek lūgts ievadīt rezultātu, kad esat 
grīnā. Jebkurā brīdī spēles laikā jūs varat pielāgot rezultātu manuāli.  
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Scorecard; 
3. Nospiediet UP vai DOWN, lai izvēlētos bedrīti un tad nospiediet OK; 
4. Nospiediet UP vai DOWN, lai izvēlētos rezultātu un tad nospiediet OK. 
Statistikas ierakstīšana 
Pirms varat ierakstīt statistiku, jums ir jāieslēdz statistikas uzskaitīšana. 
1. Spēlējot golfu, nospiediet OK; 
2. Izvēlieties Scorecard; 
3. Izvēlieties veikto vēzienu skaitu un nospiediet OK; 
4. Ievadiet veikto putts skaitu un nospiediet OK; 
5. Izvēlieties kādu no iespējām: 

 ja sitiens no tee trāpīja fairway, izvēlieties In Fairway; 

 ja sitiens no tee netrāpīja fairway, izvēlieties Missed Left (Netrāpīts pa 
kreisi) vai Missed Right (Netrāpīts pa labi). 

Jūsu statistika tiek saglabāta jūsu rezultātu kartē, ko varat aplūkot Garmin 
ConnectTM vietnē. 
Automātiska sitiena noteikšana 
Jūsu ierīcē ir funkcijas automātiskai sitiena noteikšanai un ierakstam. Katru reizi, 
kad veicat sitienu, tiek ierakstīta jūsu atrašanās vieta, lai vēlāk varat šos datus 
aplūkot Garmin Connect vietnē. Lai atļautu automātisku sitiena noteikšanu, jums 
ir jāieslēdz statistikas ierakstīšana.  
TruSwingTM sensors 
TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēzienu mērījumus, ko ierakstījis jūsu 
TruSwing sensors. Apmeklējiet www.garmin.lv/approach TruSwing iegādei. 
TruSwing mērījumu aplūkošana jūsu ierīcē 
Pirms varat izmantot TruSwing funkciju savā Approach ierīcē, jums ir 
jāpārliecinās, ka TruSwing sensors ir droši nostiprināts uz jūsu nūjas. Plašākas 
informācijas iegūšanai, aplūkojiet TruSwing sensora lietošanas pamācību.   
1. Ieslēdziet savu TruSwing sensoru; 
2. Izvēlieties TruSwing jūsu Appraoch ierīces galvenajā izvēlnē;  
3. Izvēlieties nūju; 
4. Veiciet sitienu. Vēziena mērījumi atainojas jūsu Approach ierīces ekrānā pēc 
katra vēziena;  
5. Nospiediet UP vai DOWN, lai pārskatītu ierakstītos vēziena mērījumus. 
Nūjas nomainīšana 
1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties OK; 
2. Izvēlieties Change Club; 
3. Izvēlieties nūju. 
Sitienam izmantojamās rokas izvēlēšanās 
TruSwing sensors izmanto informāciju par roku, ko izmantojat sitienā, lai 
precīzāk aprēķinātu vēziena analīzes datus. Šo informāciju jūs varat izmainīt savā 
Approach ierīcē jebkurā laikā.   
1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties OK; 
2. Izvēlieties Golf Swing; 
3. Izvēlieties roku, ko izmantojat, veicot sitienu. 
Atvienošanās no jūsu TruSwing sensora 
1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties OK; 
2. Izvēlieties End TruSwing. 
Ierīces tīrīšana 
Piebilde: pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektrisko 
kontaktu koroziju, kad pievienojat ierīci lādētājam. Korozija var traucēt ierīces 
uzlādei un datu pārnesei.   
1. Izmantojot maigā tīrīšanas līdzeklī iemērktu drēbes gabaliņu, notīriet ierīci;  
2. Noslaukiet ierīci. Kad tīrīšana ir pabeigta, ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.  
Tehniskie parametri 

Akumulatora veids Pārlādējams litija jonu akumulators 

Akumulatora darbības laiks ar 
vienu tā uzlādes reizi 

Kā pulkstenis: līdz 8 nedēļām 
Spēlējot golfu: līdz 15 stundām 
Piezīme: reālais akumulatora darbības laiks ir 
atkarīgs no laika, kad izmantojat ierīci ar ieslēgtu 
GPS, izgaismojumu un enerģijas taupīšanas 
režīmu. Izteikti zemas temperatūras ietekme uz 
ierīci var samazināt akumulatora darbības laiku.  

Ūdens izturības klase 5ATM 

Temperatūras diapazons darbībai No -20oC līdz 60oC 

Temperatūras diapazons uzlādei No 5oC līdz 40oC 

Radio frekvence/protokols Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija 

www.GARMIN.lv 
 

http://www.garmin.lv/approach

