
                                          Approach® X10 
Ierīces pārskats 
 

① Skārienjūtīgs 
ekrāns 

Pavelciet uz tā, lai pārlapotu funkcijas, 
datu lapas un izvēlnes. Pieskarieties, lai 
izvēlētos 

② Ierīces poga Pieturiet, lai bloķētu ekrānu un ieslēgtu 
vai izslēgtu ierīci. Nospiediet, lai atvērtu 
vai aizvērtu izvēlni. Nospiediet, lai 
atgrieztos izvēlnes iepriekšējā lapā. 

 
Izvēlnes ikonas 

 
Uzsāk golfa raundus 

 
Atver ierīces iestatījumu izvēlni 

 
Atver ierīces informācijas izvēlni 

 
Golfa spēlēšana 
1. Nospiediet ierīces pogu, lai piekļūtu izvēlnei; 

2. Nospiediet ;  
Ierīce atrod satelītus un aprēķina jūsu atrašanās vietu; 
PIEZĪME: Lai atrastu satelīta signālus, var paiet 30 līdz 60 sekundes . 
3. Izvēlieties golfa laukumu no saraksta; 
4. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu iestatījumus un uzsāktu raundu. 

Ierīces uzlāde 
Piezīme: lai izvairītos korozijas, rūpīgi notīriet un nosusiniet ierīces kontaktus un 
laukumu ap tiem, pirms veicat ierīces uzlādi vai pievienošanu no datora.  
1. Pievienojiet USB kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā. 

 
2. Pievienojiet USB kabeļa lielo galu datora USB portam. 
3. Uzlādējiet ierīci pilnībā. 
Jūsu viedtālruņa piepārošana 
Jūs varat izmantot datoru, lai pabeigtu iestatīšanas procesu, izmantojot savu 
Garmin Connect kontu. Tas var būt noderīgi, lai lejupielādētu kursu atjauninājumus, 
augšupielādētu rezultātus vai skatītu datus. 
1. Pievienojiet ierīcei lādēšanas/datu kabeli. 
2. Pievienojiet USB kabeli datora USB portam. 
3. apmeklējiet vietni www.garmin.com/express. 
4. Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietojumprogrammu: 

• Ja izmantojat Windows operētājsistēmu, nospiediet Lejupielādēt priekš 
Windows . 

• • Ja izmantojat Mac operētājsistēmu, nospiediet Lejupielādēt Mac 

datoram. 
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 
Jūsu datu sinhronizēšana ar Garmin Connect Mobile lietotni  
Regulāri jāsinhronizē savi dati, lai izsekotu jūsu progresu Garmin Connect 
lietojumprogrammā. 
1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. 
Programma Garmin Express sinhronizē jūsu datus. 
2. Skatiet savus pašreizējos datus lietotnē Garmin Connect. 

Ar golfa spēli saistītās ikonas. 

 
Grīna skats 

 
Šķēršļu skats 

 
Sitiena mērījumi 

 
Layup vai dogleg attālumi 

 
Izmaiņu veikšana rezultātā 

 
Izmaiņu veikšana grīna 

 
Raunda pārtraukšana 

 
Bedrītes skats 
Ierīce ataino bedrīti, kuru spēlējat, un automātiski pāriet uz mākamo bedrīti. 

Piezīme: pēc noklusējuma, ierīce aprēķina attālumu līdz  grīna 
priekšpusei, centram un aizmugurei. Ja jūs zināt konkrētu bedrītes 
atrašanās vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk. 

① Pašreizējais bedrītes numurs 

② Vidējais sitienu skaits (PAR) spēlētajai bedrītei 

③ Attālums līdz grīna aizmugurei 

④ Attālums līdz bedrītes atzīmei 

⑤ Attālums līdz grīna priekšpusei 

 
Pāreja starp bedrītēm 
Jūs varat pārslēgties starp bedrītēm no bedrītes skata lapas . 
1. Kamēr aplūkojat informāciju par bedrīti, maigi piesitiet pie ekrāna; 
2. Izvēlieties bedrīti un nospiediet Done. 
Pārslēgšanās starp grīniem  
Ja spēlējat bedrīti ar vairāk kā vienu grīnu, jūs varat pārslēgties starp grīniem. 
1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 

2. Nospiediet . 
Bedrītes atzīmes (Pin) pārvietošana 
Jūs varat aplūkot tuvāk grīnu un pārvietot bedrītes atzīmi. 
1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 

2. Nospiediet ; 
3. Nospiediet  vai , lai pārvietotu bedrītes atzīmi. 
 
Sitiena mērīšana 
1. Kad spēlējiet golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 

2. Nospiediet ; 
3. Aizejiet līdz savai golfa bumbiņai. Attālums automātiski atiestatās, kad veicat 
nākamo sitienu. 
Ieteikums: jūs varat izvēlēties Previous Shots, lai aplūkotu iepriekšējos sitienus. 
 
 

Ierīces pielāgošana 
Ierīces iestatījumi 

No galvenās izvēlnes izvēlieties . 
Scoring: Iespējo punktu skaitu. 
Units: Iestata mērvienību attālumam. 
Time: Iestata laiku. 
Language: Iestata valodu. 
         NOTE: Teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu valodu vai kartes 
datus. 
Gender: Iestata spēlētāja dzimumu. 
Restore Defaults: Atgriež ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām. 
 
Ierīces informācijas skatīšana 
Jūs varat apskatīt vienības ID, programmatūras versiju, regulējošo informāciju un 
atlikušo akumulatora enerģiju. 
1. Nospiediet ierīces taustiņu, lai skatītu izvēlni. 
2. Nospiediet . 
 
Problēmu novēršana 
Ierīces restartēšana 
Ja ierīce pārstāj reaģēt, jums var būt nepieciešams to restartēt. Tas neizdzēš 
nevienu no jūsu datiem vai iestatījumiem. 
1. Turiet ierīces taustiņu 10 sekundes. 
Ierīce izslēdzas. 
2. Turiet ierīces taustiņu vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci. 
Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana 
Jūs varat atjaunot visus ierīces iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma 
vērtībām. 
Piezīme:  Tas dzēš visu lietotāja ievadīto informāciju un darbību vēsturi. 
1. Nospiediet ierīces taustiņu, lai skatītu izvēlni. 

2. Nospiediet > Restore Defaults > . 
 
Tehniskie parametri 

Ūdens izturība Peldēšanai, 5 ATM 

Akumulatora veids Pārlādējams litija jonu akumulators 

Akumulatora darbības laiks  Līdz 5 dienām/līdz 10 h ar GPS  

Temperatūra darbībai No -10oC līdz 60oC  

Temperatūra uzlādei No 0oC līdz 40oC  

Radio frekvence/protokols 2.4 GHz ANT+ bezvadu protokols; Bluetooth 
Smart bezvadu tehnoloģija 

 
www.garmin.lv 

 

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.lv/


Šķēršļu aplūkošana 
Jūs varat aplūkot attālumus līdz šķērslim fairway garumā PAR 4 un 5 bedrītēm. Jūsu 
Approach X10 ierīce ataino šķēršļus, kas ietekmē sitienu izvēli individuāli vai grupās, 
lai palīdzētu jums noteikt layup pārejas attālumiem.  
1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 

2. Izvēlieties ; 
 

① Šķēršļa nosaukums 

② Attālums līdz šķēršļa aizmugurei 

③ Attālums līdz šķēršļa priekšpusei 

④ Grīna atrašanās vieta 

⑤ Fairway centrs 

⑥ Aptuvenā šķēršļa atrašanās vieta attiecībā pret fairway 

 
3. Pavelciet uz ekrāna lejup vai augšup, lai redzētu citus šķēršļus pašreizējai bedrītei. 
Layup un Dogleg attālumu aplūkošana 

Jūs varat aplūkot attālumus līdz layup un dogleg PAR 4 un 5 
bedrītēm. 
1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 

2. Izvēlieties ; 
 
 
Layup un dogleg attālumi ① un attālumi katra layup vai dogleg 
sasniegšanai ② atainojas ekrānā. 
 

Programmatūras un kursu atjauninājumi 
Šī ierīce ir ar bezmaksas kursa karšu atjauninājumiem. Lai atjauninātu savu ierīci, 
lejupielādējiet bezmaksas Garmin Express programmatūru no 
www.garmin.com/express 
1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. 
Ja ir pieejama jauna programmatūra, Garmin Express to nosūta uz jūsu ierīci. 
2. Atvienojiet ierīci no datora. 
Ierīce brīdina, ka programmatūra ir jāatjaunina. 
3.Izvēlieties iespēju. 
Satelītu signālu iegūšana. 
Lai iegūtu satelīta signālu, ierīcei ir vajadzīgs skaidrs skats uz debesīm. 
1. Izejiet ārā kādā plašā laukā vai vietā. 
Ierīces priekšpusei jābūt pagrieztai uz debesīm. 
2. Pagaidiet, kamēr ierīce atrod satelītus. 
Lai atrastu satelīta signālus, var paiet 30-60 sekundes. 
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana 

• Bieži sinhronizējiet ierīci ar savu Garmin Connect kontu: 
o Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un 

programmu Garmin Express. 
Kamēr tas ir savienots ar jūsu Garmin Connect kontu, ierīce lejupielādē 
vairākas satelītu datu dienas, ļaujot ātri atrast satelītu signālus.  

• Izejiet ar ierīci ārā kādā atklātā laukā prom no augstām ēkām un kokiem. 
Palieciet mierīgs dažas minūtes. 

Produktu atjauninājumi 
Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express). Viedtālrunī instalējiet 
lietotni Garmin Connect Mobile. 
Tas nodrošina ērtu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcei: 

• Programmatūras atjauninājumi 

• Karšu atjauninājumi 

• Datu augšupielāde pakalpojumā Garmin Connect 

• Produktu reģistrācija 

Papildu informācijas iegūšana 

• Dodieties uz www.garmin.com/golf. 

• Dodieties uz http://buy.garmin.com, vai sazinieties ar Garmin izplatītāju, 
lai iegūtu informāciju par papildu piederumiem un rezerves daļām. 

 
Sekošana līdzi rezultātam 
Kad rezultātu uzskaite ir ieslēgta, jums tiek piedāvāts ievadīt savu rezultātu, kad esat 
grīnā. Jūs manuāli varat ievadīt rezultātu arī jebkurā spēles brīdī.  
1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni; 
2. Nospiediet ; 
3. Izvēlieties bedrīti; 
4. Pavelciet uz augšu vai uz leju vai lejup, lai ievadītu rezultātu. 
Raunda beigšana 
1. Nospiediet ierīces pogu, lai aplūkotu izvēlni; 
2. Nospiediet .  

Ierīces uzturēšana darba kārtībā 
Izvairieties no triecieniem vai nevērīgas apiešanās ar ierīci, jo tie var saīsināt ierīces 
mūžu! 
Izvairieties no pogu nospiešanas zem ūdens!  
Neizmantojiet asu priekšmetu, lai tīrītu ierīci! 
Nekad neizmantojiet cietu vai asu priekšmetu, lai darbotos ar ierīces skārienjūtīgo 
ekrānu, jo tas var bojāt ierīci! 
Izvairieties no ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidīšanas 
līdzekļiem, jo tie var bojāt ierīces korpusu. 
Rūpīgi notīriet ierīci ar tīru ūdeni pēc tam, kad ierīce ir bijusi pakļauta hlora, 
sālsūdens, pret iedeguma krēma, kosmētikas, alkohola vai citas spēcīgas ķīmijas 
ietekmei! Ilgstoša šo līdzekļu ietekme var bojāt ierīces korpusu.  
Neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmām temperatūrām, jo tas 
var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus ierīcei! 
Noņemiet ierīce siksniņas! 
Ierīces tīrīšana 
Piebilde: pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektronisko 
kontaktu koroziju, kad ierīce tiek pievienota lādētājam. Korozija var traucēt uzlādei 
un datu pārnesei.  
1. Noslaukiet ierici, izmantojot lupatiņu,  
2.Noslaukiet ierīci sausu (arī no tīrāmā līdzekļa). Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei nožūt 
pilnībā! 
Ieteikums: papildus informācijai apmeklējiet vietni www.garmin.lv/ierices-kopsana 
 

 

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/golf
http://buy.garmin.com/
http://www.garmin.lv/ierices-kopsana

