
 

 
sērijas  
Īsa lietošanas 
pamācība  

Šis produkts darbojas ar litija-polimēra bateriju.   
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, Jūs saņemsiet 
uzaicinājumu izvēlēties valodu. 

1. Turiet  
2. Izvēlieties valodu. 
3.  Sāciet spēlēt golfu. 

Lai problēmu gadījumā mēs Jums varētu palīdzēt, 
piereģistrējiet savu ierīci mūsu mājas lapā: 
http://my.garmin.com . Saglabājiet pirkuma čeku.  

 

Ierīces lādēšana 
 Noņemiet aizsargvāciņu  no mini USB porta  

 
Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu mini USB portā.    

 Lielāko USB kabeļa galu ievietojiet  AC lādētājā.   

 
Pievienojiet AC lādētāju standarta sienas kontaktligzdai.  

 Pilnībā uzlādējiet ierīci. Pilnībā uzlādēta baterija darbojas līdz 15h.  
 

GPS Satelīta signāla uztveršana 
1. Lai uztvertu GPS signālu, dodieties ārpus telpām.  
2. Ieslēdziet Approach ierīci. Signāla uztveršanai būs nepieciešamas dažas minūtes. Ja signāls ir 

vājš, uz kartes parādās mirgojoša jautājuma zīme.  
GOLFA SPĒLE 
1. Galvenajā izvēlnē nospiediet Play.  
2. No saraksta izvēlieties laukumu. 
Spēles režīmā Jūsu lokācija uz laukuma 
tiek apzīmēta ar golfa bumbiņu.   
Grīna pārlūks 

1. Uz kartes pieskarieties 
attāluma balonam augšējā 
labajā stūrī.  

2. Pieskarieties jebkurai grīna 
vietai, lai to atzīmētu.  

3. Izvēlieties Done, lai saglabātu 
atzīmēto lokāciju un atgrieztos 
pie bedrītes kartes.  

Kartes izmantošana 
Karte rāda Jūsu pašreizējās 
izspēlētās bedrītes pārskatu 

Bedrītes numurs. Pieskarieties, 
lai piekļūtu izvēlnei. Punktiņu skaits 
norāda uz vērtību.  

Attālums līdz grīna vidum. 
Pieskarieties, lai piekļūtu grīna 
pārlūkam.  

Izmantojiet, lai aplūkotu bedrītes.  
 

 

Touch Targeting funkcija  
Izmantojiet šo funkciju, lai mērītu 
attālumu līdz jebkuram kartes punktam.  
1. Sāciet spēli vai aplūkojiet laukumu.   
2. Pieskarieties un pavelciet pirkstu, lai 
pārvietotu sarkano mērķa aplīti.   
* Attālums līdz grīna vidum no 
mērķa apļa. 
* Attālums no Jūsu pašreizējās 
lokācijas līdz mērķa aplim 

*    abu distanču kopējā vērtība.   

4. Ja nepieciešams, izvēlieties 
, lai pietuvinātu mērķa 

apli.  
5. Lai atgrieztos pie bedrītes 
kartes, nospiediet .  

  
Rezultāta skaitīšana 
Rezultātu skaitīšana ir 
iespējama līdz 4 spēlētājiem 

1.Sāciet spēli.    
2. Izvēlieties Score.   
3. Izvēlieties kādu no 
opcijām.  
4. Izvēlieties Score, lai 
atgrieztos pie laukuma 
kartes.  

 

  

Golfa laukuma meklēšana  
* Laukuma 
meklēšana pilsētā 
1. Izvēlieties 

 
2. Ievadīšanai 
izmantojiet ekrāna 
tastatūru. Spiediet .  
3. Izvēlieties pilsētu 
un laukumu no 
saraksta.  

* Tuvumā esoša laukuma meklēšana 
No galvenās lapas izvēlieties 

 
Parādās tuvumā esošo laukumu saraksts.  
* Laukuma meklēšana pēc nosaukuma  
1. Izvēlieties Preview > Spell Course. 
2. Ievadīšanai izmantojiet ekrāna 
tastatūru. Spiediet .   
3. Izvēlieties laukumu. 

 



Spēles karte 
.    

 
1. Lokālais handikaps 
2. Kopējais rezultāts 
3. Reālais sitienu skaits līdz 

bedrītei 
4. Ierakstītais sitienu skaits 

līdz bedrītei.  
 

Klipša izmantošana 
Izmantojiet klipša stiprinājumu, lai piestiprinātu ierīci pie 
jostas, kabatas vai somas.      

 
Lokācijas saglabāšana 
Atzīmējiet lokāciju pie bedrītes, izmantojot savu pašreizējo 
lokāciju vai Touch Targeting funkciju.  
Lai dzēstu visas lokācijas, izvēlieties:  

  
Sitiena mērīšana    

1. Kad sitiens izdarīts, turiet nospiestu 
MEASURE.  

2. Izvēlieties Begin Measurement.  
3. Dodieties pie bumbiņas. Ierīce mēra 

attāluma taisnā līnijā no vietas, kuru 
pametat. Lai atgrieztos pie kartes 
mērīšanas laikā, izvēlieties .  

4. Ierodoties pie bumbas, izvēlieties 
kādu no piedāvātajām opcijām.   

Lietotāja datu dzēšana   
! Šādi tiek dzēsta visa lietotāja informācija. 

1. Turiet , lai izslēgtu ierīci.  
2. Novietojiet pirkstu uz ekrāna augšējā kreisā 

stūra.  
3. Turot pirkstu uz ekrāna, ieslēdziet ierīci.   
4. Izvēlieties Yes. 

Ierīces apkope 
* Izturieties pret ierīci saudzīgi.  
* Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces 
tīrīšanai.  
* Nelietojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus 
un insektu atbaidītājus.  
* Nepakļaujiet ierīci ilgstošai pārmērīgu 
temperatūru ietekmei.    

Skārienekrāna kalibrēšana  
Parasti Approach ekrānam nav nepieciešama 
kalibrēšana. Taču, ja pogas nereaģē uz komandām, 
veiciet sekojošus soļus: 
1. Izvēlieties Setup > Display > Calibrate 
Screen. 
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.  

Specifikācijas 
Baterijas tips Litija-polimēra 
Baterijas 
darbības laiks 

Līdz 15h.  

Darbības 
temperatūra 

No -4º līdz 140º F (no -20º līdz 60º C) 

Lādēšanas 
temperatūra 

No 32°F līdz 113°F (no 0°C līdz 45°C) 

Ūdens izturība  IPX7 
 

 


