
                                          Approach® S60 
Atjauninājumi ierīcei 
Ieinstalējiet Garmin Express savā datorā (www.garmin.lv/garmin-express). Savā 
viedtālrunī ielādējiet Garmin Connect Mobile lietotni. 
Tas nodrošina ar vieglu pieeju šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:  

• programmatūras atjauninājumi; 
• golfa laukumu karšu atjauninājumi; 
• datu augšupielāde Garmin Connect vietnē; 
• ierīces reģistrēšana. 

Garmin Express iestatīšana 
1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;  
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express; 
3. Sekojiet norādījumiem ekrānā. 
Garmin Golf lietotne 
Garmin Golf lietotne ļauj golfa spēlētājiem sacensties savā starpā dažādos 
laukumos. vairāk kā 40`000 laukumos ik nedēļu tiek veidots līderu saraksts, kam 
varat pievienoties. Jūs varat izveidot turnīru un uzaicināt tam spēlētājus. Garmin 
Golf lietotne sinhronizē jūsu datus ar Garmin Connect mājas lapu un Garmin 
Connect Mobile lietotni. Jūs varat lejupielādēt Garmin Golf lietotni sava 
viedtālruņa lietotņu veikalā. 

Ierīces uzlādēšana 
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet no nosusiniet kontaktus un 

laukumu a tiem, pirms veicat 
uzlādi vai pievienošanos 
datoram.  
1. Ievietojiet USB kabeļa šaurāko 
galu savas ierīces uzlādes portā;  
2. Ievietojiet USB kabeļa platāko 
galu sava datora USB portā;  
3. Pilnībā uzlādējiet savu ierīci. 

Kontroles izvēlnes aplūkošana 
Kontroles izvēlne satur izvēlnes iespēju īssaistes, 
piemēram, ieslēgšanu, netraucēšanas režīmu, 
skārienjūtīgā ekrāna bloķēšanu un ierīces 
izslēgšanu.  
Piezīme: jūs varat pievienot, izmainīt secību un 
izņemt izvēlnes iespēju īssaistes kontroles 
izvēlnē.  
1. Pieturiet  no jebkuras lapas; 
2. Izvēlieties iespēju. 

Ierīces pārskats 
 ① 

Skārien-
jūtīgs 
ekrāns 

Pavelciet uz tā, lai pārvietotos 
starp palīgrīkiem, funkcijām 
un izvēlnēm. Pieskarieties, lai 
izvēlētos. 

② 
Darbības 
poga 

Nospiediet, lai uzsāktu 
aktivitāti. Nospiediet, spēlējot 
golfu, lai aplūkotu golfa 
izvēlni.  
 

③ 

 

Pieturiet, lai ieslēgtu ierīci. 
Pieturiet, lai aplūkotu 
kontroles izvēlni. Nospiediet, 
lai aplūkotu pašreizējās lapas 
izvēlni.  

④ 

 

Nospiediet, lai atgrieztos 
iepriekšējā lapā.  

Signālu iegūšana no satelītiem 
Ierīcei, lai tā uztvertu signālus no satelītiem, ir nepieciešams neaizsegts debess 
jums. Dienas laiks un datums automātiski iestatās, balstoties uz GPS pozīciju. 
1. Dodieties ārpus telpām, uz atklātu vietu. Ierīces augšpusei vajadzētu būt 
vērstai pret debesīm;  
2. Uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītus. Šis process var aizņemt no 30 līdz 60 
sekundēm.   
Pārošana ar jūsu viedtālruni 
Lai izmantotu savienojuma funkcijas Appraoch S60 ierīcē, tai ir jābūt sapārotai 
tieši caur Garmin Connect Mobile lietotni, nevis caur viedtālruņa Bluetooth 
iestatījumiem.  
1. Ieinstalējiet un atveriet Garmin Connect Mobile lietotni no jūsu viedtālruņa 
lietotņu veikala;  
2. Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci. Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, jums ir jāizvēlas 
ierīces lietošanas valoda. Ierīce aicina jūs pārot to ar viedtālruni;  
Ieteikums: jūs varat izvēlēties  > Settings > Pair Phone, lai ieietu pārošanas 
režīmā pēc sākotnējo iestatījumu veikšanas. 
3. Izvēlieties iespēju, lai pievienotu savu ierīci Garmin Connect Mobile kontam:  
• ja šī ir pirmā ierīce, ko pārojat ar GarminConnect Mobile lietotni, sekojiet 

norādēm viedtālruņa ekrānā;  
• ja esat jau pārojis citu ierīci ar Garmin Connect Mobile lietotni, iestatījumu 

izvēlnē izvēlieties Garmin Devices > Add Device un sekojiet norādēm 
viedtālruņa ekrānā. 

Kad ir notikusi veiksmīga pārošana, jūsu ierīcē uzrādās atbilstošs paziņojums un 
ierīce automātiski sinhronizējas ar jūsu viedtālruni.  

Automātisks mērķis 
Jūsu ierīce automātiski izveido mērķi dienas soļu skaitam, balstoties uz 
iepriekšējo dienu aktivitātes līmeni. Jums kustoties dienas garumā, ierīce ataino 
jūsu progresu pretī jūsu dienas mērķim. Ja izvēlaties neizmantot automātiskā 
mērķa funkciju, jūs varat iestatīt personalizētu soļu skaita mērķi savā Garmin 
Connect kontā. 
Kustību brīdinājumu izmantošana 
Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas izmaiņas metaboliskajā stāvoklī. Kustību 
brīdinājums atgādina izkustēties. Pēc vienas stundas mazkustībā, uzrādās Move! 
ziņojums un sarkana josla. Papildus segmenti joslā parādās ik pēc 15 minūtēm 
mazkustībā. Veiciet vismaz pāris minūšu pastaigas, lai atiestatītu brīdinājumu. 
Miega uzraudzīšana 
Jums guļot, ierīce uzrauga jūsu kustības. Miega statistikas iekļauj sevī kopējās 
miega stundas, miega līmeņus un kustības miegā. Jūs varat iestatīt savas 
normālās miega stundas sava Garmin Connect konta lietotāja iestatījumos. Jūs 
varat aplūkot statistiku par savu miegu savā Garmin Connect kontā.  
Aktivitātes 
Jūsu ierīce var tikt izmantota iekštelpu, ārpustelpu un fitnesa aktivitātēs. Kad 
uzsākat aktivitāti, ierīce ataino un ieraksta datus no sensoriem. Jūs varat saglabāt 
aktivitātes un dalīties tajās Garmin Connect vietē. Jūs varat pievienot savā ierīcē 
arī aktivitātes lietotnes no Connect IQTM, izmantojot savu Garmin Connect kontu. 
Plašākai informācijai par aktivitātes uzraudzīšanu un fitnesa mērījumu precizitāti, 
apmeklējiet www.garmin.lv/ak-uz-pre.   
Aktivitātes uzsākšana 
Kad iesākat aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski, ja nepieciešams. Kad apstādināt 
aktivitāti, ierīce atgriežas pulksteņa režīmā. 
1. Atrodoties pulksteņa lapā, nospiediet darbības pogu;  

2. Izvēlieties ; 
3. Izvēlieties aktivitāti; 
4. Ja nepieciešams, uzgaidiet līdz jūsu ierīce savienojas ar jūsu ANT+ sensoriem; 
5. Ja aktivitātei ir nepieciešams GPS, dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz 
ierīce uztver signālus no satelītiem;  
6. Nospiediet darbības pogu, lai ieslēgtu taimeri.  
Piezīme: ierīce neieraksta jūsu aktivitātes datus, kamēr neesat ieslēdzis taimeri.  
Aktivitātes apstādināšana 
1. Nospiediet darbības pogu;  
2. Izvēlieties iespēju: 
• lai atsāktu savu aktivitāti, nospiediet darbības pogu;  
• lai saglabātu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties Done > ; 
• lai dzēstu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties Done >  > . 

Palīgrīki 
Jūsu ierīcē ir iepriekšēji ielādēti palīgrīki, kas nodrošina ar ērti aplūkojamu 
informāciju. Dažiem no palīgrīkiem ir nepieciešams Bluetooth savienojums ar 
saderīgu viedtālruni. Daži palīgrīki pēc noklusējuma nav redzami. Jūs varat tos 
pievienot palīgrīku cilpai manuāli.  
Notifications: ziņojumi brīdina jūs par ienākošajiem zvaniem, SMS, jaunumiem 
sociālajos tīklos u.c., balstoties uz viedtālruņa ziņojumu iestatījumiem. 
Calendar: kalendārs ataino tuvojošās tikšanās no jūsu viedtālruņa kalendāra.  
Music controls: nodrošina ar mūzikas kontroli jūsu viedtālrunī.  
Weather: ataino pašreizējo temperatūru un laika apstākļu prognozi.  
My day: uzrāda dinamisku kopsavilkumu par jūsu aktivitāti šodien. Mērījumi 
iekļauj jūsu pēdējo ierakstīto aktivitāti, intensitātes minūtes, uzkāpto stāvu 
skaitu, soļus, sadedzinātās kalorijas un citus datus.  
Steps: uzskaita jūsu noieto soļu skaitu dienā, soļu mērķi un noceļoto attālumu.  
Intensity minutes: uzskaita jūsu laiku, kas ir pavadīts vidējas un spēcīgas slodzes 
aktivitātēs, jūsu nedēļas intensitātes minūšu mērķi un progresu pretī šim 
mērķim. 
Last activity: ataino īsu apkopojumu par jūsu pēdējo ierakstīto aktivitāti , 
piemēram, jūsu pēdējo skrējienu, braucienu vai peldi. 

Last sport: ataino īsu kopsavilkumu par jūsu pēdējo ierakstīto sportu un kopējo 
nedēļā veikto attālumu. 
Calories: ataino jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.  
Golf: ataino golfa informāciju par jūsu pēdējo raundu.  
Palīgrīku aplūkošana 
Jūsu ierīcē ir iepriekšēji ielādēti palīgrīki un vēl vairāk iespēju, kad savienojat 
ierīci ar savu viedtālruni.  
Atrodoties pulksteņa lapā, pavelciet uz augšu vai leju ekrānā.  
Pieskarieties skārienjūtīgajam ekrānam, lai aplūkotu palīgrīka papildus iespējas 
un funkcijas.  
Nospiediet , lai aplūkotu palīgrīka iestatījumus.  
Palīgrīku cilpas pielāgošana 
1. Izvēlieties  > Settings > Widgets; 
2. Izvēlieties palīgrīku; 
3. Izvēlieties Enabled slēdzi, lai noņemtu palīgrīku no palīgrīku cilpas; 
4. Izvēlieties Add Widgets; 
5. Izvēlieties palīgrīku. 
Palīgrīks ir pievienots palīgrīku joslai. 

http://www.garmin.lv/garmin-express
http://www.garmin.lv/garmin-express
http://www.garmin.lv/ak-uz-pre


Golfa spēlēšana 
1. Nospiediet darbības pogu; 
2. Izvēlieties Golf; 
3. Uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītus. Tas var aizņemt no 30 līdz 60 sekundēm;   
4. Izvēlieties laukumu no tuvumā esošajiem laukumiem.  
Bedrītes skats 
Ierīce ataino bedrīti, kuru spēlējat 
un automātiski pāriet uz nākamo, 
kad jūs pabeidzat šo bedrīti. Jūs 
varat pavilkt uz augšu vai leju 
ekrānā vai pārvilkt bedrītes 
indikatoru aiz ekrāna robežas, lai 
pārvietotos starp bedrītēm.  
Piezīme: pēc noklusējuma, ierīce 
aprēķina attālumu līdz grīna 
priekšpusei, aizmugurei un 
centram. Ja jūs zināt bedrītes 
karodziņa atrašanās vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk.  

① Pašreizējās bedrītes numurs 
② Bedrītes indikators 
③ Par šajā bedrītē 
④ Bedrītes karte 
⑤ Attālums līdz grīna priekšpusei 
⑥ Attālums līdz grīna centram 
⑦ Attālums līdz grīna aizmugurei 

PlaysLike attāluma aplūkošana 
PlaysLike attāluma funkcija aprēķina augstuma izmaiņas laukumā, atainojot 
pielāgotu attālumu līdz grīnam.  
Izvēlieties attālumu līdz grīnam. Pie katra attāluma uzrādās ikona.  

 Attālums spēlējams ilgāk kā plānots, saistībā ar izmaiņām augstumā.  

 Attālums spēlējams kā plānots. 

 Attālums spēlējams ātrāk kā plānots, saistībā ar izmaiņām augstumā. 
Grīna aplūkošana 
Spēlējot spēli, jūs varat tuvāk aplūkot grīnu un pārvietot karodziņa atzīmi.  
1. Izvēlieties karti; 
2. Izvēlieties  ekrāna augšpusē;  

3. Pieskarieties vai pārvelciet , lai mainītu karodziņa atrašanās vietu.   
Bedrītes attāluma informācija ekrānā atjauninās, balstoties uz jauno karodziņa 
atzīmes vietu. Atzīmes vieta tiek saglabāta tikai pašreizējam raundam.  
Virziena uz karoga atzīmi aplūkošana 
PinPointer funkcija ir kompass, kas nodrošina ar norādēm par virzienu, kad 
nevarat redzēt grīnu. Šī funkcija var palīdzēt izdarīt sitienu pat tad, kad esat 
brikšņos vai dziļi smilšu šķērslī.  
Piezīme: neizmantojiet PinPointer funkciju, kad esat golfa mašīnā. Traucējumi no 
golfa mašīnas var ietekmēt kompasa precizitāti.  
1. Nospiediet darbības pogu; 

2. Izvēlieties . Bultiņa norāda uz karodziņa atzīmes vietu. 
Layup un Dogleg attālumi un saglabātās vietas 
Jūs varat aplūkot layup un dogleg attālumus par 4 un 5 bedrītēm. Arī saglabātās 
vietas atainojas sarakstā. 
1. Nospiediet darbības pogu; 
2. Izvēlieties . 
Piezīme: attālumi un vietas tiek izņemtas no saraksta, kad esat tiem garām.  
Vietas saglabāšana 
Kad spēlējat raundu, jūs varat saglabāt līdz 5 vietām katrai bedrītei. Vietas 
saglabāšana ir noderīga, lai atzīmētu objektus un šķēršļus, kas nav atainoti kartē. 
Jūs varat aplūkot attālumus līdz šīm vietām layup un dogleg lapā.  
1. Stāviet vietā, ko vēlaties saglabāt; 
Piezīme: jūs nevarat saglabāt vietu, kas atrodas tālu no jūsu šobrīd izvēlētās 
bedrītes.  
2. Nospiediet darbības pogu; 
3. Izvēlieties  >  > Save Location; 
4. Izvēlieties vietas indikatoru. 
Attālumu mērīšana ar Touch Targeting funkciju 
Kad spēlējat spēli, jūs varat izmantot mērķēšanu ar pieskārienu, lai aprēķinātu 
attālumu līdz jebkurai vietai kartē;  
1. Izvēlieties karti; 
2. Pieskarieties vai pavelciet ar pirkstu, lai nopozicionētu mērķa aplīti . Jūs 
varat aplūkot attālumu no savas pašreizējās atrašanās vietas līdz mērķa aplītim 
un no aplīša līdz karodziņa atzīmei;  
3. Ja nepieciešams, nospiediet  vai  , lai pietuvinātu vai attālinātu.  
Sitiena mērīšana, izmantojot AutoShot funkciju  
1. Uzsāciet spēlēt raundu. Attālums no sitiena vietas atainojas ekrāna augšpusē;  
2. Aizejiet vai aizbrauciet līdz savai bumbiņai;  
3. Veiciet savu nākamo sitienu. Ierīce ieraksta attālumu no jūsu iepriekšējā 
sitiena.  

Rezultātu lapas izmantošana 
1. Spēlējot golfu, nospiediet darbības pogu; 
2. Izvēlieties  ; 
3. Ja nepieciešams, nospiediet , lai iestatītu rezultātus vai izmainītu par 
bedrītei;   
4. Pavelciet uz augšu, leju ekrānā vai pārvelciet bedrītes indikatoru aiz ekrāna 
malas, lai mainītu bedrītes;  
5. Pieskarieties ekrāna centram;  
6. Nospiediet  vai , lai iestatītu rezultātu.  
Īsas vēstures aplūkošana 
1. Kad esat izspēlējis bedrīti, nospiediet darbības pogu;  
2. Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par pēdējo sitienu;   
3. Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par katru sitienu pēdējā bedrītē;  
4. Izvēlieties sitienu, lai aplūkotu atvēziena tempu.  
Jūsu raunda apkopojuma aplūkošana 
Raunda laikā, jūs varat aplūkot savu rezultātu, statistiku un informāciju pa 
soļiem.  
1. Nospiediet darbības pogu; 
2. Izvēlieties ; 
3. Pavelciet uz augšu vai leju. 
Raunda pabeigšana 
1. Nospiediet darbības pogu; 
2. Izvēlieties End; 
3. Izvēlieties iespēju: 
• lai aplūkotu statistiku un raunda informāciju, uzspiediet uz rezultāta;  
• lai saglabātu raundu un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties Save; 
• lai pielāgotu rezultātu tabulu, izvēlieties Edit Score; 
• lai dzēstu raundu un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties Discard; 
• lai nopauzētu raundu un atgrieztos tajā vēlāk, izvēlieties Time. 

Vēziena temps 
Vēziena tempa lietotne palīdz jums izpildīt konsekventāku vēzienu. Ierīce mēra 
un ataino jūsu atvēziena un vēziena uz leju laikus. Ierīce uzrāda arī jūsu vēziena 
tempu. Vēziena temps ir atvēziena laiks dalīts ar jūsu vēziena uz leju laiku un 
atainots kā attiecība. Attiecība 3 pret 1 vai 3.0 ir ideāls vēziena temps, balstoties 
uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem.  
Jūsu atvēziena tempa analīze 
1. Atrodoties pulksteņa lapā, nospiediet darbības pogu;  
2. Izvēlieties  > Swing Tempo; 
3. Izvēlieties  vai , lai iestatītu tempa laiku;  
4. Izvēlieties  > Club Time un izvēlieties nūjas veidu; 
5. Izpildiet pilnu vēzienu. Ierīce ataino jūsu vēziena analīzi.  
TruSwing sensors 
TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēziena mērījumus no jūsu TruSwing ierīces. 
Apmeklējiet www.garmin.lv/produkti/sportam/approach tās iegādei.  
TruSwing mērījumi 
Jūs varat aplūkot vēziena mērījumus savā Approach ierīcē, Garmin Connect vai 
Garmin Connect Mobile lietotnē. Plašākai informācijai – aplūkojiet savu TruSwing 
lietošanas pamācību. 
Primārās rokas maiņa ierīces izmantošanai 
1. TruSwing lietotnē Approach S60 ierīcē izvēlieties  > Handedness; 
2. Izvēlieties iespēju. 
Ierīces atiestatīšana 
Ja ierīce pārstāj reaģēt uz jūsu komandām, jums vajadzētu to atiestatīt. Šis 
process nedzēš jūsu datus un iestatījumus.  
1. Pieturiet  12 sekundes. Ierīce izslēdzas; 
2. Pieturiet  vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci. 
ANT+ sensoru pārošana 
Pārošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, piemēram – pulsometra 
savienošana ar jūsu Garmin ierīci.  
1. Novietojiet ierīci 3 m darbības diapazonā no sensora;  
Piezīme: atejiet 10 m no citiem ANT+ sensoriem pārošanas laikā.  
2. Izvēlieties  > Settings > Sensors & Accessories > Add New; 
3. Izvēlieties sensoru. Jūs varat pielāgot datu lauku, lai atainotu pulsa datus. 
Ierīces tīrīšana 
Piezīme: pat neliels sviedru vai citu šķidrumu daudzums var izraisīt elektrisko 
kontaktu koroziju, pievienojot pie lādētāja, traucējot datu pārnesi un uzlādi.    
1. Noslaukiet ierīci ar maigā tīrīšanas līdzeklī iemērktu lupatiņu;  
2. Noslaukiet ierīci tīru. Pēc tīrīšanas, ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt. 
Ieteikums: plašākai informācijai apmeklējiet:  www.garmin.lv/ierices-kopsana. 
Tehniskie parametri 

Akumulatora veids Iebūvēts, pārlādējams litija jonu akumulators 
Akumulatora darbības laiks ar 
vienu uzlādes reizi 

Līdz 10 dienām pulksteņa režīmā 
Līdz 10 stundām GPS režīmā 

Ūdens izturības klase 5ATM (līdz 50 m) 
Temperatūra darbībai No -20oC līdz 55oC 
Temperatūra uzlādei No 0oC līdz 45oC 
Radio frekvences/protokoli 2.4 GHz ANT+, Bluetooth Smart 
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