
Approach® S6 Ātrās uzstādīšanas 
pamācība

 WARNING
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga 
informācija par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci 
attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Pogas

(1) Spiediet, lai ieslēgtu fona apgaismojumu. 
Turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

(2) Spiediet, lai izmērītu sitienu (7.lpp.). Turiet, 
lai atiestatītu mērījumu

(3) Izvēlieties lai atvērtu pašreizējā ekrāna
 izvēlni.  



(4) Izvēlieties, lai ievadītu bedrītes rezultātu. 
(8.lpp.).
Turiet, lai aplūkotu bedrīšu rezultātus. 

(5) Izvēlieties, lai lietotu laukumu pārlūku
Course View (6.lpp.)

(6) Izvēlieties, lai atgrieztos pie iepriekšējā 
ekrāna .

Ierīces ieslēgšana
Ierīce sākotnēji ir daļēji uzlādēta. Uzlādējiet ierīci 
pirms golfa spēles (3.lpp.).
Ievērojiet: Diennakts laiks un datums tiek uzstādīti 
automātiski, kad izejat ārpus telpām un ierīce atrod satelītus.  
1Turiet     un sekojiet  ekrāna instrukcijām.  

2 Izvēlieties Start Round.

3 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus. 
Atbloķējiet ierīci
Ja kādu laiku neizmantojat ierīci, tā aktivizē pulksteņa 
režīmu un ekrāns tiek bloķēts.  Ierīce rāda pareizu laiku 
un datumu, bet neizmanto GPS.

Izvēlieties jebkuru pogu, izņemot       , lai atbloķētu ierīci.   
Statusa ikonas

Baterijas uzlādes līmenis

GPS statuss

Modinātājs

Bluetooth® tehnoloģijas statuss
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Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces 
komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija par 
drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos 
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas,  pirms lādējat ierīci 
vai pievienojat to datoram, rūpīgi nosusiniet 
kontaktus un apkārt tiem esošo laukumu.  

1 Pievienojiet USB kabeli  datora USB portam.

2 Novietojiet lādētāja atveres iepretim ierīces kontaktiem 
un piespiediet lādētāju (1), līdz tas noklikšķ. 

3 Pilnībā uzlādējiet ierīci.
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Golfa spēle
Pirms golfa spēles ierīcei jāatrod satelīta signāls. 
Tas var aizņemt  30–60 sekundes.
1Spiediet   > Start Round.

2 Izvēlieties laukumu no tuvējo laukumu saraksta.

3 Viegli piesitiet ekrānam, lai ritinātu pa katras bedrītes datu 
ekrāniem. 

Padoms: Izvēlieties    , lai atgrieztos pie 
iepriekšējā ekrāna.  

• (1) Rāda bedrītes informāciju (5.lpp.).
• (2) Rāda  layup un  dogleg informāciju (7.lpp.).
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• (3) Rāda PinPointer funkciju (7.lpp.).
• (4) Rāda diennakts laiku.
Ierīce veic automātisku pāreju, kad Jūs pārvietojaties 
pie nākamās bedrītes. 

Bedrītes informācija
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, ierīce aprēķina 
attālumu līdz grīna priekšpusei, vidum un aizmugurei. Ja 
zināt pin atzīmes  atrašanās vietu, Jūs varat uzstādīt to vēl 
precīzāk, izmantojot grīna pārlūku  (6.lpp.).

(1) Pašreizējās bedrītes numurs
(2) Attālums līdz grīna aizmugurei
(3) Attālums līdz grīna vidum
(4) Attālums līdz grīna priekšpusei
(5) Handikapa sitieni (papildus)
(6) Bedrītes Par vērtība
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Nākamā bedrīte

Iepriekšējā bedrīte

Laukuma pārlūka izmantošana 
Spēles laikā Jūs varat pietuvināt lauka skatījumu, kā 
arī aplūkot jebkuru attālumu un lokāciju uz 
laukumu kartes. 
1Spiediet .
2 Pieskarieties vai pavelciet ar pirkstiem uz jebkuru ekrāna 
lokāciju. 

Attāluma līkne (1) rāda attālumu līdz 
nākamajai lokācijai. 

3 Lai  aplūkotu bedrīti  attālināti, spiediet

Grīna pārlūks
Spēles laikā pietuviniet grīnu un pārvietojiet pin 
atzīmes lokāciju. 
1Spiediet .
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2 Spiediet    ekrāna augšējā daļā.   

3Pavelciet  , lai pārvietotu pin lokāciju.
Attālumi bedrītes informācijas ekrānā  tiek atjaunināti, 
lai parādītu jauno bedrītes informāciju. Pin lokācija 
tiek saglabāta tikai pašreizējā raunda laikā.  

PinPointer funkcijas izmantošana
 PinPointer funkcija  ir kompass, kas  nodrošina virzienu 
izvēles palīdzību, ja nav iespējams pārredzēt grīnu. Šī 
funkcija palīdz ieņemt stāvokli sitiena izdarīšanai pat tad, ja 
atrodaties mežā vai    smilšu ielenkumā. 
IEVĒROJIET!: Neizmantojiet  PinPointer funkciju, 
atrodoties golfa ratos. Mijiedrbība ar golfa ratiem var 
negatīvi  ietekmēt kompasa precizitāti. 

Viegli piesitiet ekrānam, līdz parādās kompasa ekrāns.  
Bultiņa norāda uz  pin atzīmes lokāciju. 

Sitiena mērīšana
1 Veiciet sitienu, tad skatieties, kur piezemējas bumbiņa.

2 Spiediet  .

3 Dodieties tieši pie savas bumbiņas. 
Attālums tiek automātiski atiestatīts, kad  Jūs                 
pārvietojaties pie nākamās bedrītes. 

4 Ja nepieciešams,  turiet         , lai  jebkurā laikā 
atiestatītu attālumu.    

 Layup un Dogleg distances un saglabātās lokācijas  
Jūs varat aplūkot layup un dogleg distances  par 4 un 5 
bedrītēm. Saglabātās lokācijas arī parādās šajā sarakstā. 

Viegli piesitiet ekrānam, līdz  parādās layup un 
dogleg informācija.
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Ievērojiet!: Attālumi un lokācijas tiek dzēsti no 
saraksta, kad tos pieveicat/paejat garām. 

Rezultāta skaitīšana
1 Spiediet .
2 Ja nepieciešams, spiediet          , lai uzstādītu vai mainītu

bedrītes par vērtību.
3Spiediet     vai    , lai uzstādītu rezultātu. 

Jūsu kopējais rezultāts  (1) tiek atjaunināts.

4 Turiet     , lai aplūkotu visu bedrīšu rezultātu sarakstu.  

5 Ja nepieciešams, izvēlieties bedrīti, lai mainītu šīs 
bedrītes rezultātu.

Statistikas datu iegūšana
Jūs varat iespējot statistisko datu saņemšanu uz ierīces. Jūs varat 
aplūkot  statistiku, salīdzināt raundus un sekot līdzi 
uzlabojumiem ar Garmin Connect™ konta starpniecību (13.lpp.).

Spiediet   >  > Setup Scoring > Stat 
Tracking > On.
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Ieraksta statistika
1 Spiediet   .
2 Spiediet      vai    , lai uzstādītu veikto sitienu skaitu. 

Jūsu kopējais rezultāts tiek atjaunināts.  
3 Spiediet .

4 Spiediet      vai     , lai uzstādītu  veikto putt sitienu skaitu.

5 Spiediet .

6 Izvēlieties kādu opciju:
• Ja bumbiņa trāpa feirvejā, spiediet        .
• Ja bumbiņa netrāpa feirvejā, spiediet      vai       .

Tālruņa brīdinājumi
Tālruņa brīdinājumiem nepieciešams sapārot savietojamu 
viedtālruni ar Approach ierīci. kad tālrunis saņem ziņojumu, 
tas nosūta brīdinājumu uz ierīci. Lai saņemtu informāciju, 
skat. lietošanas rokasgrāmatu.  

SwingStrength™
 SwingStrength funkcija novērtē, cik spēcīgi jāatvēzē nūja, 
mērot paātrinājuma un leņķa attiecību un salīdzinot to ar jau 
zināmu standarta vēzienu.   SwingStrength vērtība ir 
procentuāls daudzums no Jūsu " pilna spēka atvēziena", kas 
tiek noteikts kalibrācijas procesa laikā.   Lai saņemtu papildus 
informāciju, skat. lietošanas rokasgrāmatu. 

 SwingStrength uzstādīšana
Pirms kalibrējat SwingStrength funkciju, uzlieciet 
ierīci uz vadošās rokas, lai nodrošinātu precīzu 
SwingStrength kalibrēšanu. Piemēram, labročiem 
ierīce jāuzliek uz kreisās rokas.
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Golfa nūjas iedalās trīs grupās: vudi, garie dzelži un īsie 
dzelži.  6-iron nūja vai zemāka vērtība tiek uzskatīta par 
garo dzelzi. 7-iron vai augstāka vērtība - par īso dzelzi. 
Padoms: Jūsu SwingStrength līmeņi laika gaitā var 
mainīties. Tos var pārkalibrēt jebkurā laikā, kad jūtat, 
ka līmenis vairs nav precīzs.  
1 Iesildieties, iemēģiniet vēzienus ar nūju.

2Spiediet      > SwingStrength.

3 Izvēlieties nūjas veidu.

4 Veiciet normālu pilnu atvēzienu.

5 Izvēlieties kādu no opcijām:
• lai saglabātu labu atvēzienu, spiediet          .
• lai dzēstu neizdevušos atvēzienu un meģinātu vēlreiz -     .

6 Atkārtojiet 3.-5.soli katra veida nūjai.

Analizējiet atvēzienu, izmantojot  SwingStrength 
Izmantojiet SwingStrength funkciju treniņa vai raunda 
laikā. Jūs to varat pielietot, lai uzlabotu atandarta pilno 
atvēzienu.  Tāpat šo funkciju var izmantot, ja vēlaties veikt 
mazāk nekā pilnu atvēzienu. Piemēram, atvēzējiet 9-iron 
nūju par 50% un pavērojiet , kā tas ietekmē distanci. 
Raunda laikā, kad nepieciešama šī distance, ieslēdziet   
SwingStrength funkciju un veiciet pāris treniņa atvēzienus 
ar  50% atdevi, pirms veicat īsto sitienu. 

Padoms:  SwingStrength funkcija vislabāk darbojas, ja 
tiek nodrošināts labs kontakts ar bumbu.  
1Spiediet  > SwingStrength.

2 Izvēlieties nūju.

3 Veiciet sitienu.
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TempoTraining
TempoTraining funkcija palīdz veikt konsekventākus 
atvēzienus. Šī ierīce mēra un rāda  backswing (atvēziens uz 
aizmuguri) un downswing (atvēziens uz leju) laiku. Tāpat 
ierīce rāda atvēziena laiku. Atvēziena laiks ir backswing 
laiks dalīts ar downswing laiku, kas izteikts attiecībā. 3 pret 
1 attiecība vai 3.0 ir ideāls atvēziena laiks, kas tiek balstīts uz 
profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem. Papildus 
informāciju skat. lietošanas rokasgrāmatā.
Ideālais atvēziena laiks
Jūs varat sasniegt ideālo 3.0 laiku, izmantojot dažādus 
atvēziena mērījumus, piemēram,  0.7 sek./0.23 sek. vai 1.2 
sek./0.4 sek. katram golfaspēlētājam ir individuāls atvēziena 
laiks, kas ir atkarīgs no viņa spējām un pieredzes.  Garmin® 
nodrošina  6 dažādus mērījumus. 
Šī ierīce izmanto trīs audio toņus, kas nepārtraukti 
atkārto pareizu laiku. Pirmais tonis norāda uz to, kad 
jāsāk backswing atvēziens. Otrais tonis - kad jāsāk   
downswing atvēziens. Trešais tonis norāda, kad jāsit 
bumbiņa.  
Ierīce rāda grafisko attēlu, kas parāda,  vai Jūsu   
backswing vai downswing atvēziens ir pārāk ātrs, 
pārāk lēns vai  tieši laikā attiecībā pret izvēlēto 
mērījumu.  
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(1) Laika mērījumu izvēle  (backswing pret 
downswing atvēzienu laiku attiecība)

(2) Backswing (atvēziens uz aizmuguri) laiks
(3) Downswing (atvēziens uz leju) laiks
(4) Jūsu temps

Labs rādījums

Pārāk lēnu

Pārāk ātri 

Lai atrastu savu ideālo atvēziena mērījumu,  sāciet ar 
lēnāko mērījumi, izmēģiniet to vairākiem 
atvēzieniem.  Ja tempa diagrammas josla gan 
backswing, gan downswing  atvēzienu laikā ir zaļa,  
Jūs varat pāriet pie nākamā mērījuma. Atrodot sev 
ērtu mērījumu, izmantojiet to, lai panāktu 
konsekvenci atvēzienos un sniegumā.
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 Tempo Timing mainīšana
1Spiediet  > TempoTraining.

2Izmantojiet         vai          , lai izvēlētos tempu.
Viewing the Tip Sequence
Pirmo reizi izmantojot TempoTraining funkciju, ierīce 
parāda padomus, kas palīdzēs Jums izskaidrot atvēziena 
analīzes secību. 

No TempoTraining ekrāna izvēlieties       > Tips.

Garmin Connect
Garmin Connect ir Jūsu tiešsaistes statistikas apkopotājs, kur 
Jūs varat analizēt un dalīties ar saviem raundiem. Jūs varat 
kontaktēties ar draugiem  Garmin Connect vietnē vai caur  
mobilo aplikāciju. Garmin Connect nodrošina Jūs ar rīkiem, kas 
palīdz sekot līdzi, analizēt, pārsūtīt citiem datus. Lai reģistrētu 
bezmaksas kontu, skat. www.garminconnect.com/golf.
Saglabājiet savus raundus: Kad raunds pabeigts un saglabāts 

uz ierīces, augšupielādējiet šo raundu Garmin Connect 
vietnē un  uzglabājiet tur, cik ilgi vien vēlaties. 

Analizējiet datus: Jūs varat aplūkot detalizētu informāciju 
par savu raundu, ieskaitot spēles kartes, 
statistiku, laukuma informāciju un 
pielāgojamas atskaites. 

Dalieties ar savām aktivitātēm: Jūs varat kontaktēties ar 
draugiem, lai sekotu viens otra aktivitātēm vai arī 

lai publicētu saites uz iemīļotajām vietnēm.  

Traucējummeklēšana
Padomi skārienjutīgā ekrāna izmantošanai Šīs 
ierīces skārienekrāns atšķiras no citām mobilajām 
ierīcēm. Skārienekrāna darbināšanai izmantojiet  savus
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spiediet, lai izvēlētos 
parametrus un nomainītu lapas. Pirms golfa spēles 
trenējieties  skārienjutīgā ekrāna izmantošanu. 
  Pieskarieties skārienekrānam,  lai ritinātu pa lapām. 
  Pieskarieties skārienekrānam,  lai apstiprinātu ziņojumus.
 Katrai skārienekrāna izvēlei jābūt atsevišķai darbībai. 

Atbalsts un atjauninājumi 
nodrošina vienkāršu piekļuvi 

šiem pakalpojumiem uz Garmin ierīcēm.
 Produkta reģistrēšana
 roduktu rokasgrāmatas
 Programmatūru atjauninājumi

Lietošanas rokasgrāmatas iegūšana 
Saņemiet jaunāko rokasgrāmatu tīmekļa vietnē:

Apmeklējiet:

Izvēlieties

 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai izvēlētos 
ktu

tūras specifikācijas 
Darbības temperatūras diapazons No līdz  

no līdz
Temperatūras diapazona mainīšana
No līdz no līdz





Garmin®, Garmin logo un Approach® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu 
preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.  Garmin 
Connect™, Garmin Express™ un SwingStrength™ ir Garmin Ltd. vai 
tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez 
iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
 Bluetooth® nosaukums un logo ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums. 
Jebkura to lietošana  Garmin vajadzībām tiek regulēta ar licenci. 
Swing analysis technology nodrošina NoitomSM Ltd., 
www.noitom.com. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to 
attiecīgajiem īpašniekiem. 

© 2014 Garmin Ltd. or its 
subsidiaries www.garmin.com/
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