
                                                TruSwingTM
 

Papildinformācija 

• Apmeklējiet www.garmin.lv/approach. 

• Apmeklējiet www.garmin.lv vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, 
lai iegūtu informāciju par aksesuāru un rezerves daļu iegādi.  

Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin ExpressTM (www.garmin.lv/garmin-express) nodrošina ar vieglu piekļuvi 
šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm: 

• produktu lietošanas pamācību lejupielāde; 

• programmatūras atjaunināšana; 

• datu augšupielādēšana Garmin Connect vietnē; 

• produkta reģistrēšana. 
Garmin Express iestatīšana 
1. Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli;  
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express un lejupielādējiet Garmin Express 
datorprogrammu; 
3. Sekojiet norādījumiem ekrānā. 

Statusa LED indikators 

LED aktivitāte Statuss 

Mirgojošs sarkans (5 sekundes 
pēc ieslēgšanas) 

Zems akumulatora uzlādes līmenis 

Mirgojošs sarkans (kad ierīce 
pievienota strāvas avotam) 

Ierīce tiek uzlādēta 

Pastāvīgi sarkans (pēc vēziena) Vēziens ir ierakstīts 

Pastāvīgi sarkans (kad ierīce 
pievienota strāvas avotam) 

Ierīces uzlāde ir pabeigta 

Mainoties sarkans un zils Ierīce ir pārošanas režīmā 

Pastāvīgi sarkans un zils Notiek programmatūras atjaunināšana 

Mirgojošs zils Ierīce ir sapārota ar saderīgu mobilo ierīci 

Tehniskie parametri 

Akumulatora veids Iebūvēts, uzlādējams litija jonu 

Akumulatora darbības laiks Līdz 12 stundām 

Ūdensizturības klase IEC 60529 IPX7 (līdz 1 m, līdz 30 min.) 

Temperatūra darbībai No -10oC līdz 60oC 

Temperatūra uzlādei No 0oC līdz 40oC 
 

Ierīces uzlādēšana  
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu 
aizsegu un laukumu ap tiem pirms 
veicat uzlādi vai pievienošanu pie 
datora. Ierīce darbojas no 
iebūvēta litija jonu akumulatora, 
ko varat uzlādēt, izmantojot sava 
datora USB portu.  
1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu 
① no USB porta ②; 
2. Ievietojiet USB kabeļa mazāko 
galu ierīces USB portā; 
3. Ievietojiet USB kabeļa lielāko galu sava datora USB portā;  
4. Pilnībā uzlādējiet ierīci. Uzlādes laikā LED indikators mirgo sarkanā krāsā. Kad 
uzlāde ir pabeigta, LED indikators ir 
pastāvīgi sarkans.  
Ierīces ieslēgšana 
Vienu sekundi pieturiet nospiestu 
ierīces pogu ①. 
Ierīces izslēgšana 
Pieturiet ierīces pogu nospiestu 
aptuveni divas sekundes.  
Sensora pievienošana nūjai 
1. Novietojiet sensoru uz nūjas kāta zem 
jūsu satvēriena vietas; 
Piezīme: kad novietojat sensoru, 
pārliecinieties, ka tas atrodas uz kāta 
gludās daļas.  
2. Nolīmeņojiet vadošo līniju ① paralēli 
gropēm nūjas galvā ②; 

 
3. Noslēdziet spīli ap nūju;  
4. Nofiksējiet fiksācijas skrūvi, lai ierīce 
neizkustētos izmantošanas laikā.  
Piebilde: nepārvelciet fiksācijas skrūvi 
pārāk cieši!  
Piebilde: necentieties pāpozicionēt 
ierīci pēc tam, kad esat nofiksējis 
fiksācijas skrūvi. Jums ir jānoņem un no jauna jāpievieno ierīce, lai pielāgotu tās 
novietojumu.  

Garmin Connect vietne 
Garmin Connect sniedz jums nepieciešamos rīkus, lai sekotu savam vēzienam, 
izmantojot padziļinātu analīzi un 3D vēziena animāciju. Jūs varat arī salīdzināt 
vēzienus, aplūkot vēsturiskos datus un pārvaldīt savu golfa aprīkojumu. Jūs varat 
savienoties ar saviem draugiem Garmin Connect vietnē vai mobilajā lietotnē. Lai 
izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet www.garminconnect.com/golf. 
Uzglabājiet savas sesijas: kad esat pabeidzis un saglabājis sesiju savā ierīcē, jūs 
varat to augšupielādēt Garmin Connect vietnē un uzglabāt to tur, cik ilgi vēlaties.  
Analizējiet savus datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par savu 
vēzienu, ieskaitot vēziena ātrumu, vēziena tempu un daudzus citus detalizētus 
mērījumus.  
Dalieties savās aktivitātēs: jūs varat pievienoties draugiem un sekot līdzi viens 
otra aktivitātēm vai publicēt īssaistes uz savām aktivitātēm savos iecienītajos 
sociālajos tīklos. 
Programmatūras lejupielādēšana 
1. Savā datorā atveriet www.garminconnect.com/truswing; 
2. Izvēlieties iespēju: 

• ja izmantojat Windows® operētājsistēmu, izvēlieties Download for Windows 
un sekojiet norādījumiem ekrānā;  

• ja izmantojat Mac® operētājsistēmu, izvēlieties Download for Mac un 
sekojiet norādījumiem ekrānā. 

Ierīces piepārošana 
Pārošanas režīms aktivizējas katru reizi, kad ieslēdzat savu TruSwing ierīci. Jums 
ir jāsapāro sava TruSwing  ierīce ar saderīgu viedtālruni vai saderīgu Garmin golfa 
ierīci pirms varat ierakstīt vēzienus.  
Jūsu viedtālruņa piepārošana 
Lai iegūtu vairāk no savas TruSwing ierīces, jums tā būtu jāsapāro ar savu 
viedtālruni un jāpabeidz iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.  
Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek pārotas no jūsu mobilās 
ierīces Bluetooth iestatījumiem, jūsu TruSwing  ierīcei ir jātiek sapārotai tieši no 
Garmin Connect Mobile lietotnes.  
1. Apmeklējiet www.garminconnect.com/truswing savā mobilajā 
pārlūkprogrammā; 
2. Sekojiet norādījumiem, lai iegūtu lietotni; 
3. Ielādējiet un atveriet Garmin Connect Mobile lietotni; 
4. Izvēlieties veidu, kādā pievienot savu ierīci savam Garmin Connect kontam: 

• ja šī ir pirmā ierīce, ko pievienojat ar Garmin Connect Mobile lietotni, 
sekojiet norādījumiem ekrānā;  

• ja esat jau piepārojis citu ierīci Garmin Connect Mobile lietotnē, tās 

iestatījumu izvēlnē izvēlieties  Garmin Devices >  un sekojiet norādījumiem 
ekrānā. 

Jūsu saderīgā pulksteņa piepārošana 
Jūs varat piepārot savu ierīci saderīgam Garmin golfa pulkstenim.  
1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci; 
2. Izvēlieties TruSwing saderīgā pulksteņa galvenajā izvēlnē.  
Jūsu saderīgās portatīvās golfa ierīces piepārošana 
Jūs varat piepārot savu ierīci saderīgai Garmin golfa portatīvajai ierīcei. 
1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci; 
2. Savā saderīgajā portatīvajā ierīcē izvēlieties Setup > TruSwing. 

Ierīces uzturēšana darba kārtībā 
Izvairieties no triecieniem vai nesaudzīgas apiešanās ar ierīci, jo tā var tikt samazināts tās 
lietderīgās dzīves laiks! 
Neizmantojiet asu priekšmetu, lai tīrītu ierīci! 
Izvairieties no ķīmiskiem tīrītājiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidīšanas līdzekļiem, jo tie 
var bojāt ierīces plastmasas daļas! 
Neuzglabājiet ierīci tur, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmām temperatūrām, jo tā ierīcei var 
tikt izraisīti neatgriezeniski bojājumi! 
Droši nofiksējiet pret-nokrišņu aizsegu, lai saudzētu USB portu! 

Jūsu vēziena ierakstīšana 
1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci; 
2. Izvēlieties nūju savā piepārotajā ierīcē;  
3. Veiciet sitienu. 
Ierīce ieraksta jūsu vēzienu un automātiski augšupielādē datus jūsu piepārotajā 
ierīcē.  
Piezīme: lai ierakstītu noderīgus vēziena analīzes datus, jums, kad veicat vēzienu, 
nūjai ir jāpieskaras bumbiņai.  
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Vēziena mērījumi 
Vēziena ātrums (Swing Speed) 
Nūjas galvas ātrums, kad tā pieskaras bumbiņai. 

Vēziena temps (Swing Tempo) 
Vēziena temps ir jūsu atvēziena laika 
attiecība pret jūsu vēziena uz leju laiku. 
Attiecība 3 pret 1, tas ir 3,0, ir ideāls 
vēziena temps, balstoties uz 
profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem. 
Jūs varat sasniegt ideālo 3,0 tempu, 
izmantojot atšķirīgus vēziena laikus, 
piemēram, 0,7 sek./0,23 sek. vai 1,2 
sek./0,4 sek. Katram golfa spēlētājam ir 
savs unikāls vēziena temps, balstoties uz 
viņa spējām un pieredzi.  

• Atvēziena laiks ① ir laiks, no vēziena 
sākuma brīža līdz jūsu atvēziena maksimālajam punktam.   

• Vēziena uz leju laiks ② ir laiks no vēziena uz leju sākuma līdz kontaktam ar 
bumbiņu. 

Loft leņķa dinamika (Dynamic Loft) 
Izvēlētās nūjas loft leņķis ir plus vai mīnus nūjas nobīde, ko rada nūjas kāta 
novietojums un nūjas galvas leņķis pie kontakta punkta.  

• Ja nūja ir pavērsta atpakaļ ①, loft nobīde pievienosies jūsu vēziena loft 
leņķim. 

• Ja nūja ir pavērsta uz priekšu ②, loft nobīde tiks atņemta no jūsu loft leņķa.  

 
Pagrieziens pret mērķi (Face 
to Target) 
Pagrieziens pret mērķi ir jūsu 
nūjas galvas leņķis attiecībā 
pret mērķa ceļu. Nūjas ceļš un 
pagrieziens pret mērķi 
ietekmē bumbiņas lidojumu.  

• Atvērts ① norāda, cik tālu 
nūjas galva (“seja”) ir 
pavērsta no jums.  

• Noslēgts ② norāda, cik tālu 
nūjas galva (“seja”) ir 
pavērsta pret jums. 

Piezīme: mērķa ceļš ir virziens, kādā nūjas galva (“seja”) ir pavērsta vēziena 
sākumā. 

Nūjas ceļš (Club Path) 
Nūjas ceļš ir jūsu nūjas 
horizontālās kustības 
mērījums, skatoties no 
augšas. Nūjas ceļš un 
pagrieziens pret mērķi 
ietekmē bumbiņas 
lidojumu. 
 

• Leņķis “no iekšas uz 
āru” ① norāda, ka 
nūjas ceļš ir vērsts no 
jums.  

• Leņķis “no āra uz iekšu” ②norāda, ka nūjas ceļš ir vērsts uz jums.  

Nūjas kāta novietojums tēmējot 
(Shaft Lean at Adress) 
Nūjas kāta novietojums tēmējot ir 
leņķis uz priekšu ① vai aizmuguri 
②, kādā jūs turat nūju, kad 
mērķējat, mērot no 90 grādu 
vertikāla leņķa.  

Nūjas kāta novietojums sitot (Shaft 
Lean at Impact) 
Nūjas kāta novietojums sitot ir leņķis 
uz priekšu ① vai atpakaļ ②, kādā jūs 
turat nūju, kad sitat pa bumbiņu, 
mērot no 90 grādu vertikāla leņķa. 
Nūjas kāta novietojuma leņķis nosaka, 
cik dinamisks ir kāta novietojums jūsu 
vēziena laikā.  
 

Nūjas kāta leņķis tēmējot (Shaft 
Angle at Adress) 
Nūjas kāta leņķis tēmējot ir leņķis 
starp nūjas kātu un zemi, mērot no 
kāta centra, kamēr tiek tēmēts ar 
nūju.  
 

Nūjas kāta leņķis sitot (Shaft Angle 
at Impact) 
Nūjas kāta leņķis sitot ir leņķis starp 
nūjas kātu uz zemi, mērot no kāta 
centra, kad nūja trāpa bumbiņai.  
 

Bumbiņas lidojums (Ball Flight) 
Nūjas ceļš un pagrieziens pret mērķi ietekmē bumbiņas lidojumu. Attēli ataino deviņus biežākos nūjas ceļa un nūjas galvas (“sejas”) leņķa kombinācijas un to veidotos 
bumbiņas lidojuma ceļus. Jūs varat uzlabot savas bumbiņas lidojuma ceļu, aplūkojot jūsu ierakstīto nūjas ceļu un nūjas galvas (“sejas”) leņķi un pielāgot savu vēzienu. 
Piezīme: projicētie bumbiņas lidojuma ceļi ir precīzāki, kad sitat pa bumbiņu ar nūjas galvas (“sejas”) centru.  

 
 Mērķa līnija  Nūjas ceļš  Nūjas galvas (“sejas”) leņķis 

 

 


