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 Bateriju ievietošana              
  BRĪDINĀJUMS 

 Skat.  Svarīgu informāciju 
par produktu un drošību, 

  

kas pieejama produkta 
iepakojumā. 

  UZMANĪBU!                

Neizmantojiet asus priekšmetus, lai 
izņemtu baterijas. Sazinieties ar vietējo                          
atkritumu apsaimniekotāju, lai 
pareizi atbrīvotos no baterijām.  

 Approach™                           darbojas ar 2 AA baterijām  
     (nav komplektā). Izmantojiet sārmu,                                              

Izmantojiet kvalitatīvas baterijas, lai 
nodrošinātu optimālu sniegumu un ilgā- 

  

ku  baterijas mūžu. Vislabākās ir litija  
baterijas vai NiMH lādējamās  
baterijas, kas ir ne vecākas par 1 gadu ar  
kapacitāti virs  2500 mAh. 

  

Lai ievietotu  Approach 
G3 baterijas: 
1. Paslidiniet sl ē dzeni                               

un noņemiet 
bateriju vāciņu.       

2. Ievietojiet                  
baterijas,          

  
  

  
  

  
  

  
  

Uzlieciet3. 
  
  

  

 vāciņu un 

1. 

2. 

ievērojot 
polaritātes.           

3. 

pavelciet slēdzeni uz leju.        

Latch 
  
  

Latch 
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ievērojot 
polaritātes.          

pavelciet slēdzeni uz leju.                                        

Lai ievietotu  Approach 
G5 baterijas: 
Paslidiniet sl ē dzeni                               
un noņemiet 
bateriju vāciņu.       

Ievietojiet                  
baterijas,          

  
  

  
  

  
  

  
  

Uzlieciet 
 vāciņu un 
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!: Izņemiet baterijas, ja 
neplānojat izmantot ierīci 
vairākus mēnešus. Izņemot 
baterijas, saglabātie dati netiek 
pazaudēti. 

Sākot darbu 
Lai ieslēgtu Approach, nospiediet                                  

.Lai izslēgtu Approach, nospiediet                                             
un turiet               . 

➊➋ 

➌ 
➍ 

➎ 

➏ 

➊ Jaudas poga          
➋ Spēlēšanas režīms.                                 

➌ Meklē un pārlūko golfa laukumus.                                 
➍ Iestatījumu izvēlne.                     
➎ Approach G5 mini‑USB 

savienojums (zem aizsargvāciņa).                           

➏ Approach G3 mini‑USB 

GPS signāla uztveršana                                       
1. Lai uztvertu GPS signālu, izejiet                            

ārpus telpām. 
2. Ieslēdziet Approach. Satelīta signāla                                  

uztveršana var aizņemt  
dažas minūtes.                                

Ja satelīta signāls ir vājš, uz kartes                      
parādās mirgojoša jautājuma 
zīme.  

Spēle               
1. Galvenajā izvēlnē pieskarieties                            Play . 
2. Izvēlieties no saraksta laukumu.                        

! : Spēles režīmā Jūsu lokācijā                                      
atrastais golfa laukums tiek  
apzīmēts ar bumbiņu. 
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Kartes izmantošana 
Karte sniedz pārskatu par 
izspēlējamo bedrīti.  

➊ ➋

➌ 
➊ Bedrītes numurs. Pieskarieties, lai                          

piekļūtu utilīta izvēlnei.Punkti                                               
norāda bedrītes vērtību. Piem.,                  
pašreizējās bedrītes vērtība ir trīs.                                       

➋ Attālums līdz grīna vidum.                            
Pieskarieties, lai dotos 
pie grīna pārlūka.   

!: Tā  kā atzīmētā lokācija mainās,                                      
 Approach aprēķina attālumu līdz grīna                                           
vidum, nevis līdz reālajai 
atzīmētajai lokācijai.    
➌ Izmantojiet, lai aplūkotu bedrītes.                                           
Pieskarieties mērķim                             
Izmantojiet  Touch Targeting funkciju, lai                                            
aprēķinātu attālumu līdz jebkuram 
punktam uz kartes.                          

➍

➊
➋

➌

➊ Attālums līdz grīna vidum 
no mērķa lodziņa.              

➋ Mērķa lodziņš.                               

190‑01148‑00 _0A.indd   3 2/19/2013   10:33:30 AM 

Approach lietošanas 
rokasgrāmata 



4 

➌ Attālums līdz mērķa lodziņam.                                  
➍ Mērķa lodziņa pietuvināšana.                            

Lai mērītu mērķa attālumu: 
1. Pieskarieties jebkurai ekrāna vietai.                                      
2. Pieskarieties un pavelciet ar pirkstu,                                  

lai pārvietotu sarkano mērķi.                             
3. Spiediet                     Done , lai atgrieztos pie bedrītes                                           

kartes. 
Grīna pārlūks                       

Grīna pārlūks ir  detalizēts  grīna 
skatījums, kas ļauj precīzāk uzstādīt 
apzīmēto lokāciju.                      
1. Uz kartes pieskarieties attāluma 

lodziņā,  augšējā labajā stūrī.                      
2. Pieskarieties jebkuram grīna 

punktam, lai apzīmētu lokāciju.                            
3. Done, lai saglabātu apzīmēto                                       

lokāciju un atgrieztos 
pie bedrītes kartes. 

Rezultātu aprēķināšana                             
 Approach ļauj sekot līdzi 
līdz pat četru spēlētāju rezultātiem.                                      

1. Uz kartes pieskarieties bedrītes 
numuram augšējā kreisajā stūrī.                                  

2. Utilītu izvēlnē pieskarieties             Keep 
Score. 

Par 
button 

Player’s 
name Score 

buttons 

View 
course 
information 

3. Spiediet                       , lai ievadītu rezultātu.                              
! : Pieskarieties vērtības (PAR) pogai                                   

spēles kartes augšdaļā, lai  mainītu                         
bedrītes  vērtību.                          
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4. Spiediet                Player vai spēlētāja vārdu,                                         
lai piekļūtu  individuālajai 
spēles kartei.  

Spēlētāja                       
vārds 

5. Player 
lai rediģētu vārdu, 
izmantojot ekrāna klaviatūru.                             

6. , lai saglabātu 
spēlētāja vārdu.  

Izmantojot spēles karti pirmo reizi,                                  
galvenajā izvēlnē parādās spēles                              
kartes ikona. Pieskarieties                       , lai                
aplūkotu spēles karti no Jūsu pēdējā                        
golfa raunda.                 

! : Approach saglabā tikai Jūsu pēdējā                                              
raunda spēles karti. Aktivizējot jaunu                         
spēles karti, tiek aizstāta iepriekšējā.                                   
Lai spēles kartes aplūkotu uz 
datora, skat. 7.lpp. 

.
Sitiena mērīšana                                 

1. Uz kartes pieskarieties bedrītes 
numuram augšējā kreisajā stūrī.                          

2. Utilītu izvēlnē pieskarieties                   
Measure Shot.

3. Begin Measurement. 
4. 
5. Lai dzēstu attālumu vai sāktu 

jaunu mērījumu, pieskarieties                Reset . 
Back > Back 

atgrieztos pie kartes mērīšanas laikā.                                                
Mērīšana turpinās, līdz Jūs nospiežat                       
Reset. 

190‑01148‑00 _0A.indd   5 2/19/2013   10:33:31 AM 

Spiediet                vai spēlētāja vārdu,                                         

Spiediet                

Approach lietošanas 
rokasgrāmata 

Spiediet                

! Spiediet                , lai                
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Pārskats

Tuvumā esoša 
laukuma meklēšana 

1. Galvenajā lapā pieskarieties                        
Preview > Search Near You. 
Parādās tuvumā esošo 
laukumu saraksts.  

2. Izvēlieties aplūkojamo laukumu.                                   
Laukuma meklēšana pēc  pēc pilsētas                                                                                                                

1. Preview > Spell City.
2. Izmantojot ekrāna klaviatūru, uzrakstiet 

pilsētas nosaukumu. Spiediet                                                  .

3. Izvēlieties no saraksta pilsētu.                       
4. Izvēlieties no saraksta 

golfa laukumu.  
Laukuma meklēšana pēc 
nosaukuma 
1. Preview > Spell Course. 
2. Izmantojot ekrāna klaviatūru, 

ievadiet laukuma nosaukuma  
burtus. Spiediet                           .

3. Izvēlieties no saraksta 
golfa laukumu.  

Laukumu pārlūkošana                         
Kad ir atrasts pārlūkojamais kurss,                              
 Approach nodrošina izvēlētā 
laukuma pārskatu no bedrītes 
līdz bedrītei.                            
Pieskarieties jebkurai ekrāna vietai, 
lai aktivizētu Touch Targeting funkciju.                                                 
Pieskarieties distances lodziņam augšējā                                              ‑
labajā stūrī, lai piekļūtu Green View 
(Grīna pārlūkam).                                              
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! : Spēles kartes ikona un sitiena 
mērīšanas poga nav aktīvas pārskata 
režīmā. Lai atgrieztos pie galvenās 
izvēlnes, spiediet            .                                       Quit 

Iestatījumi                
Galvenajā izvēlnē pieskarieties                                      , lai                      
piekļūtu iestatījumu izvēlnei.                              

Hole Transitioning —izvēlieties                             
Automatic vai              Manual pāreju pie 

nākošās bedrītes.                           

Units of Distance Yards 
vai          Metric . 

Battery Type Alkaline, 
Lithium Rechargeable NiMH. 

Language —izvēlieties valodu.                  
About — aplūkojiet Approach                              
programmatūras versiju, ierīces ID                        
vai GPS programmatūras  
versiju un juridiskas dabas informāciju.                                            

Spēles karšu aplūkošana  
uz datora                                  
Lai gan uz ierīces redzama tikai pēdējā 
spēles karte, visas kartes tiek saglabātas un  
ir aplūkojamas uz datora.                                 

: Šī Approach ierīce nav                                 
savietojama ar  Windows                                ®  95, 98, 
Me vai NT, kā arī ar

 Mac ® OS 10.3 un iepriekšējo versiju.                                
1. Noņemiet aizsargvāciņu.                                 
2. Pievienojiet Approach savam                            

datoram, izmantojot  mini-                                  
USB kabeli.  Jūsu Approach                                
parādās kā noņemams disks uz 
Windows vai arī kā sējums uz Mac datoriem.                                         

3. Atveriet Garmin Approach                     
dzini un divreiz  uzklikšķiniet                                  
ScorecardViewer.html. 

4. Izvēlieties spēles karti, kuru 
vēlaties aplūkot. 
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Klipša 
izmantošana 

Izmantojiet klipsi, lai piestiprinātu 
Approach  ierīci pie siksnas, kabatas 
vai somas.                            

Clip 

Mounting 
spine Spine 

attachment 

Release 
button 

1. Stiprinājuma muguriņu 
ievietojiet īpašajās atverēs .               

2. Paslidieniet muguriņu uz 
augšu, līdz tā ieņem savu vietu.                             

3. Ievietojiet klipsi muguriņas 
slotā.              

4. Paslidiniet klipsi uz augšu, 
līdz tas ieņem savu vietu.   

Lai  noņemtu klipsi un 
stiprinājuma muguriņu:  

1. Nospiediet atlaišanas pogu  
klipša augšpusē un noslidiniet klipsi nost.                                      

2. Paceliet stiprinǕjuma 
muguriǺas apakġǛjo daǸu un 
noslidiniet muguriǺu nost.                     

Spine 
attachment 

Mounting  
spine 

Laukumu atjauninājumi                            
Šis produkts var saņemt trīs 
laukumu karšu atjauninājumus. 
Lai atjauninātu Approach, skat.                                 

www.garmin. 
com/ 
CourseView. 

190‑01148‑00 _0A.indd   8 2/19/2013   10:33:34 AM 

Approach lietošanas 
rokasgrāmata 

www.garmin.com/CourseView
www.garmin.com/CourseView


 9

Padomi 
• Lai bloķētu/atbloķētu ekrānu,                                                                

piespiediet un ātri atlaidiet                                                
 . Pieskarieties                                  Lock 

Screen (vai              Unlock Screen                                                              ). 
• Lai apturētu atskaņošanu jebkurā laikā                                        

raunda laikā, pieskarieties bedrītes                                      
numuram augšējā kreisajā stūrī.                                                          
Quit Round .

Lietotāja datu dzēšana                                 
IEVĒROJIET                          

Šādi tiek dzēsta lietotāja ievadītā                                  
informācija.             
1. Izslēdziet Approach ierīci.                              
2. Piespiediet pirkstu skārienekrāna                           

augšējā kreisajā stūrī.                     
3. Turot pirkstu uz ekrāna, ieslēdziet                            

  

savu Approach ierīci.   
Neatlaidiet pirkstu no ekrāna, līdz                             
parādās ziņojums. 

4. Spiediet                     Yes , lai dzēstu visus lietotāja datus.                                            

Tiek saglabāti visi sākotnējie iestatījumi.                                       
Visi Jūsu saglabātie 
parametri tiek dzēsti. 

Skārienekrāna                          
kalibrēšana

 Approach ekānam parasti 
nav nepieciešama kalibrēšana.                             
Tomēr,ja pogas nereaģē uz komandām,                                    
veiciet sekojošu procesu.  

Lai kalibrētu skārienekrānu:                          
1. Kamēr ierīce ir izslēgta, turiet                              

nospiestu                    aptuveni 30 
sekundes.        

2. Sekojiet ekrāna instrukcijām,                
līdz parādās ziņojums 
“Calibration is 
complete" (kalibrācija  pabeigta).                                            
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Specifikācijas                          
G3 Fizikālās                   

Izmērs                                                    : W × H × D: 
2.2 × 3.9 × 1.3 in.  
(5.5 × 10 × 3.3 cm) 

Svars : 5.25 oz. (148.8 g) ar                       
baterijām                      

Displejs             : diagonāle: 2.6 in.(6.6 cm)                             

(160 × 240 pikseļi).                    
Korpuss                          : Izturīgs, ūdensdrošs (IPX7)                                      

TemperatȊras diapazons                          : No ‑ 4°F līdz                       
158°F (no ‑ 20 līdz 70° C)*                   

: W × H × D: 
1.4 × 4.5 × 2.3 in.  
(114 × 58 × 36 mm) 

: 6.8 oz (192.7 g) ar                

: diagonāle: 3 in. (76 mm)                       

(240 × 400 pikseļi).                                

‑4°F to 
‑

* Approach temperatūras rādījumi var                                                          
pārsniegt dažu bateriju lietošanas temperatūru.                                            
Tās var eksplodēt pie augstām temperatūrām.                                   

Jauda
Avots : Divas AA baterijas 

(sārmu, NiMH, litija.) 
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G5 Fizikālās                   
Izmērs                                                    

Svars 
baterijām                      

Displejs             

no aizmugures izgaismots 
65K krāsu TFT displejs                                      

no aizmugures izgaismots 
65K krāsu TFT displejs                                      

Korpuss                          : Izturīgs, ūdensdrošs (IPX7)                                      
: No TemperatȊras diapazons                          

20 līdz 70° C)*                   158°F (no 

*Approach ierīces temperatūras 
rādījumi var pārsniegt dažu 
bateriju lietošanas temperatūru. 
Tās var eksplodēt pie augstām 
temperatūrām.  
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Precizitāte                      
GPS: < 33 ft. (10 m) 95% typical* 

*Pakļauts precizitātes degradācijai uz                       
100 m 2DRMS , saskaņā ar ASV Drošības                                         
departamenta  Selective Availability (SA)                                     
programmu. 

Ātrums                  : 0.328 ft./sec. (0.1 m/sec) 
miera stāvoklī.                      

Saskarne                  : USB lielapjoma atmiņas ierīce.                                             
Datu glabāšanas laiks                                   : Nenoteikts. 
atmiņai baterija nav nepieciešama.                                             

Veiktspēja 
Uztvērējs                    : vairāk kā 12 kanāli,                              

augstas jutības pakāpes                                                            
Uztveršanas laiks                 : < 1 sekunde                     

(warm start) 
< 33 sekundes (cold start)                              
< 36 sekundes (Autolocate)                               

Atjaunināšanas ātrums                                        
: 1/sek, nepārtraukts                   

Sazinieties ar  
Garmin 
Sazinieties ar Garmin produktu  atbalstu, ja                                          
Jums rodas kǕdi jautǕjumi ierǭces lietoġanas                                                 
procesǕ. ASV: skat.   
www.garmin.com/support, vai sazinieties ar                                    
Garmin USA pa tǕlruni (913)                               
397.8200 vai (800) 800.1020.                                           
LielbritǕnijǕ, sazinieties arGarmin (Europe)                                         
Ltd. pa tǕlr 0808 2380000. 

Eiropā apmeklējiet www.garmin.com                                                                                                        
/support, uzklikšķiniet uz Contact Support,                                                  
lai saņemtu attiecīgās  valsts atbalsta info                                                     
vai sazinātos ar Garmin (Europe) Ltd.                                        
pa tālruni: +44 (0)870.8501241.                                                
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Programmatūras Licences Līgums  
  
IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT SEKOJOŠA PROGRAMMATŪRAS 
  
LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. 
  
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO LĪGUMU. 
  
  
Garmin Ltd. un tā filiāles (“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības 
 izmantot šīs ierīces programmatūru ("Programmatūra”) binārā formā pie 
 normālas šī produkta darbības. Nosaukums, īpašumtiesības un 
 ar Programmatūru saistītās intelektuālā īpašuma tiesības paliek Garmin un/vai 
 trešās puses piegādātāju īpašums. 
  
Ar šo Jūs piekrītat, ka Programmatūra ir Garmin un/vai 
 trešās puses piegādātāju īpašums, ko aizsargā Amerikas Savienoto Valstu 
 likumi par autortiesībām un starptautiskas vienošanās par autortiesībām. Tāpat Jūs 
 piekrītat, ka Programmatūras struktūra, organizācija un avota kods netiek 
 uzrādīti , jo tiek uzskatīti par Garmin un/vai trešās puses piegādātāju komercnoslēpumu. 
 Jūs apņematies neizjaukt, neatvērt, nemainīt, atkārtoti nesalikt, nepārprojektēt, 
 kā arī nesamazināt Programmatūras lasāmo formātu vai arī kādu 
tās daļu, un neveikt nekādas ar Programmatūras atvasināšanu saistītas 
darbības. Jūs piekrītat neeksportēt un nereeksportēt Programmatūru uz kādu citu 
valsti, tādā veidā pārkāpjot ASV vai attiecīgās valsts eksportēšanas uzraudzības likumus.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
tās daļu, un neveikt nekādas ar Programmatūras atvasināšanu saistītas 
  
darbības. Jūs piekrītat neeksportēt un nereeksportēt Programmatūru uz kādu citu 
  
valsti, tādā veidā pārkāpjot ASV vai attiecīgās valsts eksportēšanas uzraudzības 
likumus.10 Appendix 
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 Approach G3 ierīces angļu valodas rokasgrāmatas  
(Garmin produkta numurs 190-01148-00, izd.A) latviešu val. 
versija tiek piedāvāta tikai Jūsu ērtībai. Skat. angļu val. jaunāko 
versiju, ja rodas kādi jautājumi.  

 
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU 
VALODAS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN ATSAUC 
JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT NO ŠĪS  
ROKASGRĀMATAS.  



        Aktuālos programmatūru atjauninājumus ( iesk. karšu datus), 
visa produkta  mūža laikā, meklējiet  Garmin tīmekļa vietnē: 
www.garmin.com. 
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