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Sākot darbu 
 BRĪDINĀJUMS         

Skat. Svarǭgu informǕciju par produktu                                   
un drošību, kas atrodas produkta 
iepakojumā, lai saņemtu 
brīdinājumus u.c. svarīgu informāciju.                                                 

Izmantojot produktu pirmo 
reizi, veiciet sekojošas darbības      

1. Uzlādējiet ierīci (1.lpp.) 
2. Ieslēdziet ierīci (2.lpp.). 
3. Uztveriet satelīta signālu(3.).
4.  Sāciet raundu (3.lpp.)                         

Ierīces lādēšana
IEVĒROJIET !                    

Lai pasargātu ierīci no korozijas,  
pirms lādēšanas un pievienošanas 

datoram rūpīgi nosusiniet kontaktus un 
laukumu ap tiem. 

Ierīce netiks uzlādēta, ja 
baterija atrodas ārpus šādas 
temperatūru amplitūdas:  
41°F–104° (5°C–40°).                                    

1. Ievietojiet USB kabeļa galu                          
AC adapterā. 

2. Pievienojiet AC adapteru                              
standarta sienas kontaktligzdai.                                     

3. Novietojiet visus četrus ierīces                                 
kontaktus pretim lādētāja 
pieslēgvietām. 

➊
. 

➊
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Pievienojot ierīci barošanas            
avotam, ierīce ieslēdzas 
un parādās lādēšanas ekrāns.                      

4. Piln ī b ā  uzl ā d ē jiet ier ī ci. 
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, 

 simbols vairs nemirgo.                   

Ierīces ieslēgšana 
 Nospiediet un turiet                                    power.

Pogas        
Katrai pogai ir vairākas funkcijas                         

light/ 
power 

Nospiediet, lai 
ieslēgtu fona apgaismojumu.                       
Turiet nospiestu, lai iesl.,/
izsl.ierīci. 

up Nospiediet, lai pārvietotos pa 
 izvēlnēm, bedrītēm un 
iestatījumiem.                                                                                                                                                                                                                            Nospiediet, lai pārvietotos pa 
 izvēlnēm, bedrītēm un iestatījumiem 

down 
  

OK/menu    Nospiediet , lai piekļūtu                                                                                                                                                          , enu 
opcijām un lasītu ziņojumus. . 
Turiet nospiestu, lai 
atvērtu izvēlni.  

Ikonas               

Baterijas uzlādes līmenis                                                     

(animated)
GPS ieslēgts. 
Odometrs mēra distanci.                                 

Uzstādīts 
modinātājs.                      
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Satelīta  signāla 
uztveršana 

Lai uzsāktu raundu, ierīcei jāuztver                               
satelīta signāls.Satelīta signāla 
uztveršanai var būt nepieciešamas                                  
30-60 sek.                       
1. Ja nepieciešams, nospiediet                                       OK,                    
lai izietu no jaudas taupīšanas režīma.                                                                   
2. Izejiet ārpus telpām.                                                                           
3. Nogaidiet, līdz ierīce uztver 

satelīta signālu.                                     

Raunda uzsākšana                     
1. Laika lapā nospiediet menu.
2. Izvēlieties                                Start Round .
3. Izvēlieties no saraksta golfa laukumu.                                                          
Ierīce automātiski sāk ar Jums                     
tuvāko bedrīti. 

Bedrīšu 
pārlūks  
Ierīce rāda šobrīd izspēlējamo                           
bedrīti.Ierīce  automātiski pāriet 
pie nākošās bedrītes, tiklīdz to 
darāt Jūs.  
                                                        ! : Mainoties atzīmētajai pozīcija,                                       
ierīce aprēķina attālumu līdz           
grīna priekšpusei, vidum vai 
aizmugurei, nevis atzīmei.   

➍

➊

➋ 

➌

➎

➊ Izspēlējamās bedrītes numurs                                           
➋ Attālums līdz grīna aizmugurei                
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➌ Attālums līdz grīna vidum                            

➍ Attālums līdz grīna priekšpusei                     
➎ Norāda bedrītes vērtību                   

Sitiena mērīšana
Pirms mērāt sitienu, uzsāciet 
jaunu raundu 

1. Turiet nospiestu                                menu.
2. Izvēlieties                      Measure Shot.
3. Dodieties pie bumbiņas.                             
Jums pārvietojoties, attālums 
redzams uz ekrāna.  

Distances atiestatīšana                                         
Ja neko  nedarāt, distances vērtība                
tiek automātiski atiestatīta, 
tiklīdz pieejiet pie nākošās bedrītes.                                      
1. menu.
2. Measure Shot .
3. New Shot .

Raunda noslēgšana                                
1. menu.
2. End Round .

Odometra distances  
aplūkošana                                        

Odometrs mēra Jūsu kopējo 
noieto distanci.  
1. menu.
2. Odometer .

 Odometra izslēgšana 
Izejot no odometra režīma, ierīce                                   
turpina mērīšanu. Distances                           
mērīšanai tiek izmantots GPS un                                
tādējādi samazinās 
baterijas darbības laiks.   
                                            1.

 
menu .
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Izvēlieties                      

Izvēlieties                      
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Turiet nospiestu                                
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Jums pārvietojoties, attālums 
redzams uz ekrāna.  

Turiet nospiestu                                
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2. Izvēlieties                          Odometer .
Ierīce liek Jums turpināt,                   
atiestatīt  distanci vai 
izslēgt. 

3. Turn Off .

Sistēmas iestatījumu 
mainīšana
Jūs varat mainīt diennakts laiku, laika                                                 
formātu, toņus, valodu un mērvienības.                                                  

1. Turiet nospiestu                        menu .
2. Setup .
3. Mainiet iestatījumus.                                    
Manuāla laika iestatīšana                 

Atbilstoši noklusējuma parametram,                                    
pulkstens tiek uzstādīts automātiski,tiklīdz                                                         
ierīce uztver satelīta signālu.                                                 

1.  menu .
2.  Setup > Time > Manual.
3.  Ievadiet laiku un nospiediet                           OK.

Modinātāja  uzstādīšana                                
1.  menu .
2. Alarm > Set.
3. Ievadiet modinātāja laiku.                                     
4. Alarm > On .

Laukumu atjauninājumi                                
Iegādājoties šo produktu, Jūs saņemsiet                                       
bezmaksas golfa laukumu atjauninājumus.                                                      

1. Pievienojiet USB kabeli datora USB                           
pieslēgvietai. 

2. Novietojiet ierīces aizmugurē esošos                                                                                     
kontaktus pret četrām lādēšanas klipša                                  
pieslēgvietām.   
( 1.lpp.).

3. Lai atjauninātu Approach                                              ® , skat. 
www.garmin.com/CourseView.

4. Sekojiet instrukcijām.              
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Specifikācijas         
IEVĒROJIET!                                            

Ierīces ūdens drošība atbilst IEC                                             
Standartam 60529 IPX7. Tā spēj izturēt                                    
iemērkšanu ūdenī 1 meter dziļumā                                
uz 30 minūtēm. Ilgstošāka iemērkšana                                  
var radīt ierīces bojājumus.  
Pēc iemērkšanas vienmēr noslaukiet vai                               
nosusiniet ierīci, pirms to atkal  
izmantojat.                          

! : Šī ierīce nav izmantojama 
peldēšanas laikā.                          

Baterija     200 mAh lādējama, 
litija -jonu,tablešveida                                             
baterija.              

Baterijas mūžs                        Skat.      6.lpp. 
Darbības      
temperatūras                
diapazons                  

No -4°F līdz 40°F               
(no -20°C līdz 60°C)                              

Baterijas                
lādēšanas               
temperatūras                       
diapazons                         

No41°F līdz 104 °F             
(no -5°C līdz 40°C)                                        

Par  bateriju                                     
  BRĪDINĀJUMS                              

Šis produkts satur litija jonu 
bateriju. Skat. Svarǭgu informǕciju par 
produktu un droġǭbu, kas pieejama 
produkta iepakojumā.                                     

Baterijas darbības laiks                                              
Baterijas               
mūžs*                   

Ierīces izmantošanas  
veids                                       

Līdz 3 
nedēļām                      

Jūs visu laiku izmantojat  
ierīci jaudas taupīšanas  
režīmā.                               

Līdz 8 h Jūs visu laiku 
izmantojat GPS 

*Reālais pilnībā uzlādētas baterijas 
darbības laiks ir atkarīgs no tā, cik daudz 
izmantojat GPS, apgaismojumu un 
jaudas taupīšanas režīmu. Aukstums 
samazina baterijas darbības laiku.                                    
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Jaudas taupīšana                                       
Ja neizmantojat ierīci kādu laiku,                             
ierīce izmanto jaudas tupīšanas režīmu.                          
Ierīce rāda laiku un 
datumu, taču neizmanto 
GPS. Nospiediet OK ,lai izietu no tā.                                                                                       

Traucējummeklēšana                               
Ierīces atiestate 

Ja ekrāna pogas nereaģē uz komandām, 
iespējams, jāveic ierīces atiestatīšana.                               

1. Turiet nospiestu                                    power , līdz 
uz ekrāna nekas nav redzams.                                             

2. power  
ekrāns ieslēdzas.                        

Lietotāja datu dzēšana                            
menu  un down 

Ierīces reģistrēšana  
Palīdziet mums Jūs labāk 
atbalstīt - piereģistrējieties 
tiešsaistē jau šodien!                        

• Skat. http://my.garmin.com.                                     
• Saglabājiet pirkuma čeka 

oriģinālu vai kopiju. 
Papildus informācija 
Papildus informāciju par šo 
produktu skat. Garmin tīmekļa vietnē.                           

  

• Skat. www.garmin.com                                                
/intosports. 

• Skat. www.garmin.com  
                                                         

  
/learningcenter. 

• Skat. http:// buy.garmin.com,                                            
vai arī sazinieties ar 
Garmin dīleri, lai uzzinātu                                                                      
par aksesuāriem un 
rezerves daļām. 
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 Garmin Produktu  atbalsts                                 
Sazinieties ar 
Garmin Produktu 
atbalstu, ja Jums ir jautājumi par 
produktu.                                    
• 

ASV - skat.www.garmin 
 .com/support vai arī 

sazinieties ar  Garmin USA:                               
pa tālr.  (913) 397.8200 vai 
r(800) 800.1020.  

• Lielbritānijā zvaniet 
Garmin: (Eiropa_  0808 
2380000. 

• Eiropā skat.www.garmin                                      
.com/support un uzklikšķiniet                                     Contact 
Support ',lai saņemtu atbalsta informāciju, un  

sazinieties ar Garmin (Eiropa):                                             
 +44 (0) 870.8501241. 

Ierīces apkope 

Nepieļaujiet pārmērīgi augstu vai zemu 
temperatūru ietekmi uz ierīci; tās var 
radīt neatgriezeniskus bojājumus.                                      

Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus un  
 šķīdumus, kas var sabojāt plastmasa detaļas.                                     
Ierīces tīrīšana 

1. Izmantojiet drāniņu, kas 
samitrināta maigā mazgāšanas 
līdzeklī                       

2. Nosusiniet ierīci.                               
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Citi produkti
Papildus informǕciju par Approach skǕrienjutǭgo ekrǕnu modeǸiem 
meklǛjiet Garmin tǭmekǸa vietnǛ.
• Dodieties uz: www.garmin.com/intosports.                                                                     
• Dodieties uz : http://buy.garmin.com vai arǭ 

sazinieties ar savu Garmin izplatǭtǕju. 

Approach G3Approach G5
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        JaunǕkos programmatȊru atjauninǕjumus (izǺemot 
karġu datus) visa Garmin produktu lietoġanas laikǕ 
meklǛjiet Garmin tǭmekǸa vietnǛ: www.garmin.com. 
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