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Visas tiesības patur autors. Saskaņā ar autortiesību likumu, šo rokasgrāmatu ir aizliegts pavairot, nedz 
visu, nedz pa daļām, bez rakstiskas atļaujas saņemšanas no Garmin. Garmin patur tiesības mainīt vai 
uzlabot savus produktus, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā bez iepriekšējas 
brīdināšanas par šādu labojumu vai uzlabojumu veikšanu. Apmeklējiet www.garmin.com, lai saņemtu 
pēdējos atjauninājumus un papildus informāciju, kas attiecināma uz šī produkta izmantošanu. 
 
Garmin®, Garmin logo un Approach® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas  ASV vai 
citās valstīs. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin. 
 
Windows® ir reģistrēta  Microsoft Corporation preču zīme ASV vai citās valstīs. Mac® ir reģistrēta  Apple 
Computer, Inc.preču zīme. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.  
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Sākot darbu 
 BRĪDINĀJUMS 

Skat.Svarīgu informāciju par produktu un  
drošību,  kas pieejama produkta iepakojumā,  
lai saņemtu brīdinājumus un citu  svarīgu  
informāciju. 

Izmantojot ierīci pirmo reizi, 
veiciet sekojošus uzdevumus. 
1. Pielādējiet ierīci  (1.lpp.). 
2.  Ieslēdziet ierīci  (2.lpp.). 
3.  Uzsāciet raundu  (3.lpp.). 

Ierīces lādēšana 

 BRĪDINĀJUMS 
Lādēšanas spraudnis ir aprīkots ar magnētu. 
Noteiktos apstākļos magnēti var radīt  
traucējumus dažādām medicīnas ierīcēm, 
ieskaitot soļu skaitītājus un insulīna  
pumpjus.  Neturiet lādētāja spraudni  
šādu ierīču tuvumā.  
Šī ierīce satur litija jonu bateriju.   
Skat.  Svarīgu informāciju par produktu un  
drošību,  kas pieejama produkta iepakojumā, 

lai saņemtu brīdinājumus un citu svarīgu 
informāciju. 

IEVĒROJIET! 
Lādēšanas spradnis satur magnētu. 
Zināmos apstākļos magnēts var radīt 
traucējumus dažu elektronisko ierīču  
darbībā, ieskaitot datoru cietos diskus.  
Esiet piesardzīgi, izmantojot lādēšanas  
spraudni šādu ierīču tuvumā.  
Lai pasargātu ierīci no korozijas, nosusiniet 
kontaktus  un laukumu ap tiem, pirms lādējat 
vai pievienojat ierīci datoram. 

1. Pievienojiet USB kabeļa galu AC adap- 
teram vai datora USB portam. 

2.  Ievietojiet AC adapteru sienas 
kontaktligzdā. 

3. Novietojiet ierīces aizmugurē esošos 
spraudņus iepretim lādētāja 
pieslēgvietām (1). 
Lādēšanas spraudnis ir  magnētisks; 
tas notur ierīci paredzētajā vietā.  
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Pievienojot ierīci jaudas avotam,  
ierīce ieslēdzas un parādās lādēšanas  
ekrāns. 

4.  Pilnībā uzlādējiet ierīci. 

 Approach ieslēgšana 
Izmantojot ierīci pirmo reizi, saņemsiet 
uzaicinājumu izvēlēties valodu. 

!: Diennakts laiks un datums tiek uzstādīti  
automātiski , izejot ārpus telpām. Taču to  
ir iespējams uzstādīt   manuāli (7.lpp.). 
1.  Turiet  POWER. 
2.  Izvēlieties  valodu.  
3. Dodieties spēlēt golfu. (3.lpp.). 

Skārienekrāna izmantošana  
Šīs ierīces skārienjutīgais ekrāns atšķiras  
no mobilo ierīcu ekrāniem. Šis ekrāns ir 
paredzēts izmantošanai ar pirkstu galiem  
un pat ar cimdiem. Skārienekrāns  
ir pasargāts pret nejaušiem pieskārieniem 
spēles laikā. 
!: Stingri piespiediet, lai izvēlētos paramet- 
rus un mainītu lapas.  Izmēģiniet, kā darbo- 
jas skārienekrāns pirms spēles.   
• Piesitiet ekrānam, lai ritinātu  

lapas. 
  

•Izvēlieties   > Lock Screen,  lai bloķētu 
ekrānu no bedrīšu pārlūka,  layup un 
dogleg, sitiena mērīšanas vai  
odometra ekrāna. 

•  Piesitiet skārienekrānam un pavelciet pirkstus   
pa kreisi, lai izietu no jaudas taupīšanas režīma 
vai arī lai atbloķētu ekrānu.  

•  Piesitiet skārienekrānam, lai apstiprinātu  
ziņojumus. 

•  Piesitiet skārienekrāna augšējai un apakšējai  
daļai, lai ritinātu caur izvēlnēm.  

•Veiciet katru skārienkrāna izvēli kā  
atsevišķu darbību.  
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Pogas                   

1. POWER/  
LIGHT 

Izvēlieties, lai ieslēgtu 
fona apgaismojumu. 
Turiet, lai iesl./izsl.  
ierīci. 

2. MEASURE        Sitiena mērīšana  
3.                             Izvēlieties, lai atvērtu paš- 

reizējā ekrāna izvēlni. 
4. SCORE              Izvēlieties, lai ievadītu  

bedrītes rezultātu. 
5.                            Izvēlieties, lai atgrieztos pie  

iepriekšējā ekrāna. 

Ikonas       
Zems baterijas uzlādes līmenis                                      

Odometrs mēra  distanci un  
laiku. 
Modinātājs ir 
uzstādīts                                 . 

Golfa spēle 
Neuzsāciet golfa spēli, līdz ierīce nav  
uztvērusi satelīta signālu. Tas var 
aizņemt  30–60 sekundes. 
1. Izvēlieties   > Start Round. 
2. Izvēlieties no saraksta golfa laukumu. 

Bedrītes pārlūks 
Ierīce rāda izspēlējamo bedrīti  
un automātiski pāriet pie nākošās 
bedrītes līdz ar Jums.   
!: Atbilstoši noklusējuma parametram,  
ierīce mēra attālumu  līdz grīna  priekšai,  
vidum un aizmugurei. Ja zināt  lokāciju, 
Jūs to varat uzstādīt vēl precīzāk, izmanto- 
jot  Green View (4.lpp.). 
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1.        Pašreizējās bedrītes numurs 
2.        Attālums līdz grīna aizmugurei. 
3.        Attālums līdz grīna vidum 
4.        Attālums līdz grīna priekšpusei. .  
5.        Bedrītes vērtība.  

Nākošā bedrīte. 

Iepriekšējā bedrīte. 

Grīna aplūkošana 
Spēles laikā Jums ir iespēja  aplūkot  
grīnu un pārvietot lokācijas   
atzīmi . 
1. Uzsāciet spēli  (3.lpp.). 
2. Izvēlieties   > Green View. 
3. Pārvelciet   , lai pārvietotu atzīmi.  

Attālumi bedrīšu  pārlūka ekrānā tiek  
atjaunināti, lai norādītu uz jauno atzī- 
mēto lokāciju. Lokācija tiek saglabāta  
tikai pašreizējam  raundam. 

Sitiena mērīšana 
Jebkurā laikā Jums ir iespēja izmērīt  
sitiena attālumu.  
1. Izvēlieties  MEASURE. 
2.Dodieties pie bumbiņas.  

Attālums tiek automātiski atiestatīts,  
kad pārvietojaties pie nākošās bedrī- 
tes.. Turiet MEASURE,  lai atiestatītu 
distanci jebkurā laikā.   

 Layup un Dogleg distanču 
un saglabāto lokāciju  
aplūkošana 
Aplūkojiet layup un  dogleg 
distances  4 un 5 punktu bedrītēm. Šajā 
sarakstā tiek ievertas arī saglabātās  
lokācijas (6.lpp.). 

No bedrīšu pārlūka ekrāna (3.lpp.) 
izvēlieties ekrāna vidu. . 
!: Distances tiek dzēstas no saraksta,  
tiklīdz Jūs tās paveicat.  
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Rezultāta skaitīšana 
Pirms uzsākat rezultāta skaitīšanu, uzsāciet 
raundu (3.lpp.). 
1.   Bedrīšu pārlūka ekrānā  (3.lpp.), 

izvēlieties SCORE. 
2Ja nepieciešams, spiediet   > Change Par, 

lai mainītu bedrītes vērtību.   
3.Izvēlieties   vai  , lai uzstādītu rezultāta 

vienības. Kopējais rezultāts(1)tiek rēķināts.   

4. Turiet  SCORE,  lai aplūkotu visu bedrīšu  
rezultātu. 
Šajā sarakstā izvēlieties jebkuru bedrīti,  
lai mainītu rezultātu visam laukumam.  

Skaitīšanas metodes uzstādīšana 
Izvēlieties metodi, ko ierīce izmanto   
rezultāta skaitīšanai.  
1. Izvēlieties kādu no opcijām. :  

•  Ja pašreiz izspēlējat raundu,  
izvēlieties SCORE > Scoring. 

•Ja pašreiz neizspēlējat raundu,  
izvēlieties        > Setup > 
Scoring. 

2.  Izvēlieties skaitīšanas metodi.  

Par Stableford  skaitīšanu 
  Izvēloties Stableford skaitīšanas 
metodi (5.lpp.), punkti tiek piešķirti,  
atkarībā no vēzienu skaita. Katra raunda 
beigās augstākais rezultāts uzvar. Punkti 
tiek piešķirti atboilstoši  ASV Golfa asoci- 

  
ācijas noteikmiem. . 
!:  Stableford 
spēles karte rāda  punktu skaitu, nevis 
vēzienus. 
Punkti    Vēzieni (relative to Par)  
0 2 or more over  
1 1 over  
2 Par  
3 1 under  
4 2 under  
5 3 under 
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Spēles karšu aplūkošana uz datora 
Visas saglabātās spēles kartes ir iespējams 
aplūkot uz datora.  
1. Pievienojiet ierīci datora  USB portam,  

izmantojot lādēšanas   
spraudni (1.lpp.). 

2. Ierīce parādās kā 'removable drive' 
uz Windows® 
datoriem, vai arī kā 'mounted volume' 
uz Mac® datoriem. 

3.Atveriet ScorecardViewer.html, lai  
aplūkotu spēles kartes.  

 Lokācijas saglabāšana 
Izspēlējot raundu, saglabājiet līdz pat piecām 
lokācijām pie katras bedrītes. 
1. Stāviet lokācijā, kuru vēlaties  

saglabāt. 
!: Nav iespējams saglabāt lokāciju, kas 
atrodas tālu no pašreizējās izvēlētās  
bedrītes. 

2. Izvēlieties   > Save Location. 
3.  Izvēlieties apzīmējumu lokācijai. .  

 Lokāciju dzēšana 
Izspēlējot raundu, Jūs varat  nodzēst  
iepriekš saglabātas lokācijas pašreizējai 
bedrītei. 

Izvēlieties   > Clear Locations. 

Odometra izmantošana 
Izmantojiet  odometru, lai ierakstītu  
veikto distanci un laiku. Odometrs 
automātiski tiek aktivizēts un apturēts, kad 
sākat vai beidzat raundu. Taču  to ir ies- 
pējams izdarīt arī manuāli.  
1. Izvēlieties  > Odometer,  lai aplūkotu  

vai aktivizētu  odometru. 
2.Izvēlieties kādu no opcijām :  

•Izvēlieties   > Turn Off, lai apturētu 
odometru. 

•Izvēlieties   > Reset, lai atiestatītu 
laiku un distanci uz nulles vērtību.   
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Ierīces pielāgošana 
savām vajadzībām 

Iestatījumi 
Izvēlieties  > Setup, lai pielāgotu 

ierīces iestatījumus un funkcijas. 
Tones: Ieslēdz/izslēdz skaņu toņus.   
Display: Uzstāda baltu vai melnu   

fona krāsu  (7.lpp.). 
Scoring: Uzstāda skaitīšanas metodi 

(5.lpp.). 
Time: Uzstāda laiku uz automātisku vai  

manuālu režīmu (7.lpp.). 
Format: Uzstāda  12 vai 24 stundu 

laika formātu. 
Language: Uzstāda valodu. 
Units: Uzstāda distances mērīšanu jardos 

vai metros. 

Manuāla laika iestatīšana 
Atbilstoši noklusējuma parametram, laiks tiek 
uzstādīts automātiski, kad uztverts satelīts.  
1. Izvēlieties   > Setup > Time > Manual. 
2. Izvēlieties   un   , lai iestatītu  

stundas un minūtes. 

3.Izvēlieties  AM vai  PM. 

Modinātāja uzstādīšana 
1.Izvēlieties   > Setup Alarm. 
2. Izvēlieties  un   , lai uzsādītu stundas 

un minūtes. 
3. Izvēlieties  AM vai PM. 
4.Izvēlieties  Once, Daily vai Weekdays. 

Displeja krāsas mainīšana   
Ir iespējams nomainīt ierīces  displeja fona  
krāsu. 
1. Izvēlieties   > Setup > Display. 
2. Izvēlieties kādu no opcijām:  

• Izvēlieties  White,  lai rādītu melnu  
tekstu uz balta fona. 

• Izvēlieties  Black,  lai rādītu baltu tekstu  
uz melna fona. 

Pielikums 
Ierīces apkope 

IEVĒROJIET! 
Nepakļaujiet ierīci ilgstošai pārmērīgu tem- 
peratūru iedarbībai. 

Ierīces pielāgošana 7 



Tas var radīt ierīces bojājumus. 

Neizmantojiet asus un cietus priekšmetus 
skārienekrāna  darbības nodrošināšanai. 

Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem un  
šķīdumiem, kas bojā plastmasa detaļas. 

Ierīces tīrīšana 
1. Noslaukiet ierīci ar drāniņu, kas samitrināta  

maigā mazgāšanas šķidrumā.   
2. Noslaukiet ierīci. .  

Specifikācijas 
Baterijas tips Litija jonu 
Baterijas mūžs Tikai pulkstenis: 4 nedēļas 

Golfa spēle: 8 stundas 
!: Reālais baterijas darbības  
laiks ir atkarīgs no tā, cik  
daudz izmantojat GPS, fona 
apgaismojumu un jaudas tau- 
pīšanas režīmu.. 
Aukstuma iedarbībā baterijas  
darbības laiks tiek ievērojami  
samazināts.  

Darbības  
temperatūras 
diapazons  

No -4º F līdz 140º F (no 
-20º C līdz 60º C) 

Lādēšas  
temperatūras  
diapazons 

No 40º F līdz 104º F (no 
5º C līdz 40º C) 

Ūdens 
izturība 

IPX7 

Jaudas tapīšana 
  

Ja neizmantojat ierīci ilgāku laiku,  tā ieiet 
  

jaudas taupīšanas režīmā.  Ierīce rāda  
  

laiku un datumu, bet neizmanto GPS.   

Ierīce neizmanto jaudas taupīšanas režī- 
   

mu, ja odometrs ir ieslēgts. Izvēlieties  
   

jebkuru pogu vai pārslidiniet ar pirkstu pār    

ekrānu,  lai izietu no šī režīma.      

Lietotāja datu dzēšana 

  

   

!: Šādi tiek dzēsti visi lietotāja dati . 
1. Turiet  POWER,  lai izslēgtu ierīci. 
2. Turiet SCORE un izvēlieties POWER. 
3.  IzvēlietiesYes. 
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Papildus informācija 
Papildus informāciju par  šo produktu  
meklējiet  Garmin® tīmekļa vietnē.  
•Apmeklējiet  www.garmin.com/intosports. 
•Apmeklējiet  www.garmin.com 

/learningcenter. 
•Apmeklējiet  http://buy.garmin.com vai  

sazinieties ar  Garmin dīleri, lai saņemtu 
informāciju par papildus  aksesuāriem 
un rezerves daļām. 

Ierīces reģistrēšana 
Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt, 
 piereģistrējoties tiešsaistē jau šodien. 
•Apmeklējiet http://my.garmin.com. 
•Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju. 

Programmatūras un laukumu 
atjaunināšana   
Pirms atjaunināt ierīces programmatūru,    

lejupielādējiet Garmin   

CourseView Updater. Apmeklējiet  
www.garmin.com/support/courseview   

_updater.html, lai saņemtu papildus info.  

1. Pievienojiet ierīci datora  USB portam, 
izmantojotizmantojot lādētāja 
spraudni.  (1.lpp.). 

2. Aktivizējiet  CourseView Updater.  
3. Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
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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 





www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020

0808 238 0000
+44 870 850 1242 1-866-429-9296 +43 (0) 820 220 230

+32 2 672 52 54 +45 4810 5050 +358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+49
(0)1805-427646-880 + 39 02 36 699699 0800 - 023 3937

035 - 539 3727 + 47 815 69 555

00800 4412 454 
+44 2380 662 915 + 35 1214 447 460 + 34 902 007 097 + 46 7744 52020  

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street 

Olathe, Kansas 66062, USA 
Garmin (Europe) Ltd. 

Liberty House, Hounsdown Business Park 
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 

Garmin Corporation 
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. 
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 

Šī

© 2013 Garmin Ltd. vai filiāles

 Approach S3 ierīces angļu valodas rokasgrāmatas  
(Garmin produkta numurs 190-01467-00, izd. C) 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.  
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