
Approach® G8
Lietošanas rokasgrāmata

2014.gada marts 190-00000-00 Drukāts Taivānā
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pavairot - gan pa daļām, gan visu kopumā - bez rakstiskas atļaujas saņemšanas no Garmin. 
Garmin patur tiesības nomainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs 
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www.garmin.com, lai piekļūtu atjauninājumiem un papildus informācijai par šī produkta 
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Garmin®, Garmin logo un Approach® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas 
ASV un citās valstīs. Garmin Connect™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes 
ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.  

Apple®, iPhone® un Mac® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.  iOS® ir 
rēgistrēta  Cisco Systems, Inc. preču zīme, kas tiek izmantota saskaņā ar Apple Inc licenci.rē

Bluetooth®nosaukums un logo pieder  Bluetooth SIG, Inc.; tā lietošanu Garmin vajadzībām 
regulē licence. microSD™ un microSDHC logo ir SD-3C, LLC preču zīmes. WiFi®ir Wi-Fi 
Alliance Corporation reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un 
tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Windows®ir reģistrēta  Microsoft 
Corporation preču zīme ASV un citās valstīs. 
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Sākot darbu
 BRĪDINĀJUMS

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

Lietojot ierīci pirmo reizi, veiciet 
ł ādas darbības:
1 Reģistrējiet ierīci (2.lpp.).
2 Uzlādējiet ierīci (1.lpp.).
3 Ieslēdziet ierīci (2.lpp.).
4 Uzsāciet golfa spēli (2.lpp.).

Ierīces lādēšana

 BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu baterju. Lai 
pasargātu sevi no savainošanās un 
produkta sabojāšanas, ko rada baterijas 
pakļauļaušana augstām vai zemām 
temperatūrām, neglabājiet ierīci tiešā 
saules gaismā.    

Ievērojiet!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi 
noslaukiet mini-USB portu, aizsargvāciņu

un apkārtējo laukumu, pirms ierīces 
lādēłanas vai pievienołanas datoram.

Šī ierīce darbojas ar iebūvētu litija 
jonu bateriju,  kuru var uzlādēt, 
izmantojot  standarta sienas 
kontaktligzdu vai datora USB portu.

1 Noņemiet aizsargvāciņu 
À

 no
USB porta 

Á

.

2  Pievienojiet mazāko USB kabeļa galu 
ierīces  USB portam.

3 Pievienojiet lielāko USB kabeļa galu
AC lādētājam..

4 Pievienojiet AC lādētāju standarta
sienas kontaktligzdai.

5 Pilnībā uzlādējiet ierīci.
Pilnībā uzlādēta baterija darbojas līdz 
pat 15h. 
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Ierīces ieslēgšana
Lietojot ierīci pirmo reizi, izvēlieties 
valodu un mērvienības.  Tāpat Jūs varat 
uzstādīt golfa nūjas izvēles ieteikumu. 

Turiet .

Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express™ nodrošina vienkāršu 

piekļuvi šiem pakalpojumiem no 
Garmin® ierīcēm. Daži pakalpojumi uz 
atsevišķām ierīcēm var nebūt pieejami. 

• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu un laukumu atjauninājumi
• Transporta līdzekļi, balsis, u.c. ekstras

Kā iestatīt Garmin Express
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot

USB kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com

/express.
3 Izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Skārienekrāna bloķēšana 
Bloķējiet ekrānu, lai pasargātu to no 
netīšiem pieskārieniem.  
1Spiediet .
2Spiediet .

Golfa spēle
1 Spiediet Play.
2 Izvēlieties laukumu

Bedrītes pārlūks
Ierīce rāda bedrīti, kuru pašreiz 
izspēlējat. 
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À

Rāda bedrītes numuru. Punktiņu 
skaits norāda par vērtību. 

Á

Rāda distanci līdz grīna vidum vai 
izvēlēto atzīmēto pozīciju. Aktivizē 
lielo ciparu režīmu.  

Â

Rāda aptuvenu ieteicamās nūjas 
diapazonu, ja nūjas izvēles ieteikumi 
ir aktivizēti.  

Ã

Rāda aptuvenu nūjas rādiusu un ziņo 
par pacēlumu izmaiņām, ja aktivizēta 
"plays like" distance.

Ä

Rāda  layup sitiena arkas, kas norāda 
attālumu līdz apzīmējumam. Četras 
arkas par 5 vai augstākai vērtībai, trīs 
arkas  - par 4 vērtībai un nulle arkas - 
par 3 vērtībai.

Å rāda iepriekšējo bedrīti.  
pabeidz raundu (tikai pirmā un 
pēdējā bedrīte ).

Æ

Rāda ieteicamo nūju un nūjas distanci, 
ja ir aktivizēta nūjas ieteikšanas 
funkcija. 

Ç Pārvieto pie nākamās 
bedrītes, ja tiek nospiesta.

Atzīmes pārvietošana
Spēles laikā Jūs varat tuvāk aplūkot grīnu 
un pārvietot atzīmes lokāciju.  

1 Uzsāciet spēli (2.lpp.) vai sāciet pārlūkot golfa 
laukumu  (10..lpp.).
2 Izvēlieties green view , lai pietuvinātu

grīnu.
3 Pavelciet     , lai mainītu atzīmēto pozīciju. 

 PinPointer funkcija noregulē jauno 
atzīmēto lokāciju. 

Atzīmētās lokācijas virziena aplūkošana  
Pirms aplūkojat atzīmētās lokācijas virzienu, 
veiciet kompasa kalibrēšanu (14.lpp.).

Viena no PinPointer funkcijām ir kompass, 
kas nodrošina vadību pareizā virzienā,  ja 
neredzat atzīmēto lokāciju. 

Turiet nospiestu pin pointer.

Nūjas
Jūs varat saglabāt distances 
informāciju par katru nūju atsevił ķi.
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Ja ir aktivizēta nūjas ieteikšanas funkcija,  
ierīce izmanto Jūsu nūjas informāciju, lai 
ieteiktu nūju nākamajam sitienam.

Nūju iestatīšana
1  Izvēlieties Setup > Clubs.
2  Izvēlieties kādu no opcijām:

•  Izvēlieties Add Club , lai pievienotu 
nūju esošajam sarakstam

• Izvēlieties nūju un izvēlieties 
Move Up vai Move Down, lai 
pārvietotu nūju sarakstā.

• Izvēlieties nūju, tad izvēlietiesDelete , 
lai dzēstu nūju no saraksta.  

Nūjas izvēles ieteikuma uzstādīšana
Jūs varat izvēlēties nūjas izvēles 
ieteikumu, lai aplūkotu rekomendācijas 
golfa spēles laikā.

1 Izvēlieties Setup > Club Advice.
2 Izvēlieties On.

Sitiena mērīšana
1 Pēc sitiena turiet measure.
2 Izvēlieties Begin Measurement.
3 Dodieties pie bumbiņas.

Jums nav jādodas tieši pie 
bumbiņas, lai saņemtu precīzus 
mērījumus. Ierīce mēra distanci 
taisnā līnijā no sākuma punkta.  Jūs 
varat izvēlēties        , lai atgrieztos 
pie kartes mērīšanas laikā. 

4 Pieejot pie bumbiņas, izvēlieties kādu no 
sekojoł ām opcijām:

• Lai atceltu sitienu, izvēlieties Reset.
• Lai pievienotu sitiena distanci 

nūjas vidējai vērtībai,  izvēlieties 
Save Shot, tad izvēlieties nūju, ko 
izmantojat sitienam. Ierīce 
saglabā sitienu spēles kartē un 
pievieno sitiena distanci nūjas 
vidējai sitiena distancei (4.lpp.).

Punktu skaitīšana
Pirms sākat skaitīt punktus, izvēlieties 
punktu skaitīłanas metodi (5.lpp.).

Jūs varat skaitīt punktus līdz pat četriem spēlētājiem.
1  Sāciet spēli (2.lpp.).
2 Izvēlieties score.
3 Izvēlieties kādu opciju:

• Izvēlieties spēlētāja vārdu, lai to rediģētu.
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• Spiediet    , lai ievad tu  sitienu 
skaitu un izv l tos bedr ti.

• {ǇƛŜŘƛŜǘ      Ҕ {Ŝǘ ¦Ǉ tƭŀȅŜǊǎ Σ 
ƭŀƛ ǊŜŘƛƒŢǘǳ ǎǇŢƭŢǘņƧǳ 
ƘŀƴŘƛƪŀǇǳǎΦ  ~ơ ƛȊǾŢƭŜ ǇŀǊņŘņǎ 
ǾƛŜƴơƎƛ ǘŀŘΣ Ƨŀ Ŝǎŀǘ ƛŜǎǇŢƧƻƧƛǎ 
ƘŀƴŘƛƪŀǇŀ ǎƪŀƛǘơǑŀƴǳ όуΦƭǇǇΦύΦ

• {ǇƛŜŘƛŜǘ     Ҕ       Ҕ {ŜǘǳǇ Ҕ {ŎƻǊƛƴƎ 
Ҕ aŜǘƘƻŘ ƭŀƛ Ƴŀƛƴơǘǳ Ǉǳƴƪǘǳ 
ǎƪŀƛǘơǑŀƴŀǎ ƳŜǘƻŘƛΦ  Wŀ ƛŜǾŀŘơǘƛŜ 
ǊŀǳƴŘŀ Ǉǳƴƪǘƛ ƴŜŀǘōƛƭǎǘ ƧŀǳƴŀƧŀƛ 
Ǉǳƴƪǘǳ ǎƪŀƛǘơǑŀƴŀǎ ƳŜǘƻŘŜƛΣ  ƛŜǊơŎŜ 
ƭƛƪǎ WǳƳǎ ŘȊŢǎǘ Ǿƛǎǳǎ ǊŀǳƴŘŀ 
Ǉǳƴƪǘǳǎ Ǿŀƛ ŀǊơ ǎŀƎƭŀōņǘ ǇŀǑǊŜƛȊŢƧƻ 
Ǉǳƴƪǘǳ ǎƪŀƛǘơǑŀƴŀǎ ƳŜǘƻŘƛΦ  

4 Izv score , lai atgrieztos pie 
map.

Par spēles karti
Jūs varat aplūkot, mainīt katra
spēlētāja vārdu, rezultātu un
handikapu raunda laikā, izmantojot
spēles karti.

À

Vietējais handikaps
Á

Kopējais rezultāts
Â Faktiskais sitienu skaits vienai bedrītei
Ã

Ierakstītais sitienu skaits vienai bedrītei

Punktu skaitīšanas metodes iestatīšana 
Jūs varat mainīt ierīces izmantoto metodi
punktu skaitīšanai.

1 Izvēlieties opciju::
• Ja Jūs pašeiz izspēlējat raundu,

izvēlieties            >        >         
Setup > Scoring > Method.

• Ja Jūs pašreiz neizspēlējat
raundu, izvēlieties Setup > 
Scoring > Method.
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2 Izvēlieties punktu skaitīšanas metodi.
Par Stableford punktu skaitīłanas metodi
Izvēloties Stableford punktu skaitīšanas
metodi (5.lpp.), punkti tiek piešķirti,
pamatojoties uz sitienu skaitu attiecībā uz
par vērtību. Raunda beigās lielākais
rezultāts ir uzvarētājs. Punkti tiek piešķirti
atbilstoši ASV Golfa asociācijai.

Ievērojiet!: Spēles karte Stableford
spēles karte sitienu vietā rāda
punktus.

Punkti    Sitieni attiecībā pret PAR vērtību
0 2 vai vairāk pāri
1 1 pāri
2 Par
3 1 zem
4 2 zem
5 3 zem

Par Match punktu skaitīłanu
Izvēloties Match skaitīšanas metodi
(5.lpp.), viens punkts tiek piešķirts pie
katras bedrītes spēlētājam, kas izdarījis
vismazāko sitienu skaitu. Raunda
beigās uzvar spēlētājs, kurš uzvarējis
lielākajā bedrīšu skaitā.

Ievērojiet!: Match punktu skaitīšana ir
pieejama tikai diviem spēlētājiem.
Uzstādot Approach sitienu skaitīšanas
opciju, ierīce nosaka katra raunda
uzvarētāju. Pretējā gadījumā katras
bedrītes izspēles beigās izvēlieties
spēlētāju, kuram bijis mazākais sitienu
skaits, vai arī, ja sitienu skaits bijis
vienāds, izvēlieties Halved.
Par Skins punktu skaitīšanu
Izvēloties skins punktu skaitīšanas
metodi (5.lpp.), spēlētāji sacenšas,
lai pie katras bedrītes saņemtu balvu.
Uzstādot Approach, lai tas skaita sitienus,
ierīce nosaka katras bedrītes uzvarētāju.
Pretējā gadījumā katras bedrītes izspēles
beigās izvēlieties spēlētāju, kas izdarījis
vismazāko sitienu skaitu. Jūs varat izvēlēties
vairākus spēlētājus.

Raunda statistikas aplūkošana
Jūs varat aplūkot raunda statistiku
vai arī raundu, ko pašreiz izspēlējat.

1    Spēles laikā izvēlieties score >
.

2 Izvēlieties opciju:
• Lai aplūkotu visu spēlētāju informāciju,

izvēlieties Round Details.
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• Lai aplūkotu detalizētu informāciju
par katru spēlētāju, izvēlieties Round 
Details >          > Player Details, 
izvēlieties spēlētāja vārdu un 
statistiku, ko vēlaties aplūkot.

Par individuālas spēles kartes
izmantošanu
Individuāla spēles karte piedāvā pārskatu no 
bedrītes līdz bedrītei raunda laikā. Četri 
simboli apzīmē sitienu skaitu attiecībā pret 
PAR vērtību. PAR vērtība netiek apzīmēta
ar simbolu.

À

Kopējais rezultāts
Á

2 vai vairāk virs PAR vērtības
Â

1 virs PAR

Ã

1 zem PAR
Ä

2 vai vairāk zem PAR

Vēstures aplūkošana
Jūs varat aplūkot saglabātos sitienus,
raundus un spēlētāja statistiku.

1 Izvēlieties History, tad izvēlieties raudu,
ko vēlaties aplūkot.

Ierīce rāda informāciju visiem
spēlētājiem.

2 Izvēlieties opciju.
• Spiediet  > Player Details, tad

izvēlieties spēlētāja vārdu, lai
aplūkotu raunda individuālu
spēles karti (7.lpp.).

• Spiediet      > Course Details , lai aplūkotu 
katras bedrītes sarakstu un PAR vērtību.

• Spiediet  > Edit Scorecard, lai
regulētu individuālas detaļas łim
raundam, ieskaitot katra spēlētāja
vārdu, punktus un handikapu.

• Spiediett  > Delete Scorecard, lai 
dzēstu spēles karti no ierīces 
vēstures.
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Spēles kartes aplūkošana uz datora 
Jūs varat aplūkot spēles kartes uz sava 
datora. 

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot
 USB kabeli.
Ierīce parādās kā noņemams 
diskdzinis My Computer vietnē uz 
Windows® datoriem, vai arī kā  
uzstādāms sējums uz Mac® datoriem. 

2 Atveriet ierīces diskdzini.
3 Atveriet Scorecard >

ScorecardViewer.html , lai 
aplūkotu spēles kartes.

Handikapa skaitīšana
Jūs varat uzstādīt handikapu 
bedrītei (8.lpp.) un katram 
spēlētājam (8.lpp.).

Handikapa skaitīšanas uzstādīšana
1Spiediet Setup > Scoring > Scoring

Handicap.
2 Izvēlieties On.

Spēlētāja handikapa uzstādīšana 
Pirms punktu skaitīšanas, izmantojot 
handikapu, iespējojiet handikapa 
skaitīšanu (8.lpp.).

1    Spēles laikā izvēlieties  score >
 > Set Up Players.

2 Spiediet     spēlētājam, kura handikapu
vēlaties ievadīt vai mainīt..

3 Izvēlieties kādu no opcijām:
• Izvēlieties Local Handicap, lai 

ievadītu sitienu skaitu, kas tiks 
noņemts no  spēlētāja kopējā 
rezultāta.

• Izvēlieties Index\Slope Method, 
lai ievadītu spēlētāja handikapa 
indeksu un laukuma slope skaitli, 
lai aprēķinātu  spēlētāja laukuma 
handikapu.

Bedrītes handikapa uzstādīšana 
Pirms skaitiet punktus, izmantojot 
handikapu, aktivizējiet handikapa 
skaitīšanas metodi (8.lpp.).
Ierīce rāda noklusējuma handikapu 
bedrītei, ja tāds ir pieejams. Jūs varat 
uzstādīt bedrītes handikapu manuāli.
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1 Spēles laikā izvēlieties score >
 > Change Handicap.

2 Ievadiet bedrītes handikapu.

Plays Like Distance aplūkošana 
"plays like" distances funkcija  atbild par 
pacēlumu izmaiņām uz golfa laukuma, rādot  
pielāgoto distanci līdz grīnam. 

1Izvēlieties Setup > PlaysLike Distance.
2 Izvēlieties Show.

"plays like" distance parādās ekrāna 
labajā augł ējā  stūrī  

À

 zem distances 
rādījumam līdz grīna vidum. 

Lokācijas saglabāłana
Jūs varat atzīmēt lokāciju piebedrītes, izmantojot 
pałreiz ējo lokāciju vai  Touch Targeting.

Ievērojiet: Visas saglabātās lokācijas no 
bedrītes var dzēst, spiežot     >      > 
Clear Locations.
1   Spēles laikā izvēlieties                  >

Save Location.
2 Izvēlieties kādu no opcijām:

• Izvēlieties  Use Current 
Location,  lai novietotu atzīmi 
pašreizējā bedrītes lokācijā.

• Izvēlieties Use Touch 
Targeting,  lai uz kartes 
izvēlētos lokāciju.

Laukumu meklēšana
Izmantojiet ierīci, lai atrastu kādu 
tuvumā esošu vai konkrētā pilsētā 
ierīkotu golfa laukumu. Meklējiet 
golfa laukumu pēc nosaukuma.

1 Izvēlieties Preview.
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2 Izvēlieties kādu opciju::
•  Izvēlieties Search Near You , 

lai atrastu Jums tuvumā esołus 
golfa laukumus.

•  Izvēlieties Spell City , lai atrastu 
laukumus  konkrētā pilsētā.

•  Izvēlieties Spell Course,  lai 
meklētu laukumu pēc nosaukuma.

Par laukumu pārlūkošanu 
Atrodot laukumu, ierīce sniedz izvēlētā 
laukuma pārskatu no bedrītes līdz 
bedrītei. Aplūkojiet grīna tuvplānu (3.lpp.) 
vai mēriet distanci (10.lpp.).

Ja nepieskarieties ekrānam kādu brīdi 
pēc bedrītes izvēles, sākas laukuma 
simulācija (11.lpp.).

Distances mērīšana ar Touch 
Targeting
Pārlūkojot laukumu vai spēlējot golfu, Jūs 
varat izmantot touch targeting opciju, lai 
mērītu distanci līdz jebkuram kartes 
punktam. 
1 Uzsāciet golfa spēli  (2.lpp.) vai
 laukuma pārlūkošanu (10.lpp.).

2 Pārvelciet pirkstu, lai pārvietotu sarkano
mērķa aplīti 

À

.

Á

 ir attālums līdz grīna vidum no mērķa 
aplīła. .

Â

ir attālums no Jūsu pałreiz ējās 
pozīcijas līdz mērķa aplītim. Ja Jūs 
pārlūkojat

Â

 ir attālums no starta 
(tee) līdz mērķa aplītim.

Ã ir kopējā abu distanču 
vērtība.

3 Ja nepieciešams, izvēlieties      , lai pietuvinātu
mērķa aplīti.
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4 Kad attēls uz mērķa aplīša pietuvināts,
spiediet        , lai atgrieztos pie 
bedrītes kartes.  

Pārlūkošanas režīms
Pārlūkojot laukumu, Jūs varat aplūkot 
laukuma simulāciju. Karte pakāpeniski 
pietuvina grīnu, lai  simulētu darbības, 
kad Jūs izspēlējat bedrīti. 

Simulācija tiek aktivizēta automātiski, 
ja Jūs nepieskaraties ekrānam kādu 
brīdi pēc bedrītes izvēles.

Jūsu ierīces 
pielāgošana

Iestatījumi
Izvēlieties Setup, lai pielāgotu ierīces 
iestatījumus un funkcijas.  

Wi-Fi: Iespējo Wi‑Fi® bezvadu
tehnoloģiju.

Scoring: uzstāda punktu skaitīšanas metodi,
aktivizē handikapa skaitīšanu 
(8.lpp.) un iespējo statistikas 
datu iegūšanu.

Bluetooth: Iespējo Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju.

Clubs: Pievieno un dzēš nūjas (4.lpp.).
Display: Uzstāda fona  apgaismojuma taimautu 
Hole Transitioning: Uzstāda automātisku vai

manuālu bedrītes pārnešanu.
Units of Distance: Uzstāda 

distances mērvienības. 
PlaysLike Distance: Rāda "plays like"

distances (9.lpp.).
Club Advice: Iespējo nūju

izvēles ieteikumus  (4.lpp.)..
Calibrate PinPointer: Ļauj

manuāli kalibrēt kompasa 
sensoru (14.lpp.).

Language: Uzstāda ierīces teksta valodu.

Ievērojiet: mainot teksta valodu, 
netiek mainīta lietotāja ievadīto 
datu vai kartes datu valoda. 

About: Rāda svarīgu 
programmatūras informāciju un 

Jūsu ierīces ID.
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Garmin Connect™
Jūs varat nodrošināt savienojumu ar saviem 
draugiem, izmantojot Garmin Connect. 
Garmin Connect sniedz visus nepieciešamos 
rīkus, lai sekotu līdzi, analizētu un pārsūtītu 
datus citiem. Ierakstiet sava aktīvā 
dzīvesveida notikumus, piemēram, golfa 
spēles, pārgājienus, skrējienus, 
piedzīvojumus, u.c. Lai piereģistrētu 
bezmaksas kontu,  skat. 
www.garminconnect.com/.

Garmin Connect izmantošana
Jūs varat augšupielādēt spēles kartes un 
nūju datus Garmin Connect vietnē, lai 
veiktu visaptverošu analīz un dalītos  
savā spēles kartē ar draugiem. Tāpat Jūs 
varat aplūkot kopējo statistiku,  raunda 
statistiku vai laukuma statistiku. 
Rediģējiet nūjas informāciju nūjām, kuras  
izmanto nūjas izvēles padomdevējs.   

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot
 USB kebeli.

2 Skat. www.garminconnect.com/golf.
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Bluetooth Connected
funkcijas
Šī ierīce nodrošina  Bluetooth 
savienojumu  funkcijas 
savietojamām mobilajām ierīcēm

Datu augšupielādes Garmin Connect:
Nosūta  uz  Garmin Connect tādus 
datus kā spēles kartes, nūju 
informāciju un spēlētāju statistiku, 
izmantojot  Garmin Connect Mobile 
aplikāciju. Papildus informāciju skat.  
www.garmin.com /intosports/apps.

Ziņojumi: Brīdina Jūs, kad tālrunis
saņem ziņojumu.

Tālruņa pārošana
1 Skat. www.garmin.com/intosports

/apps, lejupielādējiet Garmin 
Connect Mobile aplikāciju uz 
sava tālruņa.  

2 Novietojiet tālruni  33 ft. (10 m) attālumā
no ierīces

3 Uz ierīces izvēlieties  Setup >
Bluetooth > Pair Mobile Device un 
sekojiet ekrāna instrukcijām. 

4 Uz tālruņa atveriet Garmin
Connect Mobile aplikāciju un sekojiet
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uz ekrāna redzamajām norādēm, 
lai pievienotu ierīci. 

Instrukcijas tiek nodrošinātas 
sākotnējās iestatīšanas laikā,   
izvēloties            > Devices.

Sapārota tālruņa pievienošana 
Pirms tālruņa pievienošanas 
sapārojiet tālruni ar savu ierīci.  
Pārojot tālruni ar Bluetooth bezvadu 
tehnoloģijas palīdzību, dalieties savos 
rezultātos un citos datos ar  Garmin 
Connect lietotājiem.  Aplūkojiet uz 
ierīces tālruņa ziņojumus. 
1 Uz tālruņa iespējojiet  Bluetooth

bezvadu tehnoloģiju..
2 Uz ierīces izvēlieties Setup >

Bluetooth > Connection > On , lai  
iespējotu Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. 

3 Izvēlieties  Notifications,  lai rādītu vai 
apslēptu tālruņa ziņojumus.

Tālruņa ziņojumi
Ievērojiet!: Tālruņa ziņojumu 
saņemšanai nepieciešams: Apple® 
iPhone®  aprīkots ar Bluetooth 4.0 
bezvadu tehnoloģiju un  iOS® 7 vai 
jaunāku versiju. 

Kad tālrunis saņem ziņojumu, tas 
nozūta ziņojumu uz ierīci. 

Ziņojumu aplūkošana
Pirms aplūkojat ziņojumus, 
nodrošiniet savienojumu ar 
sapārotu mobilo tālruni (13.lpp.).
1Spiediet  > Notifications.
2 Izvēlieties ziņojumu. 
3 Spiediet      vai      , lai ritinātu pa ziņojumu 
saturu.  

Wi-Fi Connected funkcijas
Šī ierīce nodrošina dažādas Wi‑Fi 
savienojumu funkcijas. Garmin Connect 
Mobile aplikācija nav nepieciešama, lai 
nodrošinātu Wi-Fi savienojumu. 
Datu augšupielāde Garmin Connect:

Automātiski nosūta datus uz  
Garmin, tiklīdz tiek pabeigts raunda 
ieraksts. 

Programmatūras un laukumu atjauninājumi : 
Jūsu ierīce lejupielādē jaunākos 
programmatūru un laukumu 
atjauninājumus, ja ir pieejams WI-FI 
savienojums. Nākamo reizi, ieslēdzot ierīci,  
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Jūs uz ekrāna redzēsiet instrukcijas 
programmatūras un laukumu  
atjauninājumu instalēšanai. 

 Wi‑Fi savienojumu uzstādīšana 
Pirms augšupielādējat datus bezvadu 
režīmā, saglabājiet raundu uz savas 
ierīces.  

1 Skat. www.garminconnect.com/, tad 
lejupielādējiet Garmin 
Express aplikāciju

2 Sekojiet  ekrāna  norādēm,  lai
uzstādītu Wi‑Fi ar Garmin Express.
Padoms: Reģistrējiet ierīci.

Tagad ierīce mēģina 
augšupielādēt  Jūsu Garmin 
Connect vietnē saglabātos datus.  

Savienojums ar bezvadu tīklu
Pirms pievienojaties bezvadu tīklam,  
nodrołiniet  Wi‑Fi savienojumu (14.lpp.) 
un iespējojiet Wi‑Fi tehnoloģiju.

1Izvēlieties Setup > Wi-Fi > Add Network.
2 Izvēlieties bezvadu tīklu. 

3 Ja nepieciełams, izv ēlieties         , lai 
ievadītu tīkla SSID un paroli. 

Ierīce saglabā tīkla informāciju un 
automātiski savienojas, kad 
atgriežaties šajā lokācijā.  

Pielikums
Kompasa kalibrēšana
Ievērojiet!: Kalibrējiet elektronisko 
kompasu ārpus telpām. Nestāviet blakus 
priekšmetiem, kas ietekmē magnētisko 
lauku, piem., automał īnām, celtnēm, 
augstsprieguma līnijām.  
Jūsu ierīce rūpnīcā jau ir kalibrēta, un 
kā noklusējuma parametru izmanto 
automātisko kalibrēšanu. Ja kompasa 
darbība ir traucēta, piemēram,  pēc 
liela attāluma veikšanas  vai lielām 
temperatūru svārstībām, veiciet 
manuālu kompasa kalibrēšanu. 

1 Izvēlieties Setup > Calibrate PinPointer.
2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Atmiņas kartes ievietošana 
Uzinstalējiet microSD™ atmiņas karti,  
lai nodrošinātu papildus atmiņas 
iespējas un iepriekš  ielādētas kartes.
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1  Pavelciet uz augšu aizsargvāciņu 
À

 no
microSD kartes slota 

Á

.

2  Iespiediet karti, līdz tā noklikł ķ.

Ierīces apkope
IEVĒROJIET!

Neglabājiet ierīci  vietās, kur tā 
ilgstoši tiek pakļauta pārmērīgām 
temperatūrām, kas var nodarīt 
neatgriezeniskus bojājumus. 
Neizmantojiet asus vai cietus 
priekšmetus skārienekrāna lietošanai, 
nodarot neatgriezeniskus bojājumus.
Neizmantojiet ķīmisko tīrītājus un 
šķīdumus, kas var sabojāt plastmasu.

Stingri nostipriniet aizsargvāciņu, lai 
novērstu USB porta bojājumus.

Ekrāna tīrīšana
Ekrāna tīrīšanai izmantojiet 
mīkstu, tīru drāniņu un ūdeni, 

izopropilspirtu vai briļļu tīrīšanas 
šķidrumu. 
Samitriniet drāniņu un maigi 
notīriet ekrānu. 

Ierīces tīrīšana
1 Notīriet ierīci, izmantojot drāniņu,

kas samitrināta maigā 
ziepjūdenī.  

2 Noslaukiet sausu. .
Fona apgaismojuma izmantošana
• Jebkurā laikā pieskarieties skārienekrānam, 

lai ieslēgtu fona apgaismojumu.
Ievērojiet!: Brīdinājumi un ziņojumi arī 
aktivizē fona apgaismojumu

• Spiediet    , lai ieslēgtu fona 
apgaismojumu vai regulētu spilgtumu.

• Nomainiet fona apgaismojuma taimautu
 (11.lpp.).

Specifikācijas
Baterijas tips Lādējama, iebūvēta 

litija jonu baterija
Baterijas mūžs 15 h pie standarta lietołanas
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Darbības
temperatūras
diapazons

No -4º līdz 140ºF (no 
-20º līdz 60ºC)

Lādēšanas 
temperatūras
diapazons

No 32º līdz 104ºF (no 0º 
līdz 40ºC )

Ūdens izturība IEC 60529 IPX7

Lietotāja datu dzēšana
!: Tiek dzēsti visi lietotāja ievadītie dati . 
1 Turiet     , lai izslēgtu ierīci 
2 Turot green view,ieslēdziet

ierīci.
3 Izvēlieties Yes.

Stiprinājuma izmantošana
!: Jūsu stiprinājuma klipsis var atł ķirties no 
attēlā redzamā.
Izmantojiet klipsi, lai  piestiprinātu ierīci 
jostai, kabatai, somai.  
1  Ievietojiet ierīces apakł ējo daļu klipła

apakł ējā daļā.
!: Ievietojot ierīci stiprinājumā otrādi,  
tas nenostiprinās savā vietā un var 
izkrist ārā.

2  Ierīces augł ējo daļu iespiediet stiprinājuma
augł ējā daļā, līdz tas noklikł ķ savā vietā.

3  Lai izņemtu ierīci, pavelciet 
stiprinājuma augšdaļu uz augšu, 
vienlaicīgi spiežot uz ierīces 
aizmugurējās daļas, un izslidiniet ierīces 
apakšējo daļu ārā no stiprinājuma. 

Enerģijas taupīšana ierīces
lādēšanas laikā
Lādēšanas laikā izslēdziet ierīces 
displeju un visas citas funkcijas .

1 Pievienojiet ierīci ārējam jaudas avotam.
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Parādās atlikusī baterijas  
kapacitāte. 

2 Turiet jaudas pogu 4 - 5 sekundes.
Displejs izslēdzas un aktivizē 
zema jaudas patēriņa baterijas 
lādēšanas režīmu. 

3  Pilnībā uzlādējiet ierīci.
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www.garmin.com/support

913-397-8200
1-800-800-1020

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

1-866-429-9296 +43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54 +385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465 + 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671

0800 0233937 +47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915 (+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500 0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 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.) © 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
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