
 BRĪDINĀJUMS 
Šī ierīce satur litija-jonu bateriju. Skat. Svarīgu informāciju par produktu un  
drošību, kas atrodas produkta iepakojumā, lai saņemtu brīdinājumus un citu  
svarīgu informāciju. 

IEVĒROJIET! 
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi noslaukiet kontaktus un laukumu ap tiem,  
pirms lādējat ierīci vai pievienojat to datoram.   

1. Ievietojiet USB kabeli datora USB pieslēgvietā.  
2. Novietojiet lādētāja pieslēgvietas iepretim kontaktiem, kas atrodas ierīces  

aizmugurē, uun piespiediet lādētāju (1), līdz tas noklikšķ.  

3. Pilnībā uzlādējiet ierīci. 

Ierīces ieslēgšana 
Izmantojot ierīci pirmo reizi, Jūs saņemsiet uzaicinājumu izvēlēties valodu.  
!: Diennakts laiks un datums tiek uzstādīti automātiski, tiklīdz izejat ārpus telpām. 
Taču tos ir iespējams arī uzstādīt manuāli.  (2.lpp.). 
1. Turiet   .  
2. Izvēlieties valodu. .  
3. Uzsāciet golfa spēli. (1.lpp.). 

Pogas 

1.              Turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. .  

Izvēlieties, lai ieslēgtu fona apgaismojumu. 

2.              Izvēlieties, lai pārvietotos pa izvēlnēm, bedrītēm un  iestatījumiem.  

3.              Izvēlieties, lai pārvietotos pa izvēlnēm, bedrītēm un  iestatījumiem.   

4                   Turiet, lai atvērtu pašreizējā ekrāna izvēlni.  

OK        Nospiediet, lai izvēlētos izvēlnes opcijas un lasītu ziņojumus.  

Ikonas 
Zems baterijas uzlādes līmenis. 

Odometrs mēra distanci un laiku (GPS aktīvs).. 

  

Modinātājs ir uzstādīts.  

  

Golfa spēle 
  

Pirms sākat spēli, nogaidiet, līdz ierīce uztver satelīta signālu.  
  

Tam nepieciešamas  30–60 sekundes. 
  

1. Turiet .  
2. Izvēlieties tStart Round. 
3. Izvēlieties no saraksta golfa laukumu. 
Ierīce automātiski  sāk ar bedrīti, kas atrodas vistuvāk Jūsu  lokācijai.. 

  

Bedrīšu pārlūks 
  

Ierīce rāda pašreizējo izspēlējamo  bedrīti  un  automātiski 
  

pāriet pie nākamās līdz ar Jums.   
  

!: Mainoties atzīmētajai pozīcijai, ierīce aprēķina attālumu līdz 
grīna priekšpusei, vidum vai aizmugurei, nevis reālajai atzīmei.  
  
  
  
  
  
  
  
   1.         Pašreizējās bedrītes numurs. 
 2.          Attālums līdz grīna aizmugurei. 
 3.          Attālums līdz grīna vidum. 
 4.          Attālums līdz grīna priekšpusei. .  
 5.          Bedrītes vērtība.  
Sitiena mērīšana  

  
  
  

1. Turiet  .  
2.Izvēlieties Measure Shot. 
3.Dodieties pie bumbiņas.  
Dodoties pie nākošās bedrītes, attālums tiek pārmērīts.  

pārmērīts.  automātiski .  
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Approach® S2 
Sākot darbu 

 BRĪDINĀJUMS 
Skat.Svarīgu informāciju par produktu un drošību, lai saņemtu brīdinājumus par  
produkta lietošanu un citu svarīgu informāciju.  

Izmantojot šo ierīci pirmo reizi, veiciet sekojošas darbības: 
1. Uzlādējiet ierīci  (1.lpp.). 
2. Ieslēdziet ierīci  (1.lpp.). 
3. Sāciet raundu  (1.lpp.). 

Ierīces lādēšana 



 Layup un Dogleg distanču aplūkošana 
Aplūkojiet  layup un dogleg distanču sarakstu 4 un  5 punktu bedrītēm. . 
Bedrīšu pārlūka lapā  (1.lpp.) izvēlieties  

. 

Layup (1)un  distance līdz  layup bedrītei (2) ir redzama uz ekrāna. !: 

Distances tiek dzēstas no saraksta, tiklīdz tās tiek veiktas.. 

Rezultātu kalkulēšana 
Pirms rezultātu kalkulēšanas uzsāciet jaunu raundu (1.lpp.). 
 1. Bedrīšu pārlūkā  (1.lpp.) turiet .  

2Izvēlieties Start Scoring. 
3 Izvēlieties vai        , lai uzstādītu 

punktu skaitīšanu.Jūsu kopējais 
rezultāts tiek atjaunināts. 

Rezultātu pārlūkošana 
Jūs  varat rediģēt savus rezultātus, bet ne kopējo rezultātu.   
1. Turiet  .  
2. Izvēlieties Scorecard. 
3. Izvēlieties   vai      , lai izvēlētos bedrīti. 
4.  Izvēlieties  OK ,lai rediģētu. 

Rezultātu aplūkošana uz datora  
Uz datora ir iespējams aplūkot visas saglabātās spēles kartes. . 
1. Pievienojiet ierīci datora USB pieslēgvietai, izmantojot  lādēšanas  

spraudni. 
2. Ierīce parādās kā 'removable disk' uz Windows® 

datoriem, vai arī kā  'mounted volume' uz  Mac® datoriem. 
3. Atveriet  ScorecardViewer.html,  lai aplūkotu spēles kartes. 

 Odometra izmantošana 
Izmantojiet odometru, lai ierakstītu  veikto distanci un laiku. Odometrs  
sāk un beidz darbu automātiski, ikreiz, kad uzsākat vai beidzat  raundu. 
Taču to ir iespējams arī  veikt manuāli.  
1. Turiet  .  
2. Izvēlieties  Odometer,  lai aplūkotu vai aktivizētu  odometru. 
3. Izvēlieties kādu opciju :  

•Izvēlieties   > Continue, lai turpinātu izmantot odometru. 
•Izvēlieties   > Turn Off, lai apturētu odometru. 
•Izvēlieties   > Reset,  lai atiestatītu laiku un distanci. 

Ierīces pielāgošana 
Iestatījumi 
Turiet , un izvēlieties  Setup. 
Time: Uzstāda laiku uz automātisku vai manuālu (2.lpp). 
Format: Uzstāda  12 vai 24 stundu laika formātu. 
Tones: Ieslēdz/izslēdz skaņu toņus . 

Language: Uzstāda valodu. 
Units: Uzstāda, lai mērītu  attālumu  jardos vai metros. 
Manuāla laika uzstādīšana    
Saskaņā ar noklusējuma parametru, laiks tiek uzstādīts automātiski, 
tiklīdz ierīce uztver satelīta signālu.  
1.Turiet  
2.Izvēlieties Setup > Time > Manual. 
3. Izvēlieties   vai   , lai iestatītu laiku un minūtes. 
4. Izvēlieties  AM vai PM. 
Modinātāja  uzstādīšana 
1.Turiet  .  
2. Izvēlieties  Alarm > Set. 
3. Izvēlieties   vai   , lai uzstādītu stundas un minūtes 
4. Izvēlieties  AM vai  PM. 
5. Pārliecinieties, ka modinātājs ir uzstādīts uz  On. 

Ierīces informācijas aplūkošana   
Aplūkojiet programmatūras versiju un  ierīces  ID. 
1.Turiet  .  
2. IzvēlietiesAbout. 

Pielikums 
Ierīces apkope  

IEVĒROJIET! 
Izturieties pret ierīci saudzīgi , tādējādi pagarināsiet ierīces kalpošanas   
laiku.  
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens.  
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.  
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus vai insektu atbaidītājus,  kas var  
sabojāt plastmasa detaļas. 
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, ja tā nonākusi saskarsmē ar hloru, sāli, 
saules aizsargkrēmu, kosmētiku, alkoholu vai citām ķīmiskām vielām. Ilgstoša 
šādu vielu iedarbība var sabojāt ierīces korpusu. 
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām 
temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu. 

Ierīces tīrīšana 
1. Noslaukiet ierīci, izmantojot vieglu mazgājamo šķidrumu.  
2. Nosusiniet ierīci. .  

Specifikācijas 
Baterijas tips                 Litija jonu 
Baterijas darbība           Tikai pulkstenis: trīs nedēļas 

Golfa spēle : 8 stundas 
!: Reālais pilnībā uzlādētas baterijas darbības laiks  ir atkarīgs no 
tā, cik daudz izmantojat GPS, fona  apgaismojumu un jaudas  
taupīšanas režīmu. Arī aukstums samazina baterijas  
darbības laiku. 

Darbības  
temperatūra   

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

Lādēšanas  
temperatūra 

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

Ūdens izturība   32.8 ft. (10 m)  
!: Ierīce nav izmantojama peldēšanas laikā . 

Jaudas taupīšana 
Ja neizmantojat ierīci ilgāku laiku, ierīce ieiet jaudas taupīšanas režīmā.  Ierīce 
rāda laiku un datumu, bet neizmanto GPS. Ierīce  neaktivizē jaudas taupīšanas 
režīmu, ja ir ieslēgts odometrs.  Izvēlieties  , lai izietu no šī režīma.  
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Lietotāja datu dzēšana   
!: Ar šo tiek dzēsti visi lietotāja dati. . 
1.Turiet         un  venlaicīgi . 
2. IzvēlietiesYes. 

Papildus informācija 
•  Apmeklējiet  www.garmin.com/intosports. 
•  Apmeklējiet  www.garmin.com/learningcenter. 
•  Apmeklējiet  http://buy.garmin.com vai sazinieties ar  Garmin® izplatītāju,  

lai saņemtu informāciju par papildus aksesuāriem un remontdaļām.   

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

Programmatūru un laukumu atjaunināšana  
Pirms atjaunināt ierīces programmatūru, lejupielādējiet  Garmin 
CourseView Updater. Apmeklējiet  http://www.garmin.com/support/courseview 
_updater.html, lai saņemtu papildus informāciju.   
1. Pievienojiet ierīci  datora  USB  pieslēgvietai, izmantojot lādētāja  

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

Prorammatūras 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. 
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Šī  Approach S2 angļu rokasgrāmatas latviešu valodas versija  (Garmin produkta numurs 
190-01591-00, izd.  A) tiek nodrošināta Jūsu ērtībām.  Nepieciešamības gadījumā  
skat. jaunāko angļu rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu papildus informāciju par  
 Approach S2 darbību un izmantošanu.    
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATAS  
PRECIZITĀTI  UN ATSAUC  JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT    
NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS. 



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.) 

Garmin®,  Garmin logo un Approach® ir  Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas  ASV un citās valstīs. 
Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no  Garmin. 
Windows® ir reģistrēta  Microsoft Corporation preču zīme ASV un citās valstīs. Mac® ir  reģistrēta  
 Apple Computer, Inc. preču zīme.  Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem  īpašniekiem.  

© 2013 Garmin Ltd. vai filiāles www.garmin.com/support 
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