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Approach S4 lietošanas rokasgrāmata 
Sākot darbu

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

Lietojot ierīci pirmo reizi, veiciet šādus uzdevumus:
1 Reģistrējiet ierīci (Ierīces reģistrēšana).
2 Atjauniniet ierīces programmatūru un laukumus 

(Programmatūras un laukumu atjaunināšana).

.
3 Uzlādējiet ierīci (Ierīces lādēšana).
4 Ieslēdziet ierīci (Approach ieslēgšana)             
5 Uzsāciet raundu (Golfa spēlēšana).

Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS                        Šī 

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

IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi nosusiniet kontaktus un 
apkārtējo zonu, pirms lādējat vai pievienojat ierīci datoram.   

1 Ievietojiet USB kabeli datora USB portā.  
2 Novietojiet lādētaja atveres  iepretim ierīces aizmugurē esoša- 

jiem kontaktiem; nospiediet lādētāju 
À, līdz tas noklikšķ. 

3 Pilnībā uzlādējiet ierīci. .

Approach ieslēgšana
Ievērojiet!: Laiks un datums tiek uzstādīti automātiski, ja atrodaties 
ārpus telpām.Tāpat to ir iespējams uzstādīt manuāli
(Manuāla laika uzstādīšana).
1Turiet .
2 Uzsāciet golfa spēli  (Golfa spēlēšana).

Skārienekrāna izmantošana  
Ierīces skārienekrāns atšķiras no mobilā tālruņa ekrāna.  
Skārienekrāns ir paredzēts, lai to izmantotu ar pirkstu  galiem vai arī 
ar cimdiem. Skārienekrāns ir pasargāts no netīšiem spiedieniem.  
! Stingri nospiediet, lai izvēlētos parametrus un mainītu lapas. 
LPirms spēles izmēginiet skārienekrānu darbībā.

• Pieskarieties skārienekrānam, lai ritinātu pa lapām. 

•Spiediet>     Lock Screen, lai nofiksētu ekrānu uz bedrītes 
skatījumu,  layup un  dogleg sitieniem, sitiena mērīšanu vai 

odometra ekrānu. 
• Viegli piesitiet uz ekrāna un paslidiniet pa kreisi, lai izietu no jaudas   

taupīšanas režīma vai arī lai atslēgtu ekrānu. 
• Viegli pieskarieties skārienekrānam, lai apstiprinātu ziņojumus. 
• Viegli piesitiet uz skārienekrāna augšas un apakšas, lai  ritinātu  

caur izvēlnēm.
• Nodrošiniet, lai katra skārienekrāna izvēle ir atsevišķa darbība. 

Pogas

À

Spiediet, lai ieslēgtu fona apgaismojumu. 
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Á

Nospiediet, lai mērītu sitiena attālumu. 

Â

Spiediet, lai atvērtu pašreizējā ekrāna izvēlni. 

Ã

Spiediet, lai ievadītu bedrītes rezultātu. 

Ä

Spiediet, lai aplūkotu grīnu. 

Å

Spiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. 

Ikonas
Baterijas uzlādes līmenis ir zems. 

Odometrs mēra attālumu un laiku.  

Modinātājs ir ieslēgts. 

Bluetooth ir ieslēgts. 

 Golfa spēlēšana
Neuzsāciet golfa spēli, kamēr ierīce nav uztvērusi satelīta 
signālu. Šis process var aizņemt  30–60 sekundes.
1Spiediet  > Start Round.
2 Izvēlieties no saraksta laukumu. 

Bedrītes skatījums
Ierīce rāda pašreizējo bedrīti, ko izspēlējat, un 
automātiski pāriet pie nākamās līdz ar Jums.   
Ievērojiet!: Atbilstoši noklusējuma vērtībām, ierīce 
aprēķina attālumu līdz  grīna priekšpusei, vidum un 
aizmugurei. Ja zināt apzīmēto likāciju, Jūs varat to uzstādīt 
vēl precīzāk, izmantojot Grīna pārlūku.
(Grīna pārlūkošana).
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À

Pašreizējās berdrītes numurs. 
Á

Distance līdz grīna aizmugurei. 
Â

Distance līdz grīna vidum.
Ã

Distance līdz  grīna priekšpusei. 
Ä

Noteiktais sitienu skaits bedrītei (Par). 
Nākamā bedrīte.  

Iepriekšējā bedrīte. 

Grīna pārlūkošana
Spēles laikā ir iespējams tuvāk aplūkot grīnu un pārvietot 
lokācijas atzīmi.  
1 Uzsāciet spēli (Golfa spēlēšana) .
2Spiediet .
3Velciet  , lai pārvietotu atzīmēto lokāciju.  

Attālumi uz bedrīšu pārlūka ekrāna tiek atjaunināti, lai  parādītu 
nākamo atzīmēto lokāciju. Atzīmētā lokācija tiek saglabāta tikai  
pašreizējam raundam.

Sitiena mērīšana
Jebkurā laikā ir iespējams nomērīt sitiena attālumu. 

1Spiediet .
2 Ejiet pie bumbiņas. 

Distance tiek atiestatīta, kad Jūs pārvietojaties pie nākamās 
bedrītes.       Turiet    , lai jebkurā laikā atiestatītu distanci.   

 Layup un Dogleg distanču un saglabāto lokāciju 
aplūkošana 
Aplūkojiet sarakstu ar  layup un dogleg distancēm  4. un  5. 
bedrītei. Arī saglabātās lokācijas parādās sarakstā.

No bedrīšu pārlūka ekrāna  (Bedrītes pārlūks) izvēlieties 
ekrāna vidus daļu.
Ievērojiet!: Distances un lokācijas tiek dzēstas no sarksta, 
kad esat ticis tām garām.  

Punktu skaitīšana
Pirms sākat skaitīt punkuts, raundam jābūt uzsāktam.  
(Golfa spēlēšana).
1 Bedrītes pārlūka ekrānā (Bedrītes pārlūks), spiediet  .
2Ja nepieciešams, spiediet          > Change Par, lai mainītu 

bedrītes Par vērtību. 
3Spiediet   vai   , lai uzstādītu nepieciešamo vērtību. 

Jūsu kopējais punktu skaits
À

 tiek atjaunināts.

4Turiet     , lai aplūkotu visu bedrīšu kopējā punktu skaita sarakstu. 
Šajā sarakstā varat izvēlēties jebkuru bedrīti, lai mainītu 
šīs bedrītes punktu skaitu.  

Punktu skaitīšanas metodes uzstādīšana
Nomainiet ierīces izmantoto punktu skaitīšanas metodi. 

1 Izvēlieties opciju:
• Ja pašreiz izspēlējat raundu, izvēlieties          >  > 

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

> Scoring.
2 Izvēlieties punktu skaitīšanas metodi.

Par Stableford punktu skaitīšanas metodi
Izvēloties Stableford punktu skaitīšanas metodi (Punktu skaitīšanas 
metodes uzstādīšana), punkti tiek piešķirti atkarībā no izdarīto 
sitienu skaita attiecībā uz Par vērtību.  Raunda beigās lielākais 
rezultāts nodrošina uzvaru. Punkti tiek piešķirti saskaņā ar ASV

score wins. The device awards points as specified by the United 

Golfa asociāciajs noteikumiem.
Ievērojiet!: Spēles kartīte Stableford spēlē rāda punktus 
nevis sitienus.  

Punkti Veiktie sitieni attiecībā uz  Par
0 2 + vairāk
1 1 vairāk
2 Par
3 1 mazāk
4 2 mazāk
5 3 mazāk

Spēles kartīšu aplūkošana uz datora                      
Aplūkojiet saglabātās spēles kartītes uz datora. 
1 Pievienojiet ierīci datora USB portam, izmantojot lādētāju.  

2 Ierīce parādās kā noņemamais disks  My Computer vietnē uz 
Windows® datoriem vai kā uzstādīts sējums uz  Mac® 
datoriem.

3Atveriet ScorecardViewer.html , lai aplūkotu spēles kartītes.  

Statistikas dati
Izmantojiet statistikas aplūkošanas funkcijas.
1 Izvēlieties opciju:

• Ja pašreiz izspēlējat raundu, spiediet              >      > Stat 
Tracking.

• Ja pašreiz neizspēlējat raundu, spiediet  > Setup 
> Stat Tracking.

2 Izvēlieties On.

Statistikas ierakstīšana
Pirms statistikas ierakstīšanas, aktivizējiet statistikas  
izsekošanas funkciju. 
1 Bedrītes pārlūkošanas ekrānā izvēlieties         .
2Spiediet    vai   , lai uzstādītu izdarīto sitienu skaitu.  

Jūsu kopējais punktu skaits tiek atjaunināts. 
3Spiediet .
4Spiediet    vai    , lai uzstādītu veikto putts sitienu skaitu. 
5Spiediet .
6 Izvēlieties opciju:

• Ja bumbiņa trāpa feirvejā (fairway), izvēlieties   .
• Ja bumbiņa netrāpa feirvejā (fairway), spiediet        vai      .

7Turiet , lai aplūkotu sarakstu ar kopējo punktu skaitu visām bedrītēm.
8 Ja nepieciešams, izvēlieties bedrīti, lai mainītu punktu skaitu skaitu 
šai bedrītei. Statistika tiek ierakstīta uz spēles kartītes (Spēles kartītes 
aplūkošana uz  datora).

Lokācijas saglabāšana
Izspēlējot raundu, saglabājiet līdz pat piecām lokācijām uz 
katru bedrīti.  
1 Stāviet lokācijā, kuru vēlaties saglabāt.

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

2Spiediet   > Save Location.
3 Izvēlieties lokācijas apzīmējumu. 

 Odometra izmantošana
Izmantojiet odometru, lai ierakstītu laiku un veikto distanci. 
Odometrs automātiski tiek aktivizēts un izslēgts, kad Jūs uzsākat vai 
beidzat raundu, taču to ir iespējams paveikt arī manuāli
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1Spiediet     > Odometer , lai aplūkotu  vai aktivizētu odometru. 
2 Izvēlieties opciju:

• Spiediet  > Turn Off , lai apturētu odometru. 
•Spiediet      > Reset , lai atiestatītu laiku un distanci uz  nulli. 

Tālruņa ziņojumi
Ievērojiet!: Tālruņa ziņojumiem nepieciešams  Apple® 
iPhone®, kas aprīkots ar  Bluetooth® 4.0 bezvadu tehnoloģiju 
un   iOS® 7 vai jaunāku versiju.
Kad tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta paziņojumu uz 
Jūsu ierīci. 

Bluetooth ziņojumu aktivizēšana
Ievērojiet!:  Bluetooth aktivizēšana zamazina bateriju darbības 
laiku, kamēr ierīce atrodas pulksteņa režīmā.   (Specifikācijas).
1Spiediet     > Setup > Bluetooth. 
2 Izvēlieties opciju:

• Lai vienmēr aktivizētu ziņojumus, izvēlieties On.
• Lai aktivizētu ziņojumus tikai spēles laikā, izvēlieties  While 

Playing.
3 Uz tālruņa aktivizējiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.  
Kad ierīce saņem ziņojumu, parādās paziņojums. 

Ziņojumu aplūkošana
Pirms aplūkojat ziņojumus, aktivizējiet  Bluetooth ziņojumus.

1Spiediet      > Notifications.
2 Izvēlieties ziņojumu.
3Spiediet     vai    , lai ritinātu paziņojuma saturu. 

Ierīces pielāgošana
Iestatījumi
Spiediet     > Setup,  lai pielāgotu iestatījumus un funkcijas.

Tones: Ieslēdz/izslēdz skaņu toņus. 
Display: Uzstāda fona krāsu uz melnu vai baltu (Displeja krāsas

mainīšana) .
.Scoring: Nosaka punktu skaitīšanas metodi (Punktu 

skaitīšanas metode) Stat Tracking: Ieslēdz/izslēdz statisktikas 
izsekošanu  ( Statistikas izsekošana)
Time:Uzstāda laiku automātiski vai manuāli (Manuāla laika 

uzstādīšana).
Format: Uzstāda laika formātu uz 12 vai 24 stundām.  
Language: Uzstāda valodu. 
Units: Uzstāda distances mērvienības jūdzēs vai metros.  
Manuāla laika uzstādīšana
Atbilstoši noklusējumam vērtībai, laiks tiek uzstādīts 
automātiski, tiklīdz ierīce uztver satelīta signālu.  
1Spiediet  > Setup > Time > Manual.
2Spiediet     un      , lai uzstādītu stundas un minūtes.  
3Izvēlieties AM vai PM.

Modinātāja uzstādīšana
1Spiediet  > Alarm > Setup Alarm.
2Spiediet     un , lai uzstādītu stundas un  minūtes. 
3 Spiediet AM vai PM.
4 Spiediet Once, Daily vai Weekdays.

Displeja krāsas mainīšana
YJūs varat mainīt ierīces fona krāsu.  
1Spiediet  > Setup > Display.
2 Izvēlieties opciju:

• Spiediet White, lai ekrāna teksts būtu melns, bet fons - balts. 
• Spiediet Black, lai atveidotu baltu tekstu uz melna fona.  

Pielikums
Ierīces apkope

IEVĒROJIET!
Nenometiet ierīci, ievērojiet piesardzību, jo tas var 
sabojāt produktu.  
Nespiediet pogas zem ūdens. 
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus un kukaiņu 
atbaidītājus, kas var sabojāt plastmasa daļas un korpusu.  
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, ja tā saskārusies ar hloru, sāli, 
pretiedegumu krēmu, kosmētikas līdzekļiem, alkoholu vai citiem  
ķīmiskajiem līdzekļiem. Ilgāka šādu vielu iedarbība var sabojāt 
karkasu.
Neuzglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek pakļauta ilgstošai 
pārmērīgu temperatūru ietekmei, jo tas var nodarīt 
neatgriezeniskus bojājumus ierīcei. 

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar drāniņu, kas samitrināta maigā 

ziepjūdenī. 
2 Nosusiniet ierīci. 

Specifikācijas
Baterijas veids Litija jonu
Baterijas darbības
 laiks 

Tikai pulkstenis: 6 nedēļas
Pulkstenis ar Bluetooth ziņojumiem: 15 stundas 
Golfa spēle: 10 stundas
Ievērojiet: Reālais pilnībā uzlādētas baterijas 
darbības laiks ir atkarīgs no tā, cik ilgi izmantojat  
GPS, fona apgaismojumu un jaudas taupīšanas 
režīmu.  Arī liels aukstums samazina bateriju 
darbības laiku. 

Darbības 
temperatūras 
diapazons

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

Lādēšanas 
temperatūras 
diapazons

No 40ºF līdz 104ºF (no 5ºC līdz 40ºC)

Ūdens izturība 32.8 ft. (10 m)
Ievērojiet!: Ierīce nav paredzēta izmantošanai 
peldēšanās laikā. 

Jaudas taupīšana
Ja ierīce netiek izmantota, tā aktivizē jaudas taupīšanas režīmu. 
Ierīce rāda laiku un datumu, bet neizmanto GPs. Nospiediet 
jebkuru pogu vai pieskarieties ekrānam, tad pārslidiniet pāri 
ekrānam, lai izietu no jaudas taupīšanas režīma.  

Lietotāja datu dzēšana
Ievērojiet!: Tādējādi tiek dzēsti visi lietotāja dati. 
1Turiet     , lai izslēgtu ierīci. 
2Turiet , izvēlieties     . 
3 Izvēlieties Yes.

Papildus informācija
• Skat. www.garmin.com/intos ports.
• Skat. www.garmin.com/learningcenter .
• Skat.  http://buy.garmin.com, vai sazinieties ar  Garmin® dīleri, 

lai saņemtu informāciju par papildus aksesuāriem un 
rezerves daļām.  
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Ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums nodrošināt labāku atbalstu Jums un 
reģistrējieties tiešsaistē jau šodien. 
• Skat. http://my.g armin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju.  

Programmatūras un laukumu atjaunināšana
Pirms veicat ierīces programmatūras atjaunināšanu, 
lejupielādējiet un uzinstalējiet uz datora Garmin CourseView 
Updater. Papildus informācija: www.garmin.com/courses.
1 Pievienojiet ierīci lādētājam. 
2 Pievienojiet lādētāja USB galu pie datora USB porta. 

3 Aktivizējiet CourseView Updater.
4 Sekojiet uz ekrāna redzamajiem norādījumiem. 

Programmatūras licences līgums
LIETOJOT ŠO IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ 
PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMA 
NOTEIKUMIEM.  RŪPĪGI IZLASIET LĪGUMU!

Garmin Ltd. un tā filiāles (“Garmin”) piešķir Jums ierobežotu 
licenci šajā ierīcē esošās programmatūras izmantošanai 
(“Programmatūra”) binārā izpildāmā formā pie normālas produkta 
izmantošanas. Nosaukums, īpašumtiesības un intelektuālā 
īpašuma tiesības attiecībā uz šo Programmatūru paliek Garmin 
un/vai kādas trešās puses (piegādātāja) īpašums.
Jūs  atzīstat, ka šī Programmatūra ir Garmin un/vai kādas 
trešās puses (piegādātāja) īpašums un to aizsargā ASV Likums 
par autortiesībām un starptautiskajiem autortiesību līgumiem. 
Jūs atzīstat, ka Programmatūras struktūra, organizācija un 
kods, kam avota kods netiek nodrošināts, ir  Garmin un/vai 
kādas trešās puses (piegādātāja) biznesa noslēpums un ka 
Programmatūra avota koda formā paliek Garmin un/vai kādas 
trešās puses (piegādātāja) biznesa noslēpums.  Jūs 
apņematies neizjaukt, nemainīt, atkārtoti nesalikt, nesamazināt 
Programmatūras lasāmo formu vai arī kādu citu daļu, kā arī 
neizgatavot šīs Programmatūras pakaļdarinājumu uz tās bāzes.  
Jūs piekrītat neksportēt un nereeksportēt Programmatūru uz 
jebkuru citu valsti, kas būtu ASV un daudzu citu attiecināmo 
valstu eksporta likumu pārkāpums.  

4 Approach S4 Lietošanas 
rokasgrāmata

http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/courses


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
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