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Wprowadzenie 1

Wprowadzenie
‹ OSTRZEŻENIE

Zapoznaj się z dostarczonym w opakowaniu przewodnikiem Ważne 
informacje o bezpieczeństwie i produkcie zawierającym ostrzeżenia i inne 
ważne informacje.

Opis urządzenia

� 
Ekran dotykowy

Przesuń aby przewijać widgety, funkcje i menu 
Stuknij aby wybrać

� 
Przyciski funkcyjne

Naciśnij aby rozpocząć aktywność 
Naciśnij w czasie gry w golfa aby zobaczyć menu golf.

� Przytrzymaj aby włączyć urządzenie 
Przytrzymaj aby zobaczyć menu sterowania 
Naciśnij aby zobaczyć menu wyświetlanego ekranu

� Naciśnij aby powrócić do poprzedniego ekranu

Parowanie z Twoim smartfonem
W celu wykorzystania funkcji sieciowych urządzenia Approach S60, musisz 
wykonać parowanie bezpośrednio z aplikacji Garmin Connect™ Mobile, 
zamiast z wykorzystaniem opcji ustawień Bluetooth® Twojego smartfona.
1. Korzystając ze sklepu z aplikacjami, zainstaluj i uruchom w Twoim 

smartfonie aplikację Garmin Connect Mobile.
2. Przytrzymaj przycisk  w Twoim urządzeniu. 

Przy pierwszym włączeniu urządzenia konieczny będzie wybór języka 
dla menu ekranowego. Na następnym ekranie będziesz proszony o 
wykonanie parowania z Twoim smartfonem. 
WSKAZÓWKA: Możesz wybrać  > Settings > Pair Phone aby 
przejść w tryb parowania po procesie konfiguracji początkowej.

3. Wybierz opcję dodania urządzenia do Twojego konta Garmin Connect:
• Jeśli jest to pierwsze urządzenie parowane z aplikacją Garmin 

Connect Mobile, postępuj według informacji wyświetlanych na 
ekranie 

• Jeśli posiadasz już inne urządzenia sparowane z aplikacją Garmin 
Connect Mobile, w menu ustawień aplikacji, wybierz Urządzenia 
Garmin > Dodaj urządzenie i postępuj według informacji 
wyświetlanych na ekranie.

Po prawidłowym parowaniu urządzeń pojawi się stosowny komunikat, a 
Twoje urządzenie będzie automatycznie synchronizowane ze smartfonem.

Ładowanie urządzenia
‹ OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera baterię litowo-jonową. Zapoznaj się z dostarczonym 
w opakowaniu przewodnikiem Ważne informacje o bezpieczeństwie i 
produkcie zawierającym ostrzeżenia i inne ważne informacje.

UWAGA
Przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera zawsze 
dokładnie wyczyść i osusz styki i ich okolice, aby zapobiec ich korozji. 
Sprawdź informacje w dodatku dotyczące czyszczenia urządzenia.

1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do portu ładowania w urządzeniu

2. Podłącz dużą wtyczkę kabla USB do portu USB w komputerze.
3. Naładuj całkowicie baterię urządzenia.
Wskazówki dotyczące ładowania baterii urządzenia
• Podłączaj ostrożnie ładowarkę do urządzenia z użyciem kabla USB 

(Ładowanie urządzenia, strona 1) 
Możesz naładować urządzenie podłączając kabel USB do zasilacza 
sieciowego Garmin® lub portu USB w Twoim komputerze. Ładowanie 
całkowicie rozładowanej baterii zajmuje około 4 godzin.

• Sprawdzaj stan naładowania baterii w menu sterowania (Menu 
sterowania, strona 1)

Menu sterowania
Menu sterowania zawiera skróty opcji menu, takie jak włączanie trybu ‘nie 
przeszkadzać’, blokowanie ekranu dotykowego, czy wyłączanie urządzenia.

WAŻNE: Możesz dodać, usunąć i zmienić kolejność opcji w menu 
sterowania. (Dostosowanie menu sterowania, strona 7).
1. Przytrzymaj  kiedy wyświetlany jest dowolny ekran.

2. Wybierz opcję

Aktualizacja oprogramowania
Zainstaluj w Twoim komputerze aplikację Garmin Express™ (www.garmin.
com/express). W Twoim smartfonie zainstaluj aplikację Garmin Connect 
Mobile.

Zapewni to łatwy dostęp do następujących usług dla urządzeń Garmin:
• aktualizacja oprogramowania
• aktualizacja pól golfowych
• przesyłanie danych do Garmin Connect
• rejestracja produktu
Przygotowanie Garmin Express
1. Podłącz urządzenie do komputera korzystając z kabla USB
2. Odwiedź www.garmin.com/express
3. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Aplikacja Garmin Golf
Aplikacja Garmin Golf pozwala golfistom na rywalizację z innymi graczami 
na różnych polach. Dla ponad 40000 pól dostępne są tygodniowe tablice 
wyników, gdzie do współzawodnictwa może dołączyć każdy. Możesz 
przygotować turniej i zaprosić graczy do rywalizacji. Aplikacja Garmin Golf 
synchronizuje Twoje dane z serwisem Garmin Connect i aplikacją Garmin 
Connect Mobile. Aplikację Garmin Golf możesz pobrać korzystając ze 
sklepu z aplikacjami w Twoim smartfonie.

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
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Gramy w golfa
1. Naciśnij przycisk funkcyjny
2. Wybierz Golf
3. Poczekaj aż urządzenie odbierze sygnał z satelitów i wyznaczy Twoją 

pozycję. Może to zająć 30 do 60 sekund.
4. Wybierz pole golfowe z listy najbliższych pól.

Widok dołka
Urządzenie wyświetla bieżący dołek do którego grasz i automatycznie 
przechodzi do następnego gdy rozpoczniesz grę na kolejny dołek. Aby 
zmieniać dołki, możesz przesunąć ekran w górę lub w dół, albo przeciągnąć 
wskaźnik dołka widoczny na brzegu ekranu.

UWAGA: Domyślnie urządzenie obliczas dystans do początku, środka i 
końca greenu. Jeśli znasz położenie chorągiewki, możesz ją precyzyjnie 
ustawić (Przeglądanie greenu, strona 1).

� Numer bieżącego dołka

� Wskaźnik dołka

� Par dla tego dołka

� Mapa dołka

� Dystans do początku greenu

� Dystans do środka greenu

� Dystans do końca greenu

Sprawdzanie dystansu PlaysLike
Funkcja dystansu PlaysLike bierze pod uwagę zmiany wysokości pola 
golfowego i wskazuje skorygowany dystans do greenu.

Wybierz dystans do greenu
Obok wskazania każdego dystansu pojawi się ikona

Dystans jest większy niż oczekiwano, ze względu na ukształtowanie 
terenu
Dystans jest zgodny z oczekiwanym

Dystans jest mniejszy niż oczekiwano, ze względu na ukształtowanie 
terenu

Przeglądanie greenu
W czasie gry możesz skorzystać ze zbliżenia na green i przesunąć 
położenie chorągiewki.
1. Wybierz mapę
2. Wybierz  na górze ekranu.
3. Stuknij lub przeciągnij  aby zmienić położenie chorągiewki. 

Wartości dystansu na ekranie informacji o dołku zostaną zaktualizowane 
z uwzględnieniem nowego położenia chorągiewki. Położenie 
chorągiewki jest zapisywane tylko dla trwającej rundy.

Sprawdzanie kierunku do chorągiewki
Funkcja PinPointer to kompas umożliwiający określenie kierunku gdy nie 
masz bezpośredniego widoku na green. Funkcja ta pomoże przygotować 
uderzenie nawet gey jesteś wśród drzew, czy w głębokiej pułapce 
piaskowej.

WAŻNE: Nie używaj funkcji PinPointer gdy poruszasz się wózkiem 
golfowym. Interferencje powodowane jego pracą mogą wpływać na 
dokładność kompasu.
1. Naciśnij przycisk funkcyjny
2. Wybierz   

Strzałka wskazuje położenie chorągiewki

Sprawdzanie dystansów Layup i Dogleg oraz do 
zapisanych pozycji
Dla dołków z par 4 i 5 możesz wyświetlić listę dystansów layup i dogleg. Na 
liście widoczne są również zapisane pozycje.
1. Naciśnij przycisk funkcyjny
2. Wybierz   

WAŻNE: Pozycje i wskazania dystansu znikają z listy gdy je 
przekroczysz.

Zapisywanie pozycji
W trakcie trwania rundy dla każdego dołka możesz zapisać do pięciu 
pozycji. Zapisywanie pozycji jest przydatne do oznaczania obiektów lub 
przeszkód które nie są widoczne na mapie. Dystans do tych pozycji możesz 
sprawdzić za pomocą ekranu layup i dogleg (Sprawdzanie dystansów 
Layup i Dogleg oraz do zapisanych pozycji, strona 2)
1. Ustaw się w pozycji którą chesz zapisać 

WAŻNE: Nie możesz zapisać pozycji, która znajduje się daleko od 
bieżącego dołka.

2. Naciśnij przycisk funkcyjny
3. Wybierz  >  > Save Location
4. Wybierz etykietę dla tej pozycji

Pomiar dystansu do wskazanego punktu
W czasie gry możesz zmierzyć dystans do dowolnego punktu na mapie, 
wskazując go poprzez jego dotknięcie.
1. Wybierz mapę
2. Stuknij ekran lub przesuń palcem celownik  aby wskazać pozycję

Możesz sprawdzić dystans z aktualnej pozycji do celownika oraz od 
celownika do pozycji chorągiewki

3. W razie potrzeby użyj  lub  aby zmienić skalę mapy

Pomiar uderzenia z użyciem funkcji AutoShot
Twoje urządzenie Approach S60 posiada funkcję automatycznej detekcji 
i rejestracji uderzenia. Za każdym razem gdy wykonujesz uderzenie, 
urządzenie rejestruje jego dystans, który możesz później sprawdzić. 
(Przeglądanie historii uderzeń, strona 3)

WSKAZÓWKA: Automatyczna detekcja uderzenia działa najlepiej przy 
mocnym kontakcie z piłką. Delikatne uderzenia nie są rozpoznawane.
1. Rozpocznij rundę gry 

Jeśli urządzenie rozpozna uderzenie, na banerze w górnej części 
ekranu pojawi się dystans z pozycji w której nastąpiło uderzenie. 
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WSKAZÓWKA: Możesz stuknąć baner aby go schować na 10 sekund
2. Idź lub jedź do Twojej piłki
3. Wykonaj kolejne uderzenie 

Urządzenie rejestruje dystans od Twojego ostatniego uderzenia.

Tablica wyników
1. W czasie gry w golfa naciśnij przycisk funkcyjny
2. Wybierz 
3. W razie potrzeby wybierz  aby skonfigurować punktację lub zmienić 

par dla dołka
4. Przesuń w górę lub w dół, albo przeciągnij wskaźnik dołka na brzegu 

ekranu, aby zmieniać dołki.
5. Stuknij ekran na środku
6. Użyj  lub   aby zmienić wynik
Statystyki
Kiedy w Twoim urządzeniu włączysz statystyki,uzyskasz możliwość 
przeglądania statystyk trwającej rundy (Przeglądanie podsumowania rundy, 
strona 3). Korzystając z aplikacji Garmin Connect Mobile możesz 
porównać rundy i śledzić Twoje postępy. 

Kiedy wyświetlana jest tablica wyników, wybierz  > Golf Settings > 
Scoring > Stat Tracking

Zapisywanie danych w statystykach
Aby zapisywanie danych w statystykach było możliwe, musisz włączyć 
statystyki (Statystyki, strona 3)
1. Kiedy wyświetlana jest tablica wyników, stuknij środek ekranu
2. Określ ilość wykonanych uderzeń i wybierz Next
3. Określ ilość wykonanych delikatnych uderzeń (putt) i wybierz Next
4. Wybierz opcję:

• jeśli Twoja piłka osiągnęła fairway, wybierz 
• jeśli Twoja piłka minęła faiway, wybierz  lub 

Konfiguracja punktacji
Możesz zmienić metodę punktacji wykorzystywaną przez urządzenie.
1. Kiedy wyświetlana jest tablica wyników, wybierz  > Golf Settings > 

Scoring > Scoring Method
2. Wybierz metodę punktacji
Punktacja Stableford
Jeśli wybierzesz punktację metodą Stableford (Konfiguracja punktacji, 
strona 3), punkty przyznawane są w oparciu o ilość wykonanych 
uderzeń w stosunku do par. Na koniec rundy wygrywa najwyższy wynik. 
Urządzenie przyznaje punkty zgodnie ze specyfikacją United States Golf 
Association.

Tablica wyników wg metody Stableford wskazuje punkty zamiast uderzeń.

Punkty Uderzenia w stosunku do par
0 2 lub więcej ponad par

1 1 ponad par

2 par

3 1 mniej niż par

4 2 mniej niż par

5 3 mniej niż par

Punktacja Handicap
1. Kiedy wyświetlana jest tablica wyników, wybierz  > Golf Settings > 

Scoring > Handicap Scoring
2. Wybierz opcję:

• Wybierz Local Handicap aby wprowadzić ilość uderzeń która 
zostanie odjęta od całkowitego wyniku gracza

• Wybierz Index/Slope aby wprowadzić Handicap Index® gracza oraz 
Slope Rating® pola, na podstawie których wyznaczony zostanie 
handicap dla gracza na tym polu

Ilość uderzeń z handicap widoczna jest jako kropki na ekranie informacji 
o dołku. Tablica wyników przedstawia wynik rundy z uwzględnieniem 
handicap.

Przeglądanie historii uderzeń
1. Po grze na dołek użyj przycisku funkcyjnego
2. Wybierz  aby przejrzeć informacje o Twoim ostatnim uderzeniu
3. Wybierz  aby przejrzeć informacje o poszczególnych uderzeniach na 

dołek
4. Wybierz uderzenie aby przejrzeć dane ruchu kija przy uderzeniu

Przeglądanie danych TruSwing™ w trakcie rundy
Zanim skorzystasz z funkcji TruSwing w Twoim urządzeniu Approach, 
upewnij się że sensor TruSwing jest bezpiecznie zainstalowany na kiju. 
Zajrzyj do instrukcji obsługi TruSwing po więcej informacji na ten temat.
1. Włącz sensor TruSwing
2. Rozpocznij grę
3. W urządzeniu Approach S60 użyj przycisku funkcyjnego i wybierz  

Twój Approach S60 wykona parowanie z sensorem TruSwing.
4. Wybierz  > Change Club aby wybrać kij
5. Wykonaj uderzenie 

Dane ruchu kija wyświetlane są na ekranie urządzenia Approach S60 
po każdym wymachu (Dane TruSwing, strona 4)

6. Stuknij ekran aby przewinąć zarejestrowane dane wymachu

Przeglądanie podsumowania rundy
W trakcie rundy możesz sprawdzić Twój wynik, statystykę i ilość kroków.
1. Użyj przycisku funkcyjnego
2. Wybierz 
3. Przesuń w górę lub w dół

Kończenie rundy
1. Użyj przycisku funkcyjnego
2. Wybierz End
3. Wybierz opcję:

• Aby zobaczyć statystykę i informacje o rundzie, stuknij Twój wynik
• Aby edytować tablicę wyników, wybierz Edit Score
• Aby porzucić rundę i wrócić do trybu zegarka, wybierz Discard
• Aby wstrzymać rundę i wznowić ją później, wybierz Pause

Tempo ruchu kija
Aplikacja mierząca tempo ruchu kija pozwala na uzyskanie większej 
powtarzalności wymachu. Urządzenie mierzy i wyświetla Twoje czasy ruchu 
kija wstecz i do przodu. Urządzenie wyświetla również tempo Twojego 
wymachu. Współczynnik ten (swing tempo) to czasu ruchu kija wtecz 
do czasu ruchu kija do przodu, wyrażony jako proporcja. Proporcja 3 do 
1, lub 3.0 to idealne tempo wymachu, wyznaczone w oparciu o badania 
profesjonalnych golfistów. 
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Idealne tempo ruchu kija golfowego
Idealne tempo 3.0 możesz osiągnąć przy różnych czasach ruchu kija, 
np. 0.7 sek. / 0.23 sek. lub 1.2 sek. / 0.4 sek. Każdy gracz w golfa może 
charakteryzować się innym tempem wymachu, na co wpływ mają jego 
możliwości i doświadczenie. Garmin udostępnia sześć różnych proporcji 
czasów ruchu kija. 

Urządzenie wyświetla wykres obrazujący czy ruchy Twojego kija wstecz i 
do przodu były zbyt szybkie, zbyt wolne, czy też odpowiednie do wybranej 
proporcji czasów. 

� Wybór tempa ruchu kija (proporcja czasu ruchu kija wstecz i do przodu)

� Czas ruchu kija wstecz

� Czas ruchu kija do przodu

� Twoje tempo

Dobry czas

Zbyt wolno

Zbyt szybko

Aby znaleźć Twoje optymalne tempo, powinieneś rozpocząć od 
najwolniejszego i spróbować kilku wymachów. Jeśli wykres jest zawsze 
zielony dla obu czasów ruchu kija (wstecz i do przodu), możesz spróbować 
z kolejnym tempem ruchu kija. Gdy odnajdziesz Twoje komfortowe tempo, 
możesz go użyć do osiągnięcia większej powtarzalności wymachów i 
podniesienia efektywności.

Analiza Twojego tempa ruchu kija golfowego
1. Kiedy wyświetlany jest zegarek, użyj przycisku funkcyjnego
2. Wybierz  > Swing Tempo
3. Wybierz  lub  aby wybrać tempo
4. Wybierz  > Club Type aby wybrać typ kija
5. Wykonaj pełny wymach 

Urządzenie wyświetli analizę Twojego wymachu
Sekwencja wskazówek
Przy pierwszym użyciu funkcji analizy tempa wymachu urządzenie 
wyświetla sekwencję wskazówek, które wyjaśniają w jaki sposób 
analizowany jest ruch kija.
1. Użyj przycisku funkcyjnego gdy uruchomiona jest aplikacja Swing 

Tempo
2. Stuknij ekran, aby zobaczyć kolejną wskazówkę

TruSwing™
Funkcja TruSwing pozwala na monitoring danych wymachu rejestrowanych 
przez urządzenie TruSwing. Odwiedź www.garmin.com/golf aby zakupić 
urządzenie TruSwing.

Dane TruSwing
Dane wymachu możesz przeglądać w Twoim urządzeniu Approach, w 
Garmin Connect oraz aplikacji Garmin Connect Mobile. Więcej informacji 
na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi sensora TruSwing.

Funkcja Opis Wymagania
Dane wymachu dostępne 
tylko w Twoim urządzeniu  
Approach

Dostępne dane to tempo 
wymachu, prędkość, 
pomiary drogi ruchu kija, 
krytyczne kąty kija, itp.

Sensor TruSwing 
musi być sparowany z 
urządzeniem Approach

Dane wymachu dostępne 
w Twoim urządzeniu  
Approach i aplikacji 
Garmin Connect Mobile

Dostępne dane to tempo 
wymachu, prędkość, 
pomiary drogi ruchu kija, 
krytyczne kąty kija, itp.

Zarówno sensor 
TruSwing jak i urządzenie 
Approach muszą być 
sparowane z aplikacją 
Garmin Connect Mobile 
w Twoim smartfonie.

Rejestracja i przeglądanie danych TruSwing w 
Twoim urządzeniu
Zanim skorzystasz z funkcji TruSwing w Twoim urządzeniu Approach S60, 
upewnij się że sensor TruSwing jest bezpiecznie zainstalowany na kiju. 
Zajrzyj do instrukcji obsługi TruSwing po więcej informacji na ten temat.
1. Włącz Twój sensor TruSwing
2. W Twoim urządzeniu Approach S60 użyj przycisku funkcyjnego i 

wybierz  > TruSwing 
Twój Approach S60 wykona parowanie z sensorem TruSwing.

3. Wybierz  > Change Club aby wybrać kij
4. Wykonaj uderzenie 

Pomiary wymachu zostaną wyświetlone na ekranie Approach S60 po 
każdym wymachu.

5. Stuknij ekran aby przewijać zarejestrowane parametry

Lateralizacja
1. W aplikacji TruSwing wybierz  > Handedness
2. Wybierz opcję aby określić prawo lub leworęczność.

Widgety
Twoje urządzenie posiada preinstalowane widgety dostarczające informacji 
w przejrzysty sposób. Niektóre z nich wymagają połączenia Bluetooth z 
kompatybilnym smartfonem.

Niektóre widgety nie są domyślnie widoczne. Możesz je dodać do 
sekwencji widgetów.
Notifications: Informuje o przychodzących połączeniach, wiadomościach 

tekstowych, powiadomieniach z sieci społecznościowych, itp zgodnie 
z ustawieniami powiadomień w Twoim smartfonie

Calendar: Wyświetla zbliżające się spotkania oznaczone w kalendarzu 
smartfona.

Music controls: Udostępnia panel sterowania odtwarzacza muzyki w 
Twoim smartfonie

Weather: Wyświetla aktualną temperaturę i prognozę pogody.
My day: Wyświetla dynamiczne dane podsumowania Twojej dziennej 

aktywności. Znajdziesz tu ostatnio zarejestrowaną aktywność, czas 
wysiłku, ilość pokonanych pięter i wykonanych kroków, ilość spalonych  
kalorii, itp.

Steps: Wyświetla Twój dzienny licznik kroków, założony cel ilości kroków i 
przebyty dystans.

Intensity minutes: Przedstawia Twój czas spędzony na aktywnościach o 
stopniu umiarkowanym do energicznego, Twój tygodniowy cel czasu 
aktywności oraz progres w osiąganiu tego celu.

Last sport: Wyświetla krótkie podsumowanie Twojej ostatnio 
zarejestrowanej aktywności sportowej i całkowity dystans tygodniowy.

Last activity: Wyświetla krótkie podsumowanie Twojej ostatnio 
zarejestrowanej aktywności, np. ostatniego biegu, jazdy na rowerze, 
czy pływania

Calories: Wyświetla dzienną ilość spalonych kalorii
Golf: Wyświetla informacje Twojej ostatniej rundy golfa

http://www.garmin.com/golf
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Przeglądanie widgetów
Twoje urządzenie posiada preinstalowane widgety i inne funkcje, które stają 
się dostępne po jego sparowaniu ze smartfonem.
• Kiedy wyświetlany jest zegar, przesuń w górę lub w dół
• Stuknij ekran dotykowy aby zobaczyć dodatkowe opcje i funkcje 

widgetu
• Wybierz  aby wyświetlić ustawienia widgetu

Konfiguracja sekwencji widgetów
1. Wybierz  > Settings > Widgets
2. Wybierz widget
3. Wybierz przełącznik Enabled aby usunąć widget z sekwencji widgetów
4. Wybierz Add Widgets
5. Wybierz widget 

Widget zostanie dodany do sekwencji widgetów.

Śledzenie aktywności
Auto Goal
Twoje urządzenie automatycznie określa dzienny cel ilości kroków w 
oparciu o Twoje poprzednie poziomy aktywności. Kiedy w ciągu dnia się 
poruszasz, urządzenie wskazuje Twój progres w stosunku do założonego 
celu �. 

Jeśli zdecydujesz się nie korzystać z funkcji automatycznego celu, możesz 
określić osobisty cel ilości kroków za pośrednictwem Twojgo konta Garmin 
Connect.
Alert ruchu
Zbyt długie pozostawanie w pozycji siedzącej może spowodować 
niepożądane zmiany w metabolizmie. Alert ruchu przypomni o konieczności 
ruchu. Po godzinie braku aktywności, na ekranie pojawi się napis Move! i 
czerwony pas. Co każde 15 minut braku aktywności pojawią się dodatkowe 
segmenty. Jeśli włączone są wibracje, urządzenie zacznie również 
wibrować (Ustawienia systemowe, strona 9)

Wyjdź na krótki spacer (co najmniej kilka minut) aby zrestować alert 
ruchu.

Monitoring snu
W trakcie Twojego snu urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyka snu 
zawiera informacje o całkowitej ilości przespanych godzin, poziomach snu 
i ruchach w czasie snu. Możesz skonfigurować Twój normalny czas snu 
w ustawieniach użytkownika Twojego konta w Garmin Connect. Statystyki 
snu również możesz przejrzeć za pomocą funkcji Twojego konta w Garmin 
Connect.

Korzystanie z automatycznego monitoringu snu
1. Załóż urządzenie na czas snu
2. Prześlij dane Twojego snu do serwisu Garmin Connect (Ręczna 

synchronizacja danych z Garmin Connect Mobile, strona 7) 
Statystykę Twojego snu możesz wyświetlić za pomocą funkcji 
dostępnych w Garmin Connect.

Aktywności
Twoje urządzenie może być wykorzystywane do aktywności wewnątrz 
pomieszczeń, w otwartym terenie, siłowych i fitness. Kiedy rozpoczniesz 
aktywność, urządzenie wyświetla i rejestruje dane z sensorów. Możesz 

zapisywać aktywności i udostępniać je społeczności Garmin Connect.

Korzystając z Twojego konta Garmin Connect możesz również dodać do 
Twojego urządzenia aplikacje aktywności Connect IQ™ (Rozszerzenia 
Connect IQ, strona 7).

Więcej informacji na temat monitoringu aktywności oraz dokładności 
wskaźników fitness znajdziesz na garmin.com/ataccuracy

Rozpoczęcie aktywności
Kiedy uruchomisz aktywność, automatycznie włączony zostanie GPS 
(jeśli jest wymagany). Kiedy ją zakończysz, urządzenie powróci do trybu 
zegarka.
1. Kiedy wyświetlany jest zegarek, użyj przycisku funkcyjnego.
2. Wybierz  
3. Wybierz aktywność
4. W razie potrzeby poczekaj aż urządzenie połączy się z Twoimi 

sensorami ANT+®

5. Jeśli aktywność wymaga GPS, wyjdź z pomieszczenia i poczekaj aż 
urządzenie odbierze sygnał z satelitów i określi pozycję.

6. Użyj przycisku funkcyjnego aby uruchomić stoper. 
WAŻNE: Urządzenie nie rejestruje danych aktywności dopóki stoper nie 
zostanie uruchomiony.

Wskazówki dotyczące rejestracji aktywności
• Naładuj baterię urządzenia przed rozpoczęciem aktywności (Ładowanie 

urządzenia, strona 1)
• Przesuń w górę lub w dół aby zobaczyć dodatkowe ekrany danych

Zakończenie aktywności
1. Użyj przycisku funkcyjnego
2. Wybierz opcję:

• Aby wznowić Twoją aktywność, użyj przycisku funkcyjnego
• Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka, wybierz Done 

> 
• Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka, wybierz Done 

>  > 

Aktywności w pomieszczeniach
Urządzenie Approach S60 może być wykorzystane do treningów wewnątrz 
pomieszczeń takich, jak np.: bieg na mechanicznej bieżni, czy jazda na 
rowerze treningowym. Dla aktywności w pomieszczeniach GPS pozostaje 
wyłączony.

W czasie biegu lub chodu z wyłączonym GPS, prędkość, dystans i 
kadencja obliczane są z wykorzystaniem akcelerometru urządzenia. 
Akcelerometr wyposażony jest w automatyczną kalibrację. Dokładność 
danych prędkości, dystansu i kadencji wzrasta po kilku biegach czy 
spacerach w otwartym terenie, z wykorzystaniem GPS.

WSKAZÓWKA: Trzymanie poręczy bieżni obniża dokładność. Możesz użyć 
opcjonalnego krokomierza do rejestracji tempa, dystansu i kadencji.

W trakcie jazdy rowerem z wyłączonym GPS, prędkość i dystans nie 
są dostępne chyba, że posiadasz opcjonalny sensor dostarczający do 
urządzenia danych prędkości i dystansu (sensor prędkości lub kadencji).

Aktywności w otwartym terenie
Urządzenia Approach S60 posiada preinstalowane aplikacje przeznaczone 
do aktywności w otwartym terenie, np. biegania czy jazdy na rowerze. Dla 
aktywności w otwartym terenie włączany jest GPS. Możesz dodać aplikacje 
używając domyślnych aktywności, np. cardio czy wioślarstwo

Zegarek
Ustawienia alarmu
Możesz ustawić do ośmiu niezależnych alarmów. Dla każdego z nich 
możesz określić czy jest to alarm jednorazowy, czy regularnie powtarzany.

http://garmin.com/ataccuracy
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1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  >Clocks > Alarms > 
Add New > Time.

2. Użyj  lub   aby ustawić czas
3. Wybierz 
4. Wybierz Repeat i wybierz kiedy alarm ma zostać powtórzony (opcja)
5. Wybierz Label i nadaj nazwę alarmowi (opcja)

Odliczanie
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  >Clocks > Timer > 

Edit
2. Użyj  lub   aby ustawić czas timera (stopera odliczającego czas)
3. Wybierz 
4. Użyj przycisku funkcyjnego aby uruchomić odliczanie
5. Użyj przycisku funkcyjnego aby zatrzymać odliczanie
6. Wybierz Reset aby wyzerować timer.

Stoper
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  >Clocks > Stopwatch
2. Użyj przycisku funkcyjnego aby uruchomić stoper
3. Wybierz Lap aby wyzerować stoper okrążenia 

Stoper całkowity kontynuuje swoje działanie.
4. Użyj przycisku funkcyjnego aby zatrzymać oba stopery.
5. Wybierz Reset aby wyzerować oba stopery

Funkcje powiązane ze smartfonem
Funkcje te dostępne są w Twoim urządzeniu Approach S60, jeśli 
połączysz je z kompatybilnym smartfonem, wykorzystując do tego celu 
bezprzewodową technologię Bluetooth. Niektóre funkcje wymagają 
zainstalowania w połączonym smartfonie aplikacji Garmin Connect Mobile. 
Więcej informacji znajdziesz na www.garmin.com/apps
Powiadomienia: Wyświetla na ekranie urządzenia Approach S60 

powiadomienia i wiadomości tekstowe z telefonu
Przesyłanie aktywności do Garmin Connect: Automatyczne wysyłanie 

danych Twoich aktywności na Twoje konto Garmin Connect, 
bezpośrednio po zakończeniu rejestracji tej aktywności

Connect IQ: Pozwala rozszerzyć zasób funkcji urządzenia o nowe tarcze 
zegara, widgety, aplikacje i pola danych

Znajdź mój telefon: Ułatwia odnalezienie zgubionego telefonu, który jest 
sparowany z Twoim urządzeniem Approach S60 i znajduje się w 
zasięgu.

Znajdź mój zegarek: Ułatwia odnalezienie zgubionego urządzenia 
Approach S60, które jest sparowane z Twoim smartfonem i znajduje 
się w zasięgu.

Włączanie powiadomień Bluetooth
Zanim włączysz powiadomienia, musisz sparować urządzenia Approach 
S60 z kompatybilnym telefonem (Parowanie z Twoim smartfonem, strona 
1)
1. Wybierz  > Settings > Phone
2. Użyj przełącznika Notifications aby włączyć powiadomienia
3. Wybierz Notifications > During Activity
4. Określ preferencje dla powiadomień w trakcie aktywności
5. Wybierz  > Not During Activity
6. Określ preferencje dla powiadomień poza czasem aktywności
7. Wybierz  > Timeout
8. Określ czas przez jaki alert nowego powiadomienia pozostaje widoczny 

na ekranie.
Przeglądanie powiadomień
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, przesuń w górę lub w dół aby 

wyświetlić widget powiadomień
2. Wybierz powiadomienie. 

Możesz stuknąć ekran dotykowy, aby zobaczyć całe powiadomienie.

3. Wybierz  aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Zarządzanie powiadomieniami
Użyj Twojego smartfonu, aby określić jakie powiadomienia będą się 
pojawiać na ekranie urządzenia Approach S60.

Zależnie od posiadanego smartfona, wykonaj odpowiednie czynności:
• Jeśli korzystasz z urządzenia Apple® użyj ustawień centrum 

powiadamiania w Twoim smartfonie aby wybrać elementy, które 
mają być pokazywane w urządzeniu

• Jeśli korzystasz z urządzenia Android™, użyj ustawień aplikacji w 
aplikacji Garmin Connect Mobile aby wybrać elementy, które mają 
być pokazywane w urządzeniu

Wyłączanie Bluetooth
1. Wybierz  aby wyświetlić menu sterowania
2. Wybierz  aby wyłączyć Bluetooth w Twoim urządzeniu Approach S60 

Skorzystaj z instrukcji obsługi Twojego smartfona, aby określić w jaki 
sposób wyłączyć w nim Bluetooth.

Włączanie alertu połączenia ze smartfonem
Możesz skonfigurować urządzenie Approach tak, aby w przypadku 
sparowania poprzez Bluetooth ze smartfonem oraz zerwania tego 
połączenia, uruchamiany był alert.
1. Wybierz  > Settings > Phone > Connected Alerts

Poszukiwanie zgubionego telefonu
Możesz użyć tej funkcji do odnalezienia zgubionego telefonu, który został 
sparowany z użyciem Bluetooth z Twoim urządzeniem Approach i znajduje 
się w jego zasięgu. 
1. Przytrzymaj  aby wyświetlić menu sterowania
2. Wybierz  

Urządzenie Approach S60 rozpocznie poszukiwanie Twojego 
sparowanego telefonu. W smartfonie uruchomiony zostanie sygnał 
dźwiękowy, a na ekranie Approach S60 widoczny będzie wskaźnik siły 
sygnału Bluetooth. Siła sygnału Bluetooth będzie rosła w miarę jak 
będziesz się zbliżać do Twojego telefonu.

3. Wybierz  aby zakończyć poszukiwanie

Garmin Connect™
Możesz komunikować się ze znajomymi poprzez serwis Garmin Connect. 
Garmin Connect udostępnia narzędzia do śledzenia, analizy, udostępniania 
oraz pozwala na wzajemne dopingowanie się. Rejestruj wydarzenia z 
Twojego aktywnego życia takie, jak biegi, spacery, pływanie, wspinaczka, 
golf, gry i inne. Garmin Connect to narzędzie dostępne online pozwalające 
monitorować Twoje statystyki. Za jego pomocą możesz analizować i 
udostępniać wszystkie Twoje rundy golfa. Aby założyć darmowe konto, 
odwiedź www.garminconnect.com/start.
Zapisuj Twoje aktywności: Kiedy zakończysz i zapiszesz aktywność 

w Twoim urządzeniu, możesz przesłać ją do Garmin Connect i 
zachować tam jak długo chcesz.

Analizuj Twoje dane: Możesz przejrzeć szczegółowe informacje o Twoich 
aktywnościach w otwartym terenie lub fitness takie jak: czas, dystans, 
tętno, spalone kalorie, kadencja, widok na mapie, czy wykresy tempa 
i prędkości. Możesz także przejrzeć szczegółowe informacje o Twoich 
grach w golfa, w tym tablice wyników, statystyki i informacje o polach 
golfowych. Możesz także skorzystać z personalizowanych raportów.

http://www.garmin.com/apps
http://www.garminconnect.com/start
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Śledź Twoje postępy: Możesz monitorować Twoją dzienną ilość kroków, 
dołączyć do współzawodnictwa czy określić Twoje cele

Udostępniaj aktywności: Możesz się połączyć ze znajomymi aby 
wykorzystywać wzajemnie swoje aktywności lub udostępniać linki do 
Twoich aktywności na ulubionych portalach społecznościowych

Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosować ustawienia Twojego 
urządzenia i ustawienia użytkownika Twojego konta Garmin Connect

Skorzystaj ze sklepu Garmin IQ: Możesz pobrać aplikacje, tarcze zegara, 
pola danych i widgety

Aktualizacja oprogramowania z użyciem Garmin Connect 
Mobile
Aby wykonać aktualizację oprogramowania Twojego urządzenia z 
wykorzystaniem aplikacji Garmin Connect Mobil, musisz posiadać 
konto Garmin Connect i sparować Twoje urządzenie z kompatybilnym 
smartfonem (Parowanie z Twoim smartfonem, strona 1)
1. Zsynchronizuj Twoje urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile 

(Ręczna synchronizacja danych z Garmin Connect Mobile, strona 7) 
Gdy dostępne jest nowe oprogramowanie, aplikacja Garmin Connect 
Mobile automatycznie wysyła je do Twojego urządzenia

2. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie
Aktualizacja oprogramowania z użyciem Garmin Express
Aby wykonać aktualizację oprogramowania Twojego urządzenia, musisz 
posiadać konto Garmin Connect, a także pobrać i zainstalować aplikację 
Garmin Express. 
1. Podłącz urządzenie do komputera używając do tego celu kabla USB 

Gdy dostępne jest nowe oprogramowanie, aplikacja Garmin Express 
automatycznie wysyła je do Twojego urządzenia

2. Odłącz urządzenie od komputera 
Urządzenie poprosi o wykonanie aktualizacji oprogramowania

3. Wybierz opcję
Korzystanie z Garmin Connect w Twoim komputerze
Jeśli nie zostało wykonane parowanie Twojego urządzenia Approach S60 
z Twoim smartfonem, wszystkie Twoje dane aktywności możesz na konto 
Garmin Connect korzystając z Twojego komputera.
1. Podłącz urządzenie do komputera używając do tego celu kabla USB
2. Odwiedź www.garminconnect.com/start
3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie
Ręczna synchronizacja danych z Garmin Connect Mobile
1. Przytrzymaj  aby wyświetlić menu sterowania
2. Wybierz 

Rozszerzenia Connect IQ
Korzystając z aplikacji Garmin Connect Mobile możesz dodać do Twojego 
zegarka rozszerzenia Connect IQ udostępniane przez firmę Garmin i innych 
producentów. Możesz dostosować swoje urządzenie wykorzystując tarcze 
zegara, pola danych, widgety i aplikacje.
Tarcze zegara: Możliwość dostosowania wyglądu zegara

Pola danych: Możliwość pobrania nowy pól danych które prezentują dane 
sensorów, aktywności i historii w nowy sposób. Pola danych Garmin 
IQ możesz dodać do wbudowanych funkcji i ekranów

Widgety: Zapewniają przejrzystą prezentację danych z sensorów czy 
powiadomień

Aplikacje: Możliwość dodania do Twojego zegarka interaktywnych funkcji 
takich jak nowe typy aktywności w otwartym terenie lub fitness.

Pobieranie rozszerzeń Connect IQ
Aby pobrać rozszerzenia Connect IQ z aplikacji Garmin Connect Mobile, 
musisz sparować Twoje urządzenia Approach S60 z Twoim smartfonem.
1. W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz Connect IQ 

Store
2. Jeśli potrzeba, wybierz Twoje urządzenie
3. Wybierz rozszerzenie Connect IQ
4. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie

Pobieranie rozszerzeń Connect IQ z użyciem 
komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera używając do tego celu kabla USB
2. Odwiedź connect.garmin.com i zaloguj się.
3. Z widgetu Twoich urządzeń wybierz Connect IQ Store
4. Wybierz rozszerzenie Connect IQ i pobierz je
5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie

Dostosowanie urządzenia
Zmiana tarczy zegara
Aby móc uruchomić tarczę zegara Connect IQ, musisz najpierw ją 
zainstalować ze sklepu Connect IQ (Rozszerzenia Connect IQ, strona 
7)
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  > Watch Face
2. Przesuń w górę lub w dół aby zobaczyć tarcze zegara
3. Stuknij ekran aby wybrać tarczę zegara

Dostosowanie menu sterowania
Możesz dodawać i usuwać oraz zmieniać kolejność skrótów opcji w menu 
sterowania (Menu sterowania, strona 1)
1. Przytrzymaj  

Wyświetlone zostniae menu sterowania
2. Wybierz  > Controls Settings
3. Stuknij skrót który chcesz dostosować
4. Wybierz opcję:

• Aby zmienić położenie skrótu w menu sterowania, dotknij miejsce w 
którym chcesz aby się on pojawił

• Aby usunąć skrót z menu sterowania stuknij 
5. Jeśli potrzeba wybierz  aby dodać skrót do menu sterowania

Ustawienia gry w golfa
Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  > Settings > Apps & 
Activities > Golf > Golf Settings
Scoring: Umożliwia wybór metody punktacji (Ustawienia punktacji, strona 

8)
Driver Distance: Ustaw średni dystans jaki przebywa piłka po uderzeniu 

driverem
Tournament Mode: Wyłącza funkcje PinPointer i dystansu PlaysLike. 

Korzystanie z tych funkcji jest niedozwolone w trakcie turniejów oraz 
rund handicap

http://www.garminconnect.com/start
http://connect.garmin.com
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Duże cyfry: Zmiana rozmiaru cyfr na ekranie widoku dołka

Ustawienia punktacji
Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  > Watch > Settings > 
Apps & Activities > Golf > Golf Settings > Scoring
Status: Określa czy punktacja ma być automatycznie włączana lub 

wyłączana po rozpoczęciu rundy. Wybór opcji Always Ask spowoduje 
wyświetlanie pytania od chęć uruchomienia punktacji, przy 
rozpoczęciu każdej rundy.

Stat Tracking: Włącza rejestrację statystyk ilości uderzeń w czasie gry 
golfa

Club Tracking: Włącza rejestrację typu użytego kija golfowego
2 Players: Umożliwia wykorzystanie tablicy wyników przez 2 graczy. 

WAŻNE: Ustawienie to dostępne jest tylko w trakcie trwania rundy. 
Jeśli potrzeba, musisz włączyć to ustawienie przy każdym rozpoczęciu 
rundy.

Scoring Method: Zmiana metody punktacji używanej w urządzeniu
Handicap Scoring: Umożliwia ustawienie handicapu dla gracza

Ustawienia aktywności i aplikacji
Ustawienia te pozwalają dostosować do Twoich potrzeb każdą z 
preinstalowanych aktywności. Np. możesz zmienić ekrany danych, włączyć 
alerty, czy funkcje treningowe. Zasób dostępnych ustawień zależny jest od 
typu aktywności.

Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  > Watch > Settings > 
Apps & Activities, wybierz aktywność i zmień ustawienia tej aktywności.
Data Screens: Pozwala dostosować i dodać nowe ekrany danych dla 

aktywności (Dostosowanie ekranów danych, strona 8)
Alerts: Ustawienia alertów treningowych lub nawigacyjnych dla aktywności 

(Alerty, strona 8)
Laps: Ustawienia funkcji AutoLap® pozwalającej automatycznie zapisywać 

czas okrążenia po osiągnięciu wybranego dystansu. Funkcja jest 
pomocna w porównaniu Twojej wydajności na kolejnych odcinkach 
aktywności (np. na każdych 5 kilometrach) 

Auto Pause: Pozwala określić prędkość, poniżej której (lub po zatrzymaniu) 
urządzenie wstrzyma rejestrację danych. Funkcja jest pomocna jeśli 
w trakcie Twojej aktywności napotykasz np. sygnalizację uliczną, czy 
inne miejsca w których musisz się zatrzymać.

Auto Scroll: Uruchamia automatyczną, sekwencyjną zmianę 
wyświetlanych ekranów danych w czasie pracy stopera.

GPS: Ustawienia trybu pracy modułu GPS. Wykorzystanie GLONASS 
zapewni wyższą dokładność i szybsze wyznaczanie pozycji w 
trudnych warunkach terenowych. Jednocześnie użycie GLONASS 
może spowodować szybsze rozładowanie baterii niż przy użyciu tylko 
GPS.

Pool Size: Pozwala określić długość basenu przy pływaniu w basenie
Background: Pozwala określić kolor tła dla każdej z aktywności - czarne 

lub białe
Accent Color: Pozwala ustawić kolor znacznika dla każdej z aktywności, 

co ułatwia rozpoznanie, która z aktywności jest obecnie aktywna

Dostosowanie ekranów danych
Dla każdej aktywności możesz włączać i wyłączać pola danych oraz 
zmienić ich układ i zawartość.
1. Wybierz  > Settings > Apps & Activities
2. Wybierz aktywność, którą chcesz dostosować
3. Wybierz ustawienia aktywności
4. Wybierz Data Fields
5. Jeśli potrzeba, użyj przełącznika aby włączyć ekran danych
6. Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
7. Wybierz opcję:

• Wybierz Layout aby wybrać ilość pól danych na ekranie
• Wybierz Edit Data Fields i wybierz pole danych dla którego chesz 

zmienić typ wyświetlanych danych
Alerty
Dla każdej aktywności możesz ustawić alerty, które pomagają w treningu 
z wybranym celem. Niektóre alerty dostępne są tylko dla określonych 
aktywności. Inne z kolei wymagają opcjonalnych akcesoriów, jak sensor 
tętna, czy kadencji. Dostępne są trzy typy alertów: zdarzeń, zakresów i 
powtarzające się. 
Event alert: Alert zdarzenia, który pojawia się jednokrotnie. Zdarzeniem 

jest określona wartość. Np. możesz skonfigurować urządzenie aby 
uruchomiło alert gdy spalona zostanie określona ilość kalorii

Range alert: Alert zakresu pojawia się za każdym razem, gdy wybrane 
wskazanie spada poniżej lub rośnie powyżej określonego zakresu. 
Np. możesz skonfigurować urządzenie aby uruchomił alert gdy Twoje 
tętno spadnie poniżej 60 bpm lub wzrośnie powyżej 210 bpm

Recurring alert: Alert który jest powtarzany za każdym razem gdy 
urządzenie zarejestruje określoną wartość lub interwał. Możesz np. 
skonfigurować alert uruchamiany co 30 minut.

Nazwa alertu Typ alertu Opis
Cadence zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną 

wartość kadencji

Calories zdarzenie, 
powtarzalny

Możesz ustawić ilość spalonych kalorii

Custom powtarzalny Możesz wybrać istniejący komunikat lub 
utworzyć własny oraz wybrać typ alertu

Distance powtarzalny Możesz ustawić interwał dystansu

Heart Rate zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną 
wartość tętna, lub wybrać strefy tętna

Pace zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną 
wartość tempa

Run/Walk powtarzalny Możesz wybrać okresowe przerwy w treningu 
po regularnych interwałach

Speed zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną 
wartość prędkości

Stroke Rate zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną 
wartość uderzeń na minutę

Time zdarzenie, 
powtarzalny

Możesz ustawić interwał czasu

Ustawianie alertu
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara, wybierz  > Settings > Apps & 

Activities
2. Wybierz aktywność
3. Wybierz ustawienia aktywności
4. Wybierz Alerts
5. Wykonaj wybraną czynność:

• Wybierz Add New aby dodać nowy alert dla tej aktywności
• Wybierz nazwę alertu aby edytować istniejący alert

6. Jeśli potrzeba, zmień typ alertu
7. Wybierz strefę, wprowadź wartości minimalną i maksymalną lub 

wprowadź wartość dla alertu, zależnie od jego typu
8. Jeśli potrzeba, włącz alert
Dla alertów zdarzenia i powtarzalnych komunikat alertu pojawi się za 
każdym razem, gdy osiągnięta zostanie ustawiona wartość alertu. Dla 
alertów zakresu komunikat pojawi się gdy mierzona wartość spadnie 
poniżej lub wzrośnie powyżej ustawionego zakresu alertu.

Dodawanie aktywności lub aplikacji
1. Wybierz  > Settings > Apps & Activities
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2. Wykonaj wybraną czynność:
• Aby dodać aktywność do Twoich ulubionych, wybierz aktywność i 

wybierz Add Favorite
• Aby dodać aktywność do listy aktywności, wybierz Add i wybierz 

aktywność

Usuwanie aktywności lub aplikacji
1. Wybierz  > Settings > Apps & Activities
2. Wybierz aktywność
3. Wykonaj wybraną czynność:

• Aby usunąć aktywność z listy aktywności, użyj przełącznika 
Enabled

• Aby usunąć aktywność z listy ulubionych, wybierz Remove 
Favorite

• Aby usunąć aktywność z urządzenia, wybierz ustawienia 
aktywności i wybierz Remove

Konfiguracja profilu użytkownika
Możesz zdefiniować Twoją płeć, rok urodzenia, wzrost, wagę i nadgarstek. 
Urządzenie wykorzystuje te dane do kalkulacji dokładnych danych treningu.
1. Wybierz  > Settings > User Profile
2. Wybierz opcję

Ustawienia monitoringu aktywności
Wybierz  > Settings > Activity Tracking
Move Alert: Alert ruchu wyświetla komunikat i pasek na ekranie zegara 

cyfrowego oraz ekranu kroków. Urządzenie również wibruje, jeśli 
wibracje są włączone (Ustawienia systemowe, strona 9)

Goal Alerts: Pozwala włączyć i wyłączyć alerty celu. Alert celu pojawia się 
dla celu dziennej ilości kroków oraz tygodniowego czasu aktywności

Ustawienia systemowe
Wybierz  > Settings > System
Auto Lock: Umożliwia automatyczną blokadę ekranu dotykowego, 

zabezpieczającą przed przypadkowymi dotknięciami. Użyj opcji During 
Activity aby ekran był blokowany w czasie aktywości. Użyj opcji Watch 
Mode aby blokować ekran gdy nie jest uruchomiona aktywność.

Language: Pozwala wybrać język dla menu ekranowego urządzenia.
Time: Konfiguracja ustawień czasu (Ustawienia czasu, strona 9)
Backlight: Regulacja podświetlenia ekranu (Ustawienia podświetlenia, 

strona 9)
Vibration: Konfiguracja wibracji. Przełącznik pozwala włączyć lub wyłączyć 

wibracje urządzenia.
Do Not Disturb: Włącza lub wyłącza tryb “nie przeszkadzać”
Controls Settings: Pozwala dodawać, usuwać i zmieniać kolejność 

skrótów w menu (Dostosowanie menu sterowania, strona 7)
Units: Pozwala zdefiniować jednostki miary używane w urządzeniu 

(Zmiana jednostek miary, strona 9)
USB Mode: Pozwala wybrać tryb pracy portu USB w trakcie połączenia z 

komputerem. Dostępne są: tryb pamięci masowej lub tryb Garmin.
Restore Defaults: Pozwala usunąć dane i ustawienia użytkownika 

(Przywracanie ustawień do wartości domyślnych, strona 11)
Software Update: Pozwala zainstalować aktualizację oprogramowania 

pobraną z użyciem Garmin Express.

Ustawienia czasu
Wybierz  > Settings > System > Time
Time Format: Wybierz format wyświetlania czasu: 12 godzinny lub 24 

godzinny.
Time Source: Określa źródło danych czasu dla urządzenia. Przy opcji Auto 

czas jest ustawiany automatycznie w oparciu o dane GPS. Opcja 

Manual pozwala ręcznie regulować czas.
Ustawienia podświetlenia
Wybierz  > Settings > System > Backlight
Mode: Pozwala włączyć uruchamianie podświetlenia przy każdej interakcji. 

Interakcją są naciśnięcie przycisku, dotknięcie ekranu i powiadomienia
Gesture: Pozwala włączać podświetlenie ekranu przy wykonaniu gestu 

(ruchu nadgarstka). Gestem tym jest obrócenie nadgarstka w kierunku 
Twojego ciała aby spojrzeć na zegarek. Możesz użyć opcji Only 
During Activity aby podświetlenie było włączane w ten sposób tylko w 
trakcie trwania aktywności.

Timeout: Pozwala określić czas przez jaki podświetlenie będzie aktywne.
Brightness: Pozwala wybrać natężenie podświetlenia.

Zmiana jednostek miary
Możesz określić jednostki miary dla dystansu, tempa i prędkości, 
wysokości, wagi, wzrostu oraz temperatury.
1. Wybierz  > Settings > System > Units
2. Wybierz wielkość fizyczną
3. Wybierz jednostkę miary

Sensory ANT+
Twoje urządzenie może współpracować z bezprzewodowymi sensorami 
ANT+. Więcej informacji na temat kompatybilności oraz możliwość zakupu 
opcjonalnych sensorów znajdziesz na http://buy.garmin.com

Parowanie sensorów ANT+
Zanim rozpoczniesz parowanie, w przypadku sensora tętna załóż go na 
siebie, a w pozostałych przypadkach zainstaluj sensor.

Parowanie to inaczej podłączanie bezprzewodowych sensorów ANT+, np. 
podłączanie sensora tętna do Twojego urządzenia Garmin.
1. Umieść urządzenie w zasięgu sensora (max. 3 metry) 

WAŻNE: W czasie parowania znajdź miejsce w odległości min. 10 
metrów od innych sensorów ANT+.

2. Wybierz  > Settings > Sensors & Accessories > Add New
3. Wybierz sensor 

Gdy sensor zostanie sparowany z Twoim urządzeniem, na ekranie 
pojawi się stosowny komunikat. Możesz dostosować pola danych, aby 
wyświetlać w nich dane pochodzące z tego sensora.

Opcjonalny, rowerowy sensor prędkości lub 
kadencji
Możesz skorzystać z kompatybilnych, rowerowych sensorów prędkości lub 
kadencji, aby przesyłać z nich dane do Twojego urządzenia.
• Wykonaj parowanie sensora z Twoim urządzeniem (Parowanie 

sensorów ANT+, strona 9)
• Zaktualizuj Twój profil użytkownika (Konfiguracja profilu użytkownika, 

strona 9)
• Skonfiguruj rozmiar kół rowery (Rozmiar kół i ich obwód, strona 13)
• Rozpocznij jazdę rowerem (Rozpoczęcie aktywności, strona 5)

Foot Pod (krokomierz)
Twoje urządzenie jest kompatybilne z sensorem foot pod. Możesz go 
używać do pomiaru tempa i dystansu, zamiast korzystania z danych 
GPS, w trakcie treningów w pomieszczeniach, lub gdy sygnał GPS jest 
słaby. Foot Pod jest w stanie czuwania i gotowości do wysyłania danych 
(podobnie jak sensor tętna). 

Po 30 minutach braku aktywności sensor zostaje automatycznie wyłączony 
w celu ograniczenia zużycia baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, 
na ekranie urządzenia pojawi się odpowiedni komunikat. W tej sytuacji do 
całkowitego rozładowania baterii pozostaje około 5 godzin.

http://buy.garmin.com
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Kalibracja krokomierza
Aby wykonać kalibrację krokomierza, musisz odebrać sygnał GPS oraz 
sparować Twoje urządzenie z sensorem Foot Pod (Parowanie sensorów 
ANT+, strona 9)

Foot Pod kalibruje się samoczynnie, jednak możesz zwiększyć dokładność 
dostarczanych przez niego danych prędkości i dystansu wykonując kilka 
biegów z użyciem GPS.
1. Wyjdź w otwarty teren, z dobrą widocznością nieba i poczekaj około 5 

minut
2. Rozpocznij aktywność biegową
3. Biegnij po torze bez zatrzymywania przez 10 minut
4. Zatrzymaj Twoją aktywność i zapisz ją. 

W oparciu o zarejestrowane dostosowane zostaną dane wartości 
kalibracyjne krokomierza (o ile jest taka potrzeba). Nie powinno być 
potrzeby ponownej kalibracji sensora Foot Pod, chyba że Twój styl 
biegania ulegnie zmianie.

tempe™
tempe to bezprzewodowy sensor ANT+ do pomiaru temperatury. Sensor 
ten możesz umieścić na pasku w miejscu, gdzie będzie on miał dostęp do 
powietrza, dzięki czemu stanie się on wiarygodnym źródłem dokładnych 
pomiarów temperatury. Aby wyświetlać temperaturę w Twoim urządzeniu, 
musisz sparować z nim sensor tempe.

Informacje o urządzeniu
Wymiana pasków QuickFit™
1. Przesuń zatrzask paska QuickFit i wyjmij pasek z zegarka

2. Przyłóż nowy pasek do zegarka
3. Wciśnij pasek na jego miejsce 

WAŻNE: Upewnij się, że pasek zostal zabezpieczony. Zatrzask 
powinien zasłonić szpilkę w zegarku.

4. Powtórz kroki 1 do 3 aby wymienić drugi pasek.

Specyfikacja techniczna
Bateria Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Czas pracy na baterii do 10 dni w trybie zegarka 
do 10 godzin w trybie GPS

Odporność na wodę 5 ATM*

Zakres temperatur pracy od -20° do 55°C (-4° do 131°F)

Zakres temperatur 
ładowania

od 0° do 45°C (32° do 113°F)

Częstotliwość komunikacji 
radiowej / protokół

2.4 GHz 
protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+ 
bezprzewodowa technologia Bluetooth Smart

* Urządzenie jest odporne na działanie ciśnienia odpowiadającego 
głębokości 50 metrów. Więcej informacji znajdziesz na www.garmin.com/
waterrating

Konserwacja urządzenia
WAŻNE

Unikaj nadmiernych wstrząsów i brutalnego traktowania urządzenia, gdyż 
może to skrócić czas jego bezawaryjnej pracy

Unikaj naciskania przycisków pod wodą

Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia

Nigdy nie używaj twardych lub ostrych narzędzi do obsługi ekranu 
dotykowego, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie

Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników i repelentów które 
mogą uszkodzić komponenty z tworzywa sztucznego

Dokładnie wypłucz urządzenie słodką wodą w przypadku jego kontaktu 
z chlorem, słoną wodą, środkami do opalania, kosmetykami, alkoholem 
i innymi aktywnymi środkami chemicznymi. Dłuższy kontakt z tymi 
substancjami może spowodować uszkodzenie obudowy.

Nie mocz paska skórzanego. Unikaj pływania czy prysznica z paskiem 
skórzanym. Kontakt z wodą może uszkodzić skórzany pasek.

Nie przechowuj urządzenia w miejscu gdzie będzie narażone na 
długotrwałe działanie wysokich temperatur, gdyż może to spowodować jego 
trwałe uszkodzenie.

Czyszczenie urządzenia
WAŻNE

Nawet niewielka ilość potu lub wilgoci może spowodować korozję 
styków po podłączeniu ładowarki. Korozja może uniemożliwić ładowanie 
urządzenia i transfer danych.

1. Przetrzyj urządzenie ściereczką nasączoną delikatnym detergentem
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Po czyszczeniu pozwól urządzeniu całkowicie wyschnąć.

WSKAZÓWKA: Więcej informacji na ten temat znajdziesz na garmin.com/
fitandcare
Czyszczenie pasków skórzanych
1. Przetrzyj paski skórzane suchą ściereczką
2. Użyj środka do skóry aby wyczyścić paski skórzane
Przechowywanie urządzenia przez dłuższy czas
Jeśli nie planujesz korzystania z urządzenia przez kilka miesięcy, naładuj 
baterię do 50% pojemności przed jego przechowywaniem. Urządzenie 
powinno być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu, gdzie panują 
temperatury zbliżone do typowych temperatur domowych. Po okresie 
przechowywania należy całkowicie naładować baterię przez rozpoczęciem 
korzystania z urządzenia.

Przeglądanie informacji o urządzeniu
Możesz sprawdzić ID urządzenia, wersję oprogramowania, informacje 
prawne oraz umowę licencyjną.

Wybierz  > Settings > System > About

Zarządzanie danymi
WSKAZÓWKA: Urządzenie nie jest kompatybilne z systemami Windows® 
95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji 10.3 i starszych.
Odłączanie kabla USB
Jeśli Twoje urządzenie jest podłączone do komputera jako wymienny dysk 
lub wolumin, aby zapobiec utracie danych musisz bezpiecznie odłączyć 
je od komputera. Jeśli Twoje urządzenie jest podłączone do komputera 
z systemem Windows jako urządzenie przenośne, nie ma potrzeby 
bezpiecznego odłączania.

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://garmin.com/fitandcare
http://garmin.com/fitandcare
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1. Wykonaj odpowiednią czynność:
• W komputerach z systemem Windows użyj ikony Bezpieczne 

usuwanie sprzętu w zasobniku systemowym i wybierz Twoje 
urządzenie

• W komputerach Apple wybierz urządzenie i wybierz File > Eject
2. Odłącz kabel od Twojego komputera
Usuwanie plików

WAŻNE
Jeśli nie znasz przeznaczenia pliku - nie usuwaj go. W pamięci urządzenia 
znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin Garmin
2. Jeśli potrzeba otwórz folder lub wolumin
3. Wybierz plik
4. Naciśnij przycisk Delete na klawiaturze Twojego komputera. 

WAŻNE: Jeśli używasz komputera Apple, musisz opróżnić Kosz aby 
usunąć pliki.

Rozwiązywanie problemów
Wydłużenie czasu pracy na baterii
Możesz wykonać kilka czynności aby wydłużyć czas pracy na baterii:
• Skróć czas aktywności podświetlenia ekranu (Ustawienia podświetlenia, 

strona 9)
• Zmniejsz intensywność podświetlenia ekranu (Ustawienia 

podświetlenia, strona 9)
• Wyłącz gesty (Ustawienia podświetlenia, strona 9)
• Jeśli nie korzystasz z funkcji sieciowych, wyłącz Bluetooth (Wyłączanie 

Bluetooth, strona 6)
• Użyj tarczy zegara Connect IQ która nie jest odświeżana co sekundę. 

Użyj np. tarczy bez sekundnika (Zmiana tarczy zegara, strona 7)
• Ogranicz ilość wyświetlanych powiadomień ze smartfona (Zarządzanie 

powiadomieniami, strona 6)

Moje urządzenie nie może znaleźć pobliskich pól
Jeśli aktualizacja danych pól golfowych zostanie przerwana lub anulowana 
przed jej zakończeniem, z Twojego urządzenia mogą zniknąć dane pól. Aby 
rozwiązać ten problem, musisz ponownie zaktualizować dane pól golfowych
1. Pobierz i zainstaluj aktualizacje pól golfowych korzystając z aplikacji 

Garmin Express (Aktualizacja oprogramowania z użyciem Garmin 
Express, strona 7)

2. Bezpiecznie odłącz urządzenie od komputera (Odłączanie kabla USB, 
strona 10)

3. Wyjdź z pomieszczenia i uruchom testową rundę, aby sprawdzić czy 
urządzenie znajdzie pobliskie pola golfowe.

Czy mój smartfon jest kompatybilny z moim 
urządzeniem?
Approach S60 jest kompatybilny ze smartfonami wyposażonymi w moduł 
bezprzewodowej komunikacji Bluetooth Smart.

Informacje o kompatybilności znajdziesz na garmin.com/ble

Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Włącz Bluetooth w Twoim smartfonie
• Umieść telefon w odległości max. 10 metrów od urządzenia
• W Twoim smartfonie uruchom aplikację Garmin Connect Mobile, 

wybierz  lub  i wybierz Garmin Devices > Add Device aby 
przejść do trybu parowania urządzeń

• W Twoim urządzeniu przytrzymaj  i wybierz  aby uruchomić 
Bluetooth i przejść do trybu parowania

W moim urządzeniu wybrany jest zły język menu
1. Kiedy wyświetlana jest tarcza zegara wybierz 

2. Przewiń do ostatniej pozycji na liście i wybierz ją
3. Przewiń do ostatniej pozycji na liście i wybierz ją
4. Przewiń do drugiej pozycji na liście i wybierz ją
5. Wybierz Twój język.

Urządzenie używa niewłaściwych jednostek miary
• Sprawdź czy w ustawieniach jednostek miary wybrane zostały właściwe 

jednostki (Zmiana jednostek miary, strona 9).
• Sprawdź czy w ustawieniach jednostek miary na Twoim koncie Garmin 

Connect zostały wybrane właściwe jednostki. 
Jeśli jednostki wybrane w urządzeniu i na koncie Garmin Connect nie 
są zgodne, w trakcie synchronizacji danych ustawienia jednostek w 
urządzeniu mogą zostać nadpisane.

Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie pracować prawidłowo, możesz je zresetować. 
Nie spowoduje to utraty Twoich danych czy ustawień
1. Przytrzymaj  przez 12 sekund 

Urządzenie zostanie wyłączone
1. Przytrzymaj  przez 1 sekundę aby włączyć urządzenie.

Przywracanie ustawień do wartości domyślnych
WAŻNE: Usunięte zostaną wszystkie dane wprowadzone przez 
użytkownika oraz historia aktywności.

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych:
Wybierz  > Settings > System > Restore Deafaults > Yes

Akwizycja sygnału z satelitów
Aby odebrać syngały z satelitów urządzenie może potrzebować niczym 
nieosłoniętego widoku nieba. Czas i data są automatycznie ustawiane w 
oparciu o dane wyznaczonej pozycji GPS.
1. Wyjdź z pomieszczenia w otwarty teren 

Panel frontowy urządzenia powinien być skierowany w stronę nieba.
2. Poczekaj aż urządzenie zlokalizuje satelity. 

Może to potrwać około 30 - 60 sekund.
Poprawianie odbioru sygnału z satelitów GPS
• Często synchronizuj urządzenie z Twoim kontem Garmin Connect:

• Podłącz urządzenie do komputera korzystając z kabla USB i 
aplikacji Garmin Express

• Zsynchronizuj Twoje urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile 
wykorzystując Twój smartfon wyposażony w Bluetooth

W trakcie połączenia z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera 
wiele danych dotyczących satelitów, dzięki czemu lokalizowanie 
satelitów przebiega szybciej

• Przejdź z urządzeniem w miejsce w otwartym terenie znajdujące się 
daleko od wysokich budynków i drzew

• Pozostań przez kilka minut w tym samym miejscu

Monitoring aktywności
Więcej informacji na temat dokładności monitoringu aktywności znajdziesz 
na garmin.com/ataccuracy
Nie pojawia się mój dziennik licznik kroków
Dzienny licznik kroków jest zerowany codziennie o północy.

Jeśli zamiast liczby kroków widoczne są kreski, pozwól urządzeniu 
odebrać sygnał z satelitów i ustawić automatycznie datę i czas.

Mój licznik kroków wydaje się być mało dokładny
Jeśli wskazanie liczby kroków wydaje się niedokładne, możesz spróbować 
poniższych środków zaradczych:
• Załóż urządzenie na nadgarstku Twojej ręki niedominującej
• Schowaj urządzenie do kieszeni gdy pchasz wózek dziecięcy czy 

kosiarkę.

http://garmin.com/ble
http://garmin.com/ataccuracy
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• Schowaj urządzenie do kieszeni gdy aktywnie używasz tylko Twoich rąk 
lub ramion. 
WAŻNE: Urządzenie może zinterpretować jako kroki pewne 
powtarzalne ruchy jak np. zmywanie naczyń, składanie prania, czy 
klaskanie 

Liczniki kroków w moim urządzeniu i na moim koncie 
Garmin Connect nie są zgodne.
Licznik kroków na Twoim koncie Garmin Connect jest aktualizowany w 
trakcie synchronizacji danych.
1. Wykonaj odpowiednią czynność:

• Zsynchronizuj Twój licznik kroków z użyciem aplikacji Garmin 
Connect (Korzystanie z Garmin Connect w Twoim komputerze, 
strona 7)

• Zsynchronizuj Twój licznik kroków z użyciem aplikacji Garmin 
Connect Mobile (Ręczna synchronizacja danych z Garmin Connect 
Mobile, strona 7)

2. Poczekaj na zakończenie synchronizacji danych 
Synchronizacja może trwać kilka minut 
WAŻNE: Odświeżanie aplikacji Garmin Connect Mobile lub aplikacji 
Garmin Connect nie powoduje synchronizacji Twoich danych lub 
aktualizacji Twojego licznika kroków.

Mruga mój czas aktywności
Jeśli ćwiczysz z poziomem intenstywności, który został zakwalifikowany 
jako spełniający warunki do zaliczenia jako czas aktywności, licznik czasu 
aktywności mruga.

Ćwicz przez co najmniej 10 kolejnych minut z umiarkowanym lub 
energicznym poziomem intensywności.

Więcej informacji
Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz w serwisie internetowym firmy 
Garmin.
• Odwiedź support.garmin.com
• Odwiedź www.garmin.com/outdoor
• Odwiedź http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z Twoim sprzedawcą 

sprzętu Garmin aby uzyskać informacje o opcjonalnych akcesoriach lub 
częściach zamiennych.

Dodatek
Pola danych
Do wyświetlania niektórych pól danych wymagane jest posiadanie 
akcesoriów ANT+
%HRR: Wartość procentowa rezerwy tętna (tętna maksymalnego minus 

tętna spoczynkowego)
24-Hour Max.: Maksymalna temperatura zarejestrowana w okresie 

ostatnich 24 godzin
24-Hour Min.: Minimalna temperatura zarejestrowana w okresie ostatnich 

24 godzin
30s Avg. Vertical Speed: Średnia prędkość pionowa ruchu w czasie 30 

sekund
500m Pace: Aktualne tempo pływania na 500m
Average Cadence: Rower. Średnia kadencja dla bieżącej aktywności.
Average Cadence: Bieg. Średnia kadencja dla bieżącej aktywności
Average HR: Średnie tętno dla bieżącej aktywności
Average HR %Max.: Średnia wartość procentowa tętna maksymalnego dla 

bieżącej aktywności
Average Lap Time: Średni czas okrążenia dla bieżącej aktywności
Average Speed: Średnia prędkość dla bieżącej aktywności
Average SWOLF: Średni wspołczynnik swolf dla bieżącej aktywności. Twój 

współczynnik swolf to suma czasu jednej długości i ilości ruchów ręką 
na tej długości.

Avg. %HRR: Średnia wartość procentowa rezerwy tętna (tętna 
maksymalnego minus tętna spoczynkowego) dla bieżącej aktywności.

Avg. 500m Pace: Średnie tempo pływania na 500 metrów dla bieżącej 
aktywności

Avg. Dist./Stk.: Wioślarstwo. Średni dystans przebyty na jeden ruch 
wiosłem, dla bieżącej aktywności

Avg. Pace: Średnie tempo dla bieżącej aktywności
Avg. Stk./Len.: Średnia ilość ruchów ręką na długość w trakcie bieżącej 

aktywności
Avg. Stroke Rate: Pływanie. Średnia ilość ruchów ręką na minutę (spm) w 

trakcie bieżącej aktywności
Avg. Stroke Rate: Wioślarstwo. Średnia ilość ruchów wiosłem na minutę 

(spm) w trakcie bieżącej aktywności
Cadence: Rower. Ilość obrotów ramienia pedału. Twoje urządzenie musi 

być połączone z sensorem kadencji, aby wyświetlanie tych danych 
było możliwe.

Cadence: Bieg. Ilość kroków na minutę (prawe i lewe)
Calories: Ilość spalonych kalorii
Dist. Per Stroke: Dystans przebyty na jeden ruch.
Distance: Dystans przebyty dla bieżącego śladu lub aktywności
Elapsed Time: Całkowity zarejestrowany czas. Np. jeśli uruchomisz stoper, 

przebiegniesz się 10 minut, następnie zatrzymasz stoper na 5 minut 
i uruchomisz go ponownie na kolejny bieg przez 20 minut, Twój 
całkowity zarejestrowany czas wyniesie 35 minut.

Elevation: Wysokość nad poziomem morza w Twojej obecnej lokalizacji
Heading: Kierunek w którym się poruszasz
Heart Rate: Tętno w uderzeniach na minutę (bpm). Twoje urządzenie musi 

był połączone z kompatybilnym sensorem tętna.
HR %Max.: Aktualne tętno jako wartość procentowa tętna maksymalnego
HR Zone: Aktualna strefa w której mieści się Twoje tętno (1 do 5). 

Domyślne zakresy stref tętna oparte są o Twój profil użytkownika oraz 
maksymalne tętno (220 minus Twój wiek)

Int. Dist./Stk.: Średni dystans przebyty na jeden ruch w trakcie bieżącego 
interwału

Int. Pace: Średnie tempo w trakcie bieżącego interwału
Int. Stks./Len.: Średnia ilość ruchów na długość w trakcie bieżącego 

interwału
Int. Stroke Rate: Średnia ilość ruchów na minutę (spm) w trakcie 

bieżącego interwału
Int. Strokes: Całkowita liczba ruchów dla bieżącego interwału
Interval Distance: Dystans przebyty w trakcie bieżącego interwału
Interval Lengths: Ilość długości basenu ukończonych w trakcie bieżącego 

interwału
Interval SWOLF: Średni współczynnik swolf w trakcie bieżącego interwału
Interval Time: Czas stopera dla bieżącego interwału
Int Strk Type: Aktualny styl w trakcie bieżącego interwału
L. Int. Dist./Stk.: Średni dystans przebyty na jeden ruch w trakcie 

ostatniego zakończonego interwału
L. Int. Stk. Rate: Średnia ilość ruchów na minutę (spm) w trakcie 

ostatniego zakończonego interwału
L. Int. Strokes: Całkowita liczba ruchów w trakcie ostatniego 

zakończonego interwału
L. Len Stk. Rate: Średnia ilość ruchów na minutę (spm) w trakcie ostatniej 

zakończonej długości basenu
L. Len. Stk. Type: Styl w trakcie ostatniej zakończonej długości basenu
L. Len Strokes: Całkowita ilość ruchów w trakcie ostatniej zakończonej 

długości basenu

http://support.garmin.com
http://www.garmin.com/outdoor
http://buy.garmin.com
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Lap %HRR: Średnia wartość procentowa rezerwy tętna (tętna 
maksymalnego minus tętna spoczynkowego) w trakcie bieżącego 
okrążenia.

Lap 500m Pace: Średnie tempo pływania na 500 metrów w trakcie 
bieżącego okrążenia.

Lap Cadence: Rower. Średnia kadencja w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap Cadence: Bieg. Średnia kadencja w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap Distance: Dystans przebyty w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap HR: Średnie tętno w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap HR %Max.: Średnie tętno jako wartość procentowa tętna 

maksymalnego w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap Pace: Średnie tempo w trakcie bieżącego okrążenia.
Laps: Ilość okrążeń ukończonych w trakcie bieżącej aktywności
Lap Speed: Średnia prędkość w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap Steps: Ilość kroków w trakcie bieżącego okrążenia.
Lap Time: Czas stopera dla bieżącego okrążenia.
Last Lap 500m Pace: Średnie tempo pływania na 500 metrów w trakcie 

ostatniego okrążenia.
Last Lap Cadence: Rower. Średnia kadencja w trakcie ostatniego 

okrążenia.
Last Lap Cadence: Bieg. Średnia kadencja w trakcie ostatniego okrążenia.
Last Lap Dist.: Dystans przebyty w trakcie ostatniego zakończonego 

okrążenia.
Last Lap Pace: Średnie tempo w trakcie ostatniego zakończonego 

okrążenia.
Last Lap Speed: Średnia prędkość w trakcie ostatniego zakończonego 

okrążenia
Last Lap Time: Czas stopera dla ostatniego zakończonego okrążenia
Last Len. SWOLF: współczynnik swolf dla ostatniej zakończonej długości 

basenu
Last Length Pace: Średnie tempo dla ostatniej zakończonej długości 

basenu
Lengths: Ilość długości basenu pokonanych w trakcie bieżącej aktywności
Maximum Speed: Najwyższa prędkość zarejestrowania w trakcie bieżącej 

aktywności
Nautical Distance: Przebyty dystans wyrażony w milach lub stopach 

morskich
Nautical Speed: Aktualna prędkość wyrażona w węzłach
Pace: Aktualne tempo
Speed: Aktualna prędkość ruchu
Steps: Ilość kroków zarejestrowania w trakcie bieżącej aktywności
Stroke Rate: Pływanie. Ilość ruchów ręką na minutę (spm)
Stroke Rate: Wioślarstwo. Ilość ruchów wiosłem na minutę (spm)
Strokes: Pływanie. Ilość ruchów ręką zarejestrowania w trakcie bieżącej 

aktywności
Strokes: Wioślarstwo. Ilość ruchów wiosłem zarejestrowania w trakcie 

bieżącej aktywności
Sunrise: Czas wschodu słońca w Twojej pozycji wyznaczonej przez GPS
Sunset: Czas zachodu słońca w Twojej pozycji wyznaczonej przez GPS
Temperature: Temperatura powietrza. Temperatura Twojego ciała może 

wpływać na wartość temperatury zmierzoną przez sensor 
Time In Zone: Czas który upłynął w poszczególnych strefach tętna lub 

strefach mocy
Time od Day: Czas zegarowy określony z uwzględnieniem Twojej aktualnej 

pozycji oraz ustawień czasu (format, strefa czasowa, czas letni/
zimowy)

Timer: Stoper dla bieżącej aktywności
Total Ascent: Całkowity wzrost wysokości zarejestrowany w trakcie 

bieżącej aktywności lub od ostatniego zerowania licznika
Total Descent: Całkowity spadek wysokości zarejestrowany w trakcie 

bieżącej aktywności lub od ostatniego zerowania licznika
Vertical Speed: Prędkość wznoszenia lub opadania

Rozmiar kół i ich obwód
Rozmiar kół jest oznaczony po obu stronach opony. Poniższa lista nie 
zawiera wszystkich możliwych rozmiarów. Możesz również skorzystać z 
jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Rozmiar kół L (mm)
12 x 1.75 935
14 x 1.5 1020
14 x 1.75 1055
16 x 1.5 1185
16 x 1.75 1195
18 x 1.5 1340
18 x 1.75 1350
20 x 1.75 1515
20 x 1-3/8 1615
22 x 1-3/8 1770
22 x 1-1/2 1785
24 x 1 1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1.75 1890
24 x 2.00 1925
24 x 2.125 1965
26 x 7/8 1920
26 x 1(59) 1913
26 x 1(65) 1952
26 x 1.25 1953
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1.40 2005
26 x 1.50 2010
26 x 1.75 2023
26 x 1.95 2050
26 x 2.00 2055
26 x 2.10 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
26 x 3.00 2170
27 x 1 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2080
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
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Rozmiar kół L (mm)
700 x 30C 2170
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200

Definicje symboli
Poniższe symbole mogą być widoczne etykietach urządzenia lub 
akcesoriów

Symbol WEEE określający dysponowanie odpadami i ich recykling. 
Symbol WEEE znajduje się na produkcie zgodnie z dyrektywą EU 2012/19/
EU dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jej celem jest 
powstrzymanie nieprawidłowego dysponowania zużytych produktów tego typu 
i promocję ich ponownego wykorzystania i recyklingu.
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Indeks
A
akcesoria 9,12
aktualizacja oprogramowania 7
aktywności 5, 8, 9

start 5
zapis 5

alarmy 5, 8
alerty 8
analiza wymachu 3 ,4
aplikacje 6, 7

B
bateria 

ładowanie 1
przechowywanie 10
 wydłużanie czasu pracy 6, 11

Bluetooth 1, 6, 11

C
Connect IQ 7
czas

alerty 8
ustawienia 9

czas aktywności 12
czas, odliczanie 6
czyszczenie urządzenia 10

D
dane

ekrany 8
przesyłanie 7
transfer 1, 6, 7
zapisywanie 1, 6, 7

dane użytkownika, usuwanie 11
dogleg 2
dostosowanie urządzenia 7, 8
dystans 

alerty 8
pomiar 2

E
ekran 9
ekran dotykowy 1

F
foot pod 9, 10

G
Garmin Connect 6, 7

zapisywanie danych 7
Garmin Express 1

aktualizacja oprogramowania 1
GLONASS 9
GPS 9

sygnał 11

H
handicap 3
historia

przeglądanie 3
przesyłanie do komputera 1, 6, 7

I
ID urządzenia 10

J
jednostki miary 9
język 9

K
kadencja

alerty 8
sensor 9

kalorie, alerty 8
kompas 2
krokomierz 9, 10

L
lateralizacja 4
layup 2

Ł
ładowanie 1

M
menu 1
menu główne, dostosowanie 5
menu sterowania 7
moc (siła), alerty 8
monitoring aktywności 5, 9

O
odliczanie czasu 6
oprogramowanie

aktualizacja 1, 7
licencja 10
wersja 10

P
parowanie, sensory ANT+ 9
parowanie, smartfony 1, 11
paski zegarka 10
podświetlenie 1, 9
pola danych 7, 12
pola golfowe

gra 2
wybór 2

pomiar uderzenia 2
pomiary 3, 4
powiadomienia 6
pozycja chorągiewki, widok greenu 2
pozycje 2

zapisywanie 2
prędkość i kadencja, sensory 9
profil użytkownika 9
profile 5

użytkownik 9
przechowywanie danych 1, 6
przesyłanie danych 7
przyciski 1, 9, 10
punktacja 3

R
resetowanie urządzenia 11
rowerowe sensory ANT+ 9
rozmiar kól 13
rozwiązywanie problemów 11, 12
runda golfa, zakończenie 3

S
sensory ANT+ 9

parowanie 9
skróty 1, 7
smartfon 4, 6, 7, 11

aplikacje 6
parowanie 1, 11

specyfikacja 10
statystyki 3
stoper 6
sygnał z satelitów 11

T
tablica wyników 3
tarcze zegara 7
tempe 10
temperatura 10
tętno, alerty 8
timer 6
trening 3, 6
trening w pomieszczeniu 5
tryb uśpienia 5

U
USB 7

odłączanie 10
ustawienia 5, 7-9, 11
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 11

W
widgety 4, 5, 7
widok greenu, pozycja chorągiewki 2

Z
zapisywanie pozycji 2
zegar 5



support.garmin.com

Maj 2017 
190-02176-00 0A


	Spis treści
	Wprowadzenie
	Opis urządzenia
	Parowanie z Twoim smartfonem
	Ładowanie urządzenia
	Wskazówki dotyczące ładowania baterii urządzenia

	Menu sterowania
	Aktualizacja oprogramowania
	Przygotowanie Garmin Express


	Aplikacja Garmin Golf
	Gramy w golfa
	Widok dołka
	Sprawdzanie dystansu PlaysLike
	Przeglądanie greenu

	Sprawdzanie kierunku do chorągiewki
	Sprawdzanie dystansów Layup i Dogleg oraz do zapisanych pozycji
	Zapisywanie pozycji

	Pomiar dystansu do wskazanego punktu
	Pomiar uderzenia z użyciem funkcji AutoShot
	Tablica wyników
	Statystyki
	Konfiguracja punktacji
	Punktacja Handicap

	Przeglądanie historii uderzeń
	Przeglądanie danych TruSwing™ w trakcie rundy
	Przeglądanie podsumowania rundy
	Kończenie rundy

	Tempo ruchu kija
	Idealne tempo ruchu kija golfowego
	Analiza Twojego tempa ruchu kija golfowego
	Sekwencja wskazówek


	TruSwing™
	Dane TruSwing
	Rejestracja i przeglądanie danych TruSwing w Twoim urządzeniu
	Lateralizacja

	Widgety
	Przeglądanie widgetów
	Konfiguracja sekwencji widgetów

	Śledzenie aktywności
	Auto Goal
	Alert ruchu
	Monitoring snu


	Aktywności
	Rozpoczęcie aktywności
	Wskazówki dotyczące rejestracji aktywności

	Zakończenie aktywności
	Aktywności w pomieszczeniach
	Aktywności w otwartym terenie

	Zegarek
	Ustawienia alarmu
	Odliczanie
	Stoper

	Funkcje powiązane ze smartfonem
	Włączanie powiadomień Bluetooth
	Przeglądanie powiadomień
	Zarządzanie powiadomieniami
	Wyłączanie Bluetooth
	Włączanie alertu połączenia ze smartfonem

	Poszukiwanie zgubionego telefonu
	Garmin Connect™
	Aktualizacja oprogramowania z użyciem Garmin Connect Mobile
	Aktualizacja oprogramowania z użyciem Garmin Express
	Ręczna synchronizacja danych z Garmin Connect Mobile


	Rozszerzenia Connect IQ
	Pobieranie rozszerzeń Connect IQ
	Pobieranie rozszerzeń Connect IQ z użyciem komputera

	Dostosowanie urządzenia
	Zmiana tarczy zegara
	Dostosowanie menu sterowania
	Ustawienia gry w golfa
	Ustawienia punktacji

	Ustawienia aktywności i aplikacji
	Dostosowanie ekranów danych
	Alerty
	Ustawianie alertu

	Dodawanie aktywności lub aplikacji
	Usuwanie aktywności lub aplikacji
	Konfiguracja profilu użytkownika
	Ustawienia monitoringu aktywności
	Ustawienia systemowe
	Ustawienia czasu
	Ustawienia podświetlenia
	Zmiana jednostek miary


	Sensory ANT+
	Parowanie sensorów ANT+
	Opcjonalny, rowerowy sensor prędkości lub kadencji
	Foot Pod (krokomierz)
	Kalibracja krokomierza

	tempe™

	Informacje o urządzeniu
	Wymiana pasków QuickFit™
	Specyfikacja techniczna
	Konserwacja urządzenia
	Czyszczenie urządzenia
	Czyszczenie pasków skórzanych
	Przechowywanie urządzenia przez dłuższy czas

	Przeglądanie informacji o urządzeniu
	Zarządzanie danymi
	Odłączanie kabla USB
	Usuwanie plików


	Rozwiązywanie problemów
	Wydłużenie czasu pracy na baterii
	Moje urządzenie nie może znaleźć pobliskich pól
	Czy mój smartfon jest kompatybilny z moim urządzeniem?
	Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
	W moim urządzeniu wybrany jest zły język menu
	Urządzenie używa niewłaściwych jednostek miary
	Resetowanie urządzenia
	Przywracanie ustawień do wartości domyślnych
	Akwizycja sygnału z satelitów
	Poprawianie odbioru sygnału z satelitów GPS

	Monitoring aktywności
	Nie pojawia się mój dziennik licznik kroków
	Mój licznik kroków wydaje się być mało dokładny
	Liczniki kroków w moim urządzeniu i na moim koncie Garmin Connect nie są zgodne.
	Mruga mój czas aktywności

	Więcej informacji

	Dodatek
	Pola danych
	Rozmiar kół i ich obwód
	Definicje symboli

	Indeks

