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Wprowadzenie
‹ OSTRZEŻENIE

Zapoznaj się z dostarczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i inne ważne informacje.

Opis urządzenia

Aktualizacje produktu
Zainstaluj w Twoim komputerze Garmin Express™ (www.garmin.com/
express). W Twoim smartfonie zainstaluj aplikację Garmin Golf™
Dzięki temu uzyskasz łatwy dostęp do następujących usług dla urządzeń
Garmin®:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje pól golfowych
• Transfer danych do Garmin Golf
• Rejestracja produktu

Korzystanie z Garmin Express

1. Podłącz urządzenie do Twojego komputera za pomocą kabla USB
2. Odwiedź www.garmin.com/express
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
Aktualizacje oprogramowania i pól golfowych

Urządzenie jest uprawnione do darmowych aktualizacji map pól golfowych.
Aby zaktualizować Twoje urządzenie, pobierz darmową aplikację Garmin
Express dostępną na www.garmin.com/express


Przycisk włączania



Naciśnij, aby włączyć urządzenie
Naciśnij, aby odblokować lub zablokować ekran w
trakcie rundy.
Przytrzymaj, aby włączyć urządzenie
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć radar

Przycisk radaru



Przesuń, aby przewinąć opcje, dane, ekrany i menu.
Dotknij, aby wybrać



Zdejmij ją, aby uzyskać dostęp do portu micro-USB,
używanego do zasilania i wymiany danych.

Ekran dotykowy
Osłona
Port danych i zasilania
micro-USB

Podłącz kompatybilny kabel USB, aby naładować
urządzenie lub przesłać dane do komputera.

Ładowanie urządzenia
‹ OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera baterię litowo-jonową. Przechowuj urządzenie z dala od
bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć niebezpieczeństwa
obrażeń lub zniszczenia produktu, które mogą być następstwem narażenia
baterii na działanie wysokich temperatur.

UWAGA
Aby uniknąć wystąpienia korozji, przed rozpoczęciem ładowania baterii lub
podłączeniem urządzenia do komputera, dokładnie osusz port USB, jego
osłonę i obszar dookoła tego portu, .
Urządzenie jest zasilane za pomocą wbudowanej baterii litowo-jonowej,
którą możesz naładować z użyciem zasilania z typowego gniazdka
sieciowego lub portu USB Twojego komputera.
WAŻNE: Bateria urządzenia nie będzie się ładować, jeśli jej temperatura
jest poza dopuszczalnym zakresem (Dane techniczne, strona 9).
1. Zdejmij osłonę z portu USB.
2. Podłącz małą końcówkę kabla USB do portu USB w urządzeniu
3. Podłącz dużą końcówkę kabla USB do zewnętrznego źródła zasilania,
którym może być ładowarka AC lub port USB Twojego komputera.
4. Naładuj baterię do pełnej pojemności
WSKAZÓWKA: Wyłącz urządzenie, aby ładowanie odbywało się
szybciej.

Włączanie urządzenia
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostaniesz poproszony o wybór
języka, jednostek miary oraz ustawienie Twojego dystansu uderzenia
driverem.

Aplikacja Garmin Golf
Aplikacja Garmin Golf pozwala przesyłać tablice wyników z Twojego
kompatybilnego urządzenia Garmin i przeglądać szczegółowe statystyki
oraz analizy uderzeń. Korzystając z aplikacji Garmin Golf gracze mogą
ze sobą współzawodniczyć na różnych polach golfowych. Istnieje ponad
41000 pól golfowych z tabelami wyników, do których możesz dołączyć.
Możesz przygotować turniej i zaprosić i zaprosić do rywalizacji innych
graczy.
Aplikacja Garmin Golf synchronizuje Twoje dane z kontem Garmin
Connect™. Aplikację Garmin Golf możesz pobrać ze sklepu z aplikacjami w
Twoim smartfonie.

Parowanie Twojego smartfona
Aby możliwe było korzystanie z funkcji sieciowych urządzenia Approach,
musi on zostać najpierw sparowany bezpośrednio z wykorzystaniem
aplikacji Garmin Golf, a nie z użyciem ustawień Bluetooth® w Twoim
smartfonie.
1. Korzystając ze sklepu z aplikacjami w Twoim smartfonie, zainstaluj i
uruchom aplikację Garmin Golf.
2. Umieść Twój smartfon w odległości nie większej niż 10 m (33 ft.) od
Twojego urządzenia.
3. W urządzeniu Approach wybierz > Settings > Bluetooth
4. W aplikacji wybierz z menu lub opcję Garmin Devices > Add
Device i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenie ze sparowanym smartfonem
Aby połączenie ze smartfonem było możliwe, musisz najpierw sparować
Twój smartfon z Twoim urządzeniem.
Gdy połączysz się z Twoim smartfonem korzystając z technologii Bluetooth,
zyskasz możliwość przesyłania wyników i innych danych z użyciem aplikacji
Garmin Golf. W Twoim kompatybilnym urządzeniu możliwe będzie również
odczytywanie powiadomień z telefonu.
1. Włącz w Twoim smartfonie technologię Bluetooth.
2. W Twoim urządzeniu wybierz > Settings > Bluetooth > Connection
> On, aby włączyć w nim technologię Bluetooth.

Gramy w golfa

1. Wybierz Start New Round
2. Wybierz pole golfowe
3. Wyberz tee box.

Widok dołka
Urządzenie wyświetla dołek, do którego aktualnie grasz.

Naciśnij przycisk zasilania
Wprowadzenie
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 Po wybraniu wyświetla zbliżenie fairway, dla pomiaru dystansu z użyciem
celownika dotykowego.

 Wyświetla zbliżenie greenu dla potrzeb przesuwania chorągiewki.

Zbliżenie greenu
W trakcie trwania rundy możesz skorzystać ze zbliżenia greenu i przesunąć
położenie chorągiewki.
1. Rozpocznij rundę (Gramy w golfa, strona 1)
2. Wybierz
3. Przeciągnij flagę aby zmienić położenie chorągiewki
Dystanse na ekranie widoku dołka zostaną zaktualizowane, aby
wskazać wartości dla nowego położenia chorągiewki. Położenie
chorągiewki jest zapisywane wyłącznie dla bieżącej rundy.

Zmiana dołków

 Aktualny numer dołka.

Zmiana numeru dołka po wybraniu.
 Par dla aktualnego dołka
 Dystans do środka greenu lub wybranej pozycji chorągiewki.

 Dystans do końca greenu
 Dystans do początku greenu
 Mapa dołka

Po wybraniu wyświetla zbliżenie fairway, dla pomiaru dystansu z użyciem
celownika dotykowego.
 Dystans layup do chorągiewki
Kolory wskazują dystans w metrach lub jardach: czerwony to 100, biały
150, niebieski 200, a żółty to 250 metrów.
 Twój dystans driver’a gdy jesteś na tee box

Korzystając z ekranu widoku dołka możesz ręcznie zmienić dołek.
1. Dotknij numer dołka, gdy przeglądasz informacje o dołku
2. Wybierz dołek

Pomiar dystansu z użyciem celownika
dotykowego
Kiedy przeglądasz pole lub rozgrywasz rundę możesz użyć celownika
dotykowego, aby zmierzyć dystans do dowolnego punktu na mapie.
1. Rozpocznij rundę (Gramy w golfa, strona 1) lub przeglądanie pola
golfowego (Wyszukiwanie pól golfowych, strona 6)
2. Dotknij gdziekolwiek mapę
3. Dotknij palcem lub przeciągnij palec, aby ustalić pozycję okręgu .

 Po wybraniu wyświetla menu opcji rundy
 Wyświetla zbliżenie greenu dla potrzeb przesuwania chorągiewki.

Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego
W trakcie gry możesz zablokować ekran aby uniknąć jego przypadkowego
dotknięcia.
1. Naciśnij przycisk włączania.
2. Aby zablokować ekran, naciśnij ponownie przycisk włączania.

Tryb dużych liczb
Możesz zmienić wielkość liczb wyświetlanych na ekranie widoku dołka.
W trakcie trwania rundy wybierz

> Big Numbers.
 Dystans do pozycji flagi z pozycji okręgu celownika
 Dystans do środka greenu lub wybranej pozycji chorągiewki.

4. Jeśli potrzeba użyj lub aby zmienić skalę
5. Wybierz aby powrócić do mapy dołka.

Pomiar uderzenia
1.
2.
3.
4.

Wykonaj uderzenie i obserwuj, gdzie wyląduje Twoja piłka
Wybierz
> Measure Shot
Idź lub jedź do Twojej piłki.
Jeśli potrzeba, wybierz Reset aby w dowolnym momencie wyzerować
dystans

Sprawdzenie kierunku do chorągiewki
 Aktualny numer dołka.

Funkcja PinPointer jest kompasem, który dostarcza informacji
kierunkowych, gdy nie widzisz greenu. Dla przykładu funkcja ta może
być pomocna w przygotowaniu uderzenia, gdy znajdujesz się pomiędzy
drzewami czy w pułapce piaskowej.

 Dystans do środka greenu lub wybranej pozycji chorągiewki.

WAŻNE: Nie używaj funkcji PinPointer gdy korzystasz z wózka golfowego.
Zakłócenia pola magnetycznego z wózka golfowego mogą mieć negatywny
wpływ na dokładność kompasu.

Zmiana numeru dołka po wybraniu.
 Par dla aktualnego dołka
 Dystans do końca greenu.

 Dystans do początku greenu
 Po wybraniu wyświetla menu opcji rundy
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Gramy w golfa

1. Wybierz
> PinPointer
2. Obracaj urządzenie, aż stożek  na mapie będzie skierowany w stronę
Twojego celu.
Czerwona linia na górze Twojego urządzenia wskazuje kierunek do
Twojego celu.

Tablica wyników
W trakcie trwania rundy możesz zmienić nazwę i wynik każdego z graczy,
korzystając z tablicy wyników.

 Aktualny numer dołka.

Zapisywanie pozycji
Możesz zapisać pozycję na dołku korzystając z Twojej aktualnej pozycji lub
celownika dotykowego.
1. W trakcie gry wybierz
> Save Location
2. Wykonaj odpowiednią czynność:
• Wybierz Use Current Location aby umieścić marker w Twojej
aktualnej pozycji na dołku
• Wybierz Use Touch Targeting aby wskazać pozycję na mapie.

Usuwanie zapisanych pozycji
Możesz usunąć wszystkie pozycje zapisane dla aktualnego dołka.
Wybierz
> Locations > Clear Locations.

Sprawdzanie dystansu PlaysLike
Funkcja wyświetlania dystansu PlaysLike bierze pod uwagę zmiany
wysokości pola golfowego i wskazuje odpowiednio dostosowany dystans
do greenu.
Wybierz
> PlaysLike
Obok każdego z dystansów pojawi się ikona.
Dystans jest większy niż oczekiwano ze względu na zmiany wysokości
Dystans jest taki sam jak oczekiwano
Dystans jest mniejszy niż oczekiwano ze względu na zmiany wysokości

Włączenie trybu turnieju
W trybie turnieju funkcje PinPointer oraz PlaysLike stają się niedostępne.
Korzystanie z tych funkcji jest niedozwolone w trakcie oficjalnych turniejów
lub rund z punktacją handicap
W trakcie trwania rundy wybierz
> Tournament Mode

Zapisywanie wyników
Możesz zapisywać wyniki dla maksymalnie czterech graczy.
1. Rozpocznij rundę (Gramy w golfa, strona 1).
2. Wybierz
> Scorecard
3. Skorzystaj z dostępnych opcji:
• Wybierz nazwę gracza, aby ją edytować.
• Wybierz , aby wprowadzić liczbę uderzeń dla wybranego dołka
• Użyj lub aby zmienić dołki

 Par dla aktualnego dołka
 Nazwa gracza.

Zmiana nazwy gracza po wybraniu dołka.

 Aktualny wynik całkowity.

Po wybraniu wyświetla indywidualną tablicę wyników.
 Ilość uderzeń na dołek.
Po wybraniu pozwala na wprowadzenie liczby uderzeń na dołek.
 Czas, który upłynął od rozpoczęcia rundy.

 Dystans przebyty w trakcie trwania rundy.
Przeglądanie indywidualnych tablic wyników i statystyk rundy
1. W trakcie trwania rundy wybierz
> Scorecard
2. Dotknij wynik gracza.
Wyświetlona zostanie indywidualna tablica wyników gracza. Prezentuje
ona przegląd dołek po dołku i statystyki rundy gracza.

Wybór metody punktacji
Możesz wybrać metodę, z której będzie korzystać urządzenie do obliczania
punktacji.
1. Wykonaj odpowiednią czynność:
• Jeśli jesteś w trakcie gry, wybierz
> Setup > Scoring > Method
• Jeśli nie jesteś w trakcie gry, wybierz > Setup > Scoring >
Method
2. Wybierz metodę punktacji
Informacje o metodzie punktacji Stableford
Jeśli wybierzesz metodę punktacji Stableford (Wybór metody punktacji,
strona 3), punkty będą naliczane w oparciu o ilość wykonanych
uderzeń w stosunku do par. Na koniec rundy wygrywa najwyższy wynik.
Urządzenie przyznaje punkty zgodnie z postanowieniami United States Golf
Association.
Tablica wyników w trakcie gry z użyciem metody Stableford prezentuje
punkty, a nie uderzenia.
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

Informacje o metodzie punktacji Match
Jeśli wybierzesz metodę punktacji Match (Wybór metody punktacji, strona
3), jeden punkt za każdy dołek jest przyznawany graczowi, który
Gramy w golfa
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wykonał najmniej uderzeń. Na koniec rundy wygrywa ten z graczy, który
wygrał na większości dołków.
WAŻNE: Punktacja match dostępna jest tylko dla dwóch graczy.

Włączanie śledzenia statystyk

1. Wybierz > Settings > Scoring > Stat Tracking
2. Wybierz On

Informacje o metodzie punktacji Skins
Jeśli wybierzesz metodę punktacji Skins (Wybór metody punktacji, strona
3), gracze współzawodniczą o nagrodę na każdym dołku.

Rejestracja statystyk
Zanim zaczniesz rejestrować statystyki, musisz najpierw włączyć śledzenie
statystyk (Włączanie śledzenia statystyk, strona 4).
1. Kiedy wyświetlana jest tablica wyników, wybierz
2. Określ ilość wykonanych uderzeń
3. Określ ilość uderzeń wykonanych puttem
4. Przesuń suwak, aby wskazać gdzie na fairway wylądowała Twoja piłka.

Jeśli ustawisz zliczanie uderzeń przez urządzenie, określi ono zwycięzcę
każdej rundy. W przeciwnym wypadku po zakończeniu gry na poszczególne
dołki wybierz gracza, który wykonał najmniejszą liczbę uderzeń. Jeśli
wystąpił remis, możesz wybrać kilku graczy.

Historia

Możesz skorzystać z Twojego sparowanego smartfona, aby przesłać tablice
wyników do aplikacji Garmin Golf. Możesz korzystać z tej aplikacji do
przeglądania zapisanych rund i statystyk gracza.

Włączanie metody punktacji Handicap

Zakończenie rundy

Jeśli ustawisz zliczanie uderzeń przez urządzenie, określi ono zwycięzcę
każdej rundy. W przeciwnym wypadku po zakończeniu gry na poszczególne
dołki wybierz gracza, który wykonał najmniejszą liczbę uderzeń lub jeśli
ilość uderzeń była równa, wybierz Halved.

1. Wybierz > Settings > Scoring > Scoring Handicap.
2. Wybierz On
Ustawienie handicapu dla gracza
Zanim będziesz mógł korzystać z punktacji z handicapem, musisz ją
najpierw włączyć (Włączanie metody punktacji Handicap, strona 4).
1. W trakcie gry wybierz
> Scorecard
2. Wybierz dla gracza, którego handicap chcesz wprowadzić lub
zmienić
3. Skorzystaj z dostępnych opcji:
• Aby wprowadzić liczbę uderzeń, która zostanie odjęta z całkowitego
wyniku gracza, wybierz Local Handicap
• Aby wprowadzić wartość wskaźnika Handicap Index dla gracza
oraz wskaźnik Slope dla pola, na podstawie których obliczony
zostanie handicap dla gracza, wybierz Index/Slope Method

Informacje o tablicy wyników z handicapem
W trakcie trwania rundy, korzystając z tablicy wyników możesz przejrzeć i
zmienić nazwę każdego z graczy, wynik i handicap.

1. Wybierz
> End Round
2. Skorzystaj z dostępnych opcji:
•
•
•

Aby przejrzeć Twoje statystyki i informacje o rundzie, dotknij Twój
wynik
Aby zapisać rundę, wybierz Save
Aby odrzucić rundę, wybierz Discard

Funkcje radaru

Urządzenie udostępnia tryby i gry treningowe pozwalające testować
Twoje umiejętności i pomagające cieszyć się grą. Funkcje te wykorzystują
wbudowany radar, za pomocą którego wykonywane są pomiary
umożliwiające analizę Twojego treningu.
Warm Up: dostarcza danych wymachu, w tym estymację lotu piłki (faz carry
i roll), prędkości główki kija, prędkości piłki, efektywności uderzenia i
tempa wymachu
Tempo Training: określa czas wymachu w górę i w dół i pomaga w
osiągnięciu idealnego tempa wymachu
Target Practice: pozwala jednemu lub dwóm graczom zdobywać punkty za
uderzenia piłki w kierunku odległych celów
Virtual Round: Symuluje rozgrywkę rundy golfa na dowolnym z 41000
preinstalowanych pól golfowych. Możesz rywalizować z Twoim
najlepszym wynikiem, z innym graczem lub dołączyć do wirtualnego
turnieju.
WAŻNE: Aby uczestniczyć w wirtualnym turnieju, musisz się połączyć
z aplikacją Garmin Golf.

Korzystanie z funkcji radaru
1. Wykonaj jedną z czyności:
2.
 Aktualny numer dołka.

• Na ekranie głównym wybierz tryb treningu lub grę
• Naciśnij przycisk radaru
Połóż urządzenie na ziemi w odległości nie większej niż 0,3 m (1 ft) od
piłki, w linii i na tym samym poziomie co Ty i piłka.

 Par dla aktualnego dołka
 Nazwa gracza

Po wybraniu umożliwia zmianę nazwy gracza lub jego handicapu.

 Lokalny handicap

Po wybraniu wyświetlona zostanie indywidualna tablica wyników.
 Aktualny całkowity wynik
Po wybraniu wyświetlona zostanie indywidualna tablica wyników.
 Aktualna liczba uderzeń na dołek.
Po wybraniu umożliwia wprowadzenie liczby uderzeń na dołek.
 Poprawiona liczba uderzeń na dołek

 Czas, który upłynął w trakcie trwania rundy.
 Dystans przebyty w trakcie trwania rundy.
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Funkcje radaru

 Tempo wymachu

WAŻNE: Tempo wymachu to czas wymachu w tył podzielony przez czas
wymachu do przodu, wyrażony jako stosunek. Więcej informacji znajdziesz
w sekcji Tryb treningu Tempo, strona 5
 Wybranie spowoduje wyświetlenie menu funkcji trybu rozgrzewki takich jak
np. wskazówki instruktażowe, a także umożliwia zakończenie rozgrzewki.

Tryb treningu Tempo
Urządzenie mierzy i wyświetla czas Twojego wymachu w tył i czas
wymachu do przodu. Urządzenie wyświetla również Twoje tempo wymachu.
Tempo wymachu to iloraz czasu wymachu w tył i czasu wymachu do
przodu, wyrażony jako stosunek. Wartość 3 do 1 lub 3.0 to idealna wartość
tempa wymachu, określona na podstawie badań profesjonalnych golfistów
(Idealne tempo wymachu, strona 5)
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać lepszy kąt widzenia, możesz oprzeć
urządzenie na piłce golfowej, wykorzystując wgłębienie na tylnej ścianie
obudowy.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Naciśnij przycisk radaru, aby wyłączyć radar.
Dzięki temu ograniczone zostanie zużycie baterii.

Na ekranie głównym wybierz Tempo Training

Ustawienie udziału roll
Urządzenie oblicza Twój dystans uderzenia określając carry i roll. Udział roll
może być różny i zależy od piłek, kijów, czy nawierzchni, ale również ruchu
obrotowego piłki i kąta uderzenia. Urządzenie nie jest w stanie rozpoznać
tych czynników. Jeśli otrzymywane pomiary dystansu uderzenia odbiegają
od oczekiwanych wartości, możesz dostosować udział roll.
1. Wykonaj jedną z czynności:
• Na ekranie głównym wybierz tryb treningu lub gry z radarem.
WAŻNE: To ustawienie nie jest dostępne we wzystkich trybach
treningowych.
• Naciśnij przycisk radaru
2. Wybierz

> Set Roll Factor

3. Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć udział roll.

Tryb rozgrzewki
Naciśnij przycisk radaru lub na ekranie głównym wybierz Warm Up

 Czasy wymachu (stosunek wymachu w tył i do przodu)
Zmiana czasów po wybraniu

 Twoje tempo wymachu

WAŻNE: Tła pól Twojego tempa wymachu i czasów wymachu przyjmują
różne barwy, aby wskazać jak blisko jesteś założonego celu.
Zielony: w zakresie 25% założonego czasu.
Czerwony: szybciej niż założony czas.
Niebieski: wolniej niż założony czas.
 Czas wymachu w tył
 Czas wymachu do przodu

 Po wybraniu wyświetla menu funkcji treningu Tempo takich jak np.

wyłączanie dźwięków i pozwala zakończyć pracę w trybie treningu.

Informacje o dźwiękach w treningu Tempo
W trakcie trwania treningu Tempo urządzenie odtwarza sygnały dźwiękowe,
które mają pomagać w osiągnięsiu idealnego tempa wymachu. W sposób
ciągły powtarzane są trzy sygnały. Pierwszy sygnał oznacza rozpoczęcie
wymachu w tył. Drugi sygnał określa kiedy należy rozpocząć wymach do
przodu. Trzeci określa kiedy powinna zostać uderzona piłka.

Idealne tempo wymachu

 Estymowany dystans carry lub dystans carry plus roll
Wybranie zmienia wskazywaną wartość

 Prędkość główki kija
 Prędkość piłki
 Współczynnik smash

WAŻNE: Współczynnik smash jest obliczany jako iloraz prędkości piłki i
prędkości główki kija, a wykorzystywany jest do określenia efektywności
uderzenia główką kija w piłkę. Im wyższa wartość, tym większa
efektywność.

Funkcje radaru

Idealne tempo wymachu 3.0 możesz osiągnąć stosując różce czasy
wymachu. Dla przykładu 0,7 sek / 0,23 sek lub 1,2 sek / 0,4 sek. Każdy
golfista może mieć inne tempo wymachu zależnie od jego możliwości i
doświadczenia.
Aby odnaleźć Twoje idealne tempo wymachu, należy rozpocząć od
wolniejszych czasów i spróbować wykonać kilka wymachów w tym tempie.
Kiedy Twoje tempo wymachu jest zbieżne wybranym tempem docelowym,
możesz przejść do kolejnego tempa. Kiedy znajdziesz tempo, które
uznasz za komfortowe, możesz z niego korzystać aby osiągnąć większą
powtarzalność i efektywność wymachów.

Rozpoczęcie treningu z celem

1. Na ekranie głównym wybierz Target Practice
2. Wybierz liczbę graczy
3. Wybierz jeden lub więcej celów dystansu
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WSKAZÓWKA: Aby wprowadzić własne cele możesz użyć +. Aby
usunąć cele, możesz je zaznaczyć i wybrać [x]

4. Wykonaj uderzenie.

Urządzenie przyzna punkty w oparciu o obliczony dystans uderzenia
(Punktacja treningu z celem, strona 6). Możesz wykonać 5 uderzeń
na każdy cel.

Tryb treningu z celem
Na ekranie głównym wybierz Target Practice

 Aktualny numer dołka
 Dystans do środka greenu
 Par dla bieżącego dołka
 Aktualna pozycja i dystans ostatniego uderzenia dla gracza 2
 Aktualna pozycja i dystans ostatniego uderzenia dla gracza 1.
 Prezentuje mapę dołka
 Po wybraniu wyświetla menu ustawień wirtualnej rundy takich jak np.

 Numer aktualnego gracza

wyłączanie dźwięku i pozwala zakończyć pracę w trybie treningu.

 Całkowita liczba punktów dla wszystkich celów gry

Puktacja wirtualnej rundy

 Ilość wykonanych uderzeń

W trakcie wirtualnej rundy urządzenie oblicza Twój wynik z użyciem metody
podobnej gry ze zliczaniem uderzeń. Każde uderzenie, które wykonasz
liczone jest jako jeden. Wbicie piłki do wody dodaje dodatkowy punkt
karny. Ponieważ w rundach wirtualnych nie ma uderzeń puttym, dodawane
są dodatkowe uderzenia w oparciu o to na ile dokładne było Twój strzał.
Możesz otrzymać od 0 do 3 dodatkowych uderzeń w zależności od tego,
jak bliskie tee było Twoje uderzenie.

 Dystans aktualnego celu
 Po wybraniu wyświetla menu funkcji treningu z celem takich jak np.

wskazówki instruktażowe i pozwala zakończyć pracę w trybie treningu..

Punktacja treningu z celem
W trakcie treningu z celem urządzenie oblicza Twój dystans uderzenia
i przyznaje punktu w oparciu o to jak bliskie wybranego celu było Twoje
uderzenie.
Jardy do celu

Przyznane punkty

mniej niż 1

25

1 do 9

10

10 do 19

5

20 do 29

1

30 do 39

0

40 i więcej

-1

WAŻNE: Dla każdego uderzenia, które znajdzie się w tym samym zakresie
co poprzednie, punkty liczone są z mnożnikiem 2x.

Gra na wirtualnym polu golfowym

1. Na ekranie głównym wybierz Virtual Round > Course.
2. Wybierz liczbę graczy.
3. Wybierz opcję:

Wybierz Search Near You aby znaleźć pole w pobliżu Twojej
obecnej lokalizacji.
• Wybierz Spell City aby znaleźć pole golfowe w wybranym mieście.
• Wybierz Spell Course aby znaleźć pole golfowe według nazwy.
Wybierz tee box dla każdego gracza.
Wykonaj uderzenie.
Urządzenie wyświetli Twój dystans uderzenia, miejsce w którym
znajdujesz się na polu golfowym, a także jak duża odległość pozostała
do greenu.
•

4.
5.

Widok dołka w wirtualnej rundzie
Urządzenie wyświetla aktualny dołek do którego prowadzisz wirtualną grę.
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Rozgrywamy wirtualny turniej
Aby możliwe było uczestniczenie w wirtualnym turnieju, musisz połączyć
urządzenie z aplikacją Garmin Golf (Parowanie Twojego smartfona, strona
1). Aby Twoje pozycje mogły być przesyłane do tabel wirtualnych
turniejów, musisz zmienić ustawienia prywatności w aplikacji tak, aby
możliwe było udostępnianie Twojej tablicy wyników.
W wirtualnych turniejach możesz rywalizować z innymi golfistami na
całym świecie, każdego tygodnia na innym polu golfowym. Możesz grać w
każdym cotygodniowym turnieju tyle razy ile chcesz. Wszystkie wyniki będę
publikowane w tabeli turnieju.
1. Na ekranie głównym wybierz Virtual Round > Tournament
Załadowane zostanie pole golfowe wybrane dla cotygodniowego
turnieju w aplikacji Garmin Golf.
2. Wykonaj uderzenie
Urządzenie wyświetli dystans Twojego uderzenia, miejsce na polu w
którym się znajdujesz oraz dystans pozostały do greenu.

Wyszukiwanie pól golfowych

Korzystając z urządzenia możesz wyszukać pole golfowe, które znajduje
się w pobliżu lub w określonym mieście. Możesz również wyszukać pole
golfowe po jego nazwie.
1. Wybierz > Preview
2. Wybierz jedną z opcji:
• Wybierz Search Near You, aby znaleźć pola golfowe najbliższe
Twojej obecnej pozycji
• Wybierz Spell City, aby znaleźć pola golfowe we wskazanym
mieście
• Wybierz Spell Course aby znaleźć pole golfowe według nazwy.

Wyszukiwanie pól golfowych

Informacje o widoku pola golfowego
Kiedy znajdziesz pole golfowe, urządzenie zapewnia widok dołek po
dołku z lotu ptaka dla wybranego pola. Możesz przejrzeć zbliżenie greenu
(Zbliżenie greenu, strona 2) lub zmierzyć odległości (Pomiar dystansu z
użyciem celownika dotykowego, strona 2).

TruSwing™
Funkcja TruSwing pozwala na przeglądanie danych wymachu
zarejestrowanych przez Twoje urządzenie TruSwing. Odwiedź www.garmin.
com/golf, aby zakupić urządzenie TrueSwing.

Dane TruSwing
Dane wymachu możesz przeglądać w Twoim urządzeniu Approach oraz za
pomocą konta Garmin Connect. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w podręczniku użytkownika Twojego urządzenia TruSwing.

Rejestracja i przeglądanie danych TruSwing w
Twoim urządzeniu Approach
Zanim zaczniesz przeglądać dane TruSwing w Twoim urządzeniu Approach
G80, konieczne może być wykonanie aktualizacji oprogramowania
(Aktualizacje produktu, strona 1).
1. Upewnij się, że Twoje urządzenie TruSwing jest prawidłowo
zamocowane na Twoim kiju.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podręczniku użytkownika
Twojego urządzenia TruSwing.
2. Włącz Twoje urządzenie TruSwing
3. W Twoim urządzeniu Approach G80 wybierz TruSwing.
Twoje urządzenie Approach G80 sparuje się z urządzeniem TruSwing.
4. Wybierz kij
5. Wykonaj uderzenie.
Twoje urządzenie Approach G80 po każdym wymachu wyświetli jego
zmierzone parametry.
Możesz użyć lub aby przechodzić pomidzy zarejestrowanymi
parametrami wymachu.

Zmiana kija

1. Na ekranie TruSwing wybierz
2. Wybierz kij

Zmiana lateralizacji

1. W aplikacji TruSwing wybierz
2. Wybierz odpowiednią opcję

> Change Club

> Handedness

Odłączanie Twojego urządzenia TruSwing
Gdy wyświetlany jest ekran TruSwing wybierz

Dosotosowanie urządzenia

Ustawienia

Wybierz > Settings, aby dostosować ustawienia i funkcje urządzenia.
Scoring: pozwala wybrać metodę punktacji (Wybór metody punktacji,
strona 3), włączyć punktację z handicapem (Włączanie metody
punktacji Handicap, strona 4) oraz włączyć śledzenie statystyk
(Włączanie śledzenia statystyk, strona 4)
Driver Distance: Określa średni dystans jaki przemierza piłka po uderzeniu
driverem. Dystans ten, gdy znajdujesz się na tee box, jest widoczny
na ekranie widoku dołka jako łuk.
Bluetooth: Włącza technologię Bluetooth i pozwala zmienić opcje
powiadomień (Wyświetlanie lub ukrywanie powiadomień z telefonu,
strona 7)

Gender: Pozwala wybrać płeć gracza. Ustawienie wykorzystywane jest
w zależnych od płci klasyfikacjach pól dla określonych tee przy
wyznaczaniu wartości handicap, a także dla zależnych od płci gracza
wartości par (o ile takie rozgraniczenie występuje)
Calibrate: Pozwala wykonać ręczną kalibrację kompasu (Kalibracja
kompasu, strona 7)
Reset Settings and Data: Usuwa wszystkie dane użytkownika i przywraca
wartości domyślne wszystkich ustawień urządzenia (Resetowanie
danych i ustawień, strona 7)
Language: pozwala wybrać język menu ekranowego
WAŻNE: Zmiana języka menu nie powoduje zmiany języka w danych
wprowadzonych przez użytkowika i danych map.
About: Wyświetla informacje o urządzeniu, takie jak ID urządzenia, wersja
oprogramowania, informacje prawne oraz licencję na oprogramowanie
(Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami, strona 7)

Wyświetlanie lub ukrywanie powiadomień z telefonu
Kiedy Twój telefon odbierze wiadomość, wyśle powiadomienie do Twojego
urządzenia.
1. Wybierz > Settings > Bluetooth > Notifications
2. Wybierz żądaną opcję

Kalibracja kompasu

WAŻNE: Kalibrację kompasu musisz wykonać znajdując się na zewnątrz
pomieszczeń. Nie stawaj w pobliżu objektów, które zakłócają pole
magnetyczne, jak np. samochody, budynki, czy napowietrzne linie
energetyczne.
Twoje urządzenie zostało już fabrycznie skalibrowane i domyślnie
wykorzystuje automatyczną kalibrację. Jeśli funkcja PinPointer nie
pracuje prawidłowo, np. po przebyciou dużej odległości lub dużej zmianie
temperatury, możesz ręcznie skalibrować kompas.
1. Wybierz > Settings > Calibrate
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Resetowanie danych i ustawień

Możesz usunąć wszystkie zapisane dane użytkownika i zresetować
wszystkie ustawienia urządzenia do ich domyślnych wartośći fabrycznych.
Wybierz > Settings > Reset Settings and Data
Z pamięci urządzenia usunięte zostaną Twoje osobiste dane, w tym
dostosowane kije i wszystkie tablice wyników

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie. Etykieta
elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie jak numery
identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne oznaczenia zgodności, a
także odpowiednie informacje na temat produktu i licencji.
1. Wybierz
2. Wybierz Settings
3. Wybierz About

Dodatek

Korzystanie z uchwytu

Możesz wykorzystać uchwyt, aby przypiąć urządzenie do akcesoriów
montażowych.
1. Wsuń dolną część urządzenia w uchwyt aż do zatrzaśnięcia.

Display: Określa czas aktywności podświetlenia ekranu oraz jego jasność.
Units of Distance: Umożliwia wybór jednostki miary odległości.
Units of Speed: Umożliwia wybór jednostki miary prędkości.
TruSwing™
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Wymienne o-ringi
Do uchwytów dostępne są wymienne o-ringi.
WAŻNE: Korzystaj wyłącznie z o-ringów wykonanych z monomerów
etylenowo-propylenowo-dienowych (EPDM). Odwiedź http://buy.garmin.
com lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Garmin.

Zakładanie paska z karabińczykiem
Możesz użyć paska z karabińczykiem aby zamocować urządzenie na
plecaku lub szllufce na pasek.

1. Przeciągnij materiałowy koniec paska  poprzez wycięcia na tylnej z
tyłu klipsa lub uchwytu.

2. Aby wyjąć urządzenie, wysuń je z uchwytu.

Instalacja uchwytu na wózek
Dla zapewnienia najlepszego odbioru sygnału GPS, umieść uchwyt tak,
aby panel frontowy urządzenia skierowany był ku niebu. Uchwyt możesz
zainstalować na dowolnej rurze o średnicy 19 do 38 mm (0,75 do 1,5 cala).
1. Wybierz bezpieczne miejsce montażu urządzenia, gdzie nie będzie ono
przeszkadzało w bezpiecznym operowaniem Twoim pojazdem.
2. Umieść gumowy krążek  na spodniej części uchwytu.
Gumowe wypustki pasują do wycięć na spodniej części uchwytu, dzięki
czemu krążek pozostaje na swoim miejscu.

2. Przeciągnij materiałowy koniec paska przez plastikową pętlę  na
3.

drugim końcu tego paska.
Przełóż karabińczyk  przez materiałową pętlę na końcu paska.

Korzystanie z klipsa
Możesz użyć klipsa do zaczepienia urządzenia na Twoim pasku, kieszeni
lub plecaku. Odwiedź www.garmin.com/golf, aby zakupić akcesoria dla
Twojego urządzenia.
1. Wsuń dolną część urządzenia w klips, aż do zatrzaśnięcia.

3.
4.
5.
6.

Umieść uchwyt na rurze.
Przypnij bezpiecznie uchwyt korzystając z dwóch opasek .
Przyłóź wypustki z tyłu uchwytu na urządzeniu do wycięć w uchwycie 
Naciśnij lekko w dół i obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aż do zatrzaśnięcia.

2. Aby wyjąć urządzenie, wysuń je z klipsa.

Konserwacja urządzenia
UWAGA
Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie byłoby ono narażone na
długotrwałe działanie wysokich temperatur, gdyż może to spowodować jego
trwałe uszkodzenie.
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Dodatek

Nigdy nie używaj twardych lub ostrych przedmiotów do obsługi ekranu
dotykowego, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
Unikaj stosowania chemicznych środków czyszczączych, rozpuszczalników
i repelentów, które mogą uszkodzić elementy wykonane z tworzywa
sztucznego.
Dokładnie zamykaj osłonę portu USB aby zabezpieczyć ten port przed
uszkodzeniem.
Unikaj nadmiernych wstrząsów i brutalnego traktowania, gdyż może to
skrócić czas bezawaryjnej pracy urządzenia.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Użyj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się szmatki.
2. Jeśli potrzeba, delikatnie zwilż szmatkę wodą.
3. Jeśli korzystasz z nawilżonej szmatki, wyłącz urządzenie i odłącz je od
źródła zasilania.

4. Delikatnie przetrzyj ekran szmatką
Czyszczenie urządzenia

1. Przetrzyj urządzenie za pomocą szmatki nawilżonej delikatnym
detergentem.

2. Wytrzyj je do sucha
Po czyszczeniu pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.

Korzystanie z podświetlenia
•
•

Aby włączyć podświetlenie, dotknij w dowolnym momencie ekran
dotykowy.
WAŻNE: Alerty i komunikaty również aktywują podświetlenie.
Zmień czas aktywności i jasność podświetlenia (Ustawienia, strona
7)

Dane techniczne
Bateria

Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Czas pracy na baterii

do 15 godz.

Zakres temperatur pracy

od -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Zakres temperatur ładowania

od 7° do 43°C (45° do 109°F)

Częstotliwości/protokoły
łączności bezprzewodowej

2.4 GHz @ 2.3 dBm (nominalnie)
24 GHz @ 1.77 dBm (nominalnie)
IEC 60529 IPX71

Odporność na działanie wody

Oszczędzanie energii w trakcie ładowania
urządzenia
W trakcie ładowania możesz wyłączyć funkcje urządzenia.
1. Podłącz Twoje urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Przytrzymaj przycisk włączania dopóki ekranie nie zostanie wygaszony.
Urządzenie przeszło w tryb niskiego poboru mocy, tryb ładowania.
3. Naładuj do pełna baterię urządzenia.

Urządzenie jest odporne na incydentalny kontakt z wodą o głębokości do 1 metra przez czas nie dłuższy niż 30 minut.
Więcej informacji znajdziesz na www.garmin.com/waterrating
1
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