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Inleiding
 WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de 
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke 
informatie.

Overzicht van het toestel

 UP : Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te 
schakelen.
Indrukken om door menu's en instellingen te bladeren. Druk 
tijdens het spelen hierop om door hindernissen, lay-ups en 
doglegs te bladeren.

 DOWN: Indrukken om door menu's en instellingen te 
bladeren. Druk tijdens het spelen hierop om door 
hindernissen, lay-ups en doglegs te bladeren.

 OK: Druk in om een ronde golf te starten.
Druk hierop om menuopties te selecteren en berichten te 
bevestigen. Druk tijdens het spelen hierop om functies in de 
ronde te gebruiken.

 BACK: Druk in om terug te keren naar het vorige scherm.

Aan de slag
Als u uw toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan 
onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te 
raken met de basisfuncties.
1 Houd  ingedrukt om het toestel in te schakelen (Overzicht 

van het toestel, pagina 1).
2 Beantwoord de vragen van het toestel over uw voorkeurstaal 

en meeteenheden.
3 Koppel uw smartphone (Uw smartphone koppelen, 

pagina 1).
Als u uw smartphone koppelt, hebt u toegang tot 
scorekaarten synchroniseren, koersupdates, live scores op 
de Garmin Golf™ app, software-updates en meer.

4 Laad het toestel volledig op zodat u voldoende capaciteit 
hebt voor een ronde golf (Het toestel opladen, pagina 1).

Uw smartphone koppelen
Om gebruik te maken van de connected functies van het 
Approach toestel moet het toestel rechtstreeks via de Garmin 
Golf app worden gekoppeld in plaats van via de Bluetooth®

instellingen op uw smartphone.
1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon 

installeren en openen.
2 Druk op het Approach toestel op OK, en selecteer 

Instellingen > Koppel telefoon.
3 Selecteer in het  of  menu in de app Garmin toestellen 

> Voeg toestel toe en volg de instructies in de app om het 
koppelingsproces te voltooien.

Het toestel opladen
 WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke 
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor 
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en 
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen 
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. 
Raadpleeg de instructies voor reiniging (Toestelonderhoud, 
pagina 4).

1 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort 
op het toestel.

2 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-
oplaadpoort.

3 Laad het toestel volledig op.

Productupdates
Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw 
computer. Installeer de Garmin Golf app op uw smartphone.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de 
volgende diensten voor Garmin® toestellen:
• Software-updates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Golf
• Productregistratie

Garmin Express instellen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar garmin.com/express.
3 Volg de instructies op het scherm.

Golfen
Voordat u begint met golven, moet u ongeveer 30 tot 60 
seconden wachten terwijl het toestel de satellietsignalen zoekt.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Golfen.

Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en 
selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt 
bevindt.

3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een 
baan uit de lijst.

4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te 
voltooien en een ronde te starten.

Hole-weergave
Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt 
automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een 
nieuwe hole gaat.
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OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent het 
toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, 
maar niet de pinlocatie zelf.

: Nummer van huidige hole.
: Afstanden tot het begin, midden en einde van de green.
: Geschatte weergave van de green. U kunt de vlag 
verplaatsen (Golfmenu, pagina 2).

: Par voor de hole.

Hole-weergave in de modus Big Numbers
U kunt de grootte van de getallen in de hole-weergave wijzigen.
Druk op OK, en selecteer Golfinstellingen > Grote cijfers.

: Nummer van huidige hole.
: Par voor de hole.
: Afstand tot het midden van de green.
OPMERKING: U kunt op DOWN drukken om alle afstanden 
tot de green weer te geven.

: Afstanden tot het begin, midden en einde van de green.

Golfmenu
Tijdens een ronde kunt u op OK drukken om toegang te krijgen 
tot extra functies in het golfmenu.
Hole wijzigen: Hiermee kunt u de hole handmatig wijzigen 

(Holes wijzigen, pagina 2).
Verplaats vlag: Hiermee kunt u de pinlocatie verplaatsen voor 

een nauwkeurigere afstandsmeting (De green weergeven, 
pagina 2).

Shot meten: Hiermee kunt u de afstand tot de bal meten (Een 
shot meten, pagina 2).

Scorekaart: Hiermee opent u de scorekaart voor de ronde 
(Score bijhouden, pagina 3).

Zon op/onder: Toont de tijden van zonsopkomst, 
zonsondergang en schemering voor de huidige dag.

Golfinstellingen: Hiermee kunt u de golfinstellingen en -
functies aanpassen (Golfinstellingen, pagina 2).

Einde van ronde: Beëindigt de huidige ronde (Een ronde 
beëindigen, pagina 3).

Golfinstellingen
Druk op OK en selecteer Instellingen > Golfinstellingen om 
golfinstellingen en -functies aan te passen.
Achtergrondkleur: Hiermee stelt u de achtergrond kleur in op 

zwart of wit.
Score: Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.
Statistieken: Hiermee schakelt u het bijhouden van 

gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in.

Straffen: Hiermee schakelt u het volgen van penaltyslagen in.
Grote cijfers: Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de 

hole-weergave.
Golfafstand: Hiermee kunt u de gebruikte meeteenheden 

instellen tijdens het golfen.
Clubsensoren: Hiermee kunt u uw Approach CT10 

clubsensoren instellen.
Clubsensoren
Uw toestel is compatibel met Approach CT10 golfclubsensoren. 
Wanneer u het toestel koppelt met een volledige set 
clubsensoren die op al uw golfclubs zijn geïnstalleerd, kunt u 
automatisch uw golfslagen volgen, inclusief locatie, afstand en 
clubtype. Raadpleeg de handleiding van uw clubsensoren voor 
meer informatie (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

De green weergeven
Tijdens een ronde kunt u de green in meer detail bekijken en de 
pinlocatie verplaatsen voor een nauwkeurigere afstandsmeting.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Verplaats vlag.
3 Druk op UP en DOWN om de pinlocatie te verplaatsen.

De afstanden op het hole-weergavescherm worden 
bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt 
alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Een shot meten
1 Druk tijdens het golfen op OK.
2 Selecteer Shot meten.
3 Loop naar uw bal.

TIP: Druk op DOWN als u de meting wilt herstellen.
Wanneer u met Approach CT10 clubsensoren speelt, kunt u 
op DOWN drukken om uw vorige slagen te bekijken.

Hindernissen op de baan bekijken
U kunt afstanden tot bijv. hindernissen, lay-ups en doglegs voor 
de holes met par 4 en 5 bekijken.

Druk tijdens het golfen op UP of DOWN om door de 
hindernissen te bladeren die zich vóór u op de hole bevinden.

: Bij grote hindernissen worden de afstanden tot het begin en 
het einde van de hindernis op het scherm weergegeven. 
Voor kleine hindernissen, lay-ups en doglegs wordt de 
afstand naar de hindernis weergegeven.

: Het functietype wordt op het scherm weergegeven.
: De green wordt als een halve cirkel boven aan het scherm 
weergegeven. De lijn onder de green geeft het midden van 
de fairway aan.

: De geschatte locaties van hindernissen voor de huidige hole 
ten opzichte van de fairway worden weergegeven onder de 
green. Hindernissen worden geïdentificeerd met 
opeenvolgende letters op basis van de afstand tot de tee 
box.

Holes wijzigen
U kunt de hole handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.
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1 Druk op OK.
2 Selecteer Hole wijzigen.
3 Selecteer een hole.

Score bijhouden
Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u 
gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U 
kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig 
aanpassen.
1 Druk tijdens het golfen op OK.
2 Selecteer een optie:

• Als de score niet is ingeschakeld, selecteert u Score 
bijhouden.

• Als de score is ingeschakeld, selecteert u Scorekaart.
3 Druk indien nodig op UP of DOWN om een hole te kiezen en 

druk op OK.
4 Druk op UP of DOWN om de score in te stellen en druk 

vervolgens op OK.

Statistieken bijhouden inschakelen
Als u Statistieken bijhouden op uw toestel inschakelt, kunt u de 
statistieken voor de huidige ronde bekijken. U kunt rondes 
vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf 
app.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Golfinstellingen > Statistieken.
Statistieken vastleggen
Voordat u gegevens kunt vastleggen, moet u het bijhouden van 
gegevens inschakelen (Statistieken bijhouden inschakelen, 
pagina 3).
1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
2 Voer het totale aantal gespeelde slagen, inclusief putts, in en 

druk op OK.
3 Stel het aantal gespeelde putts in en druk op OK.

OPMERKING: Het aantal gespeelde putts wordt alleen 
gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw 
score niet.

4 Selecteer indien nodig een optie:
OPMERKING: Als u zich op een hole met par 3 bevindt of 
Approach CT10 sensoren gebruikt, wordt er geen fairway-
informatie weergegeven.
• Als uw bal de fairway raakt, selecteert u Op fairway.
• Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u Gemist - 

links of Gemist - rechts.
5 Voer indien nodig het aantal penaltyslagen in.

Clubstatistieken weergeven
Voordat u uw clubstatistieken kunt bekijken, zoals informatie 
over afstand en nauwkeurigheid, moet u het toestel koppelen 
met Approach CT10 golfclubsensoren (Golfinstellingen, 
pagina 2).
1 Druk tijdens het golfen op OK.
2 Selecteer Clubgegevens.
3 Selecteer een club.

Een ronde beëindigen
1 Druk op OK.
2 Selecteer Einde van ronde.

Bluetooth connected functies
Dit toestel beschikt over Bluetooth connected functies voor uw 
compatibele mobiele toestel dat gebruikmaakt van de Garmin 
Golf app.
Scorekaart wordt geüpload naar Garmin Golf: Hiermee 

worden scorekaarten automatisch naar de Garmin Golf app 
verzonden wanneer u uw toestel synchroniseert. Zo kunt u 
gedetailleerde statistieken bekijken en deelnemen aan online 
klassementen.

Software-updates: Hiermee kunt u updates van uw 
toestelsoftware ontvangen via de Garmin Golf app.

Baanupdates: Hiermee ontvangt u de nieuwste baanupdates 
via de Garmin Golf app.

De Bluetooth smartphone-verbinding 
uitschakelen
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Telefoon.
3 Selecteer de Status schakelaar om de Bluetooth 

smartphone-verbinding op uw Approach toestel uit te 
schakelen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw mobiele toestel 
om Bluetooth technologie uit te schakelen op uw mobiele 
toestel.

Garmin Golf app
Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw 
compatibele Garmin toestel uploaden om gedetailleerde 
statistische gegevens en slaganalysen weer te geven. Golfers 
kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met 
behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 42.000 banen 
bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U 
kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.
De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw 
Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app uit de 
app store naar uw smartphone downloaden.

Automatische baanupdates
Uw Approach toestel beschikt over automatische baanupdates 
met de Garmin Golf app. Wanneer u uw toestel aansluit op uw 
smartphone, worden de golfbanen die u het meest gebruikt, 
automatisch bijgewerkt.

De software bijwerken via Garmin Express
Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u eerst de 
Garmin Express toepassing downloaden en installeren en 
vervolgens uw toestel toevoegen.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.

Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin 
Express toepassing deze naar uw toestel.

2 Nadat de Garmin Express toepassing het verzenden van de 
update heeft voltooid, ontkoppelt u het toestel van uw 
computer.
De update wordt op het toestel geïnstalleerd.

Uw toestel aanpassen
Systeeminstellingen
Druk op OK en selecteer Instellingen > Systeem.
Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van het toestel 

instellen.
Tijd: Hiermee kunt u de tijdinstellingen aanpassen 

(Tijdinstellingen, pagina 4).
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Golfafstand: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte 
meeteenheden instellen (De maateenheden wijzigen, 
pagina 4).

Geslacht: Hiermee stelt u het geslacht van de gebruiker in. Dit 
wordt gebruikt voor genderspecifieke baanbeoordelingen 
voor bepaalde tees bij de berekening van handicaps en voor 
genderspecifieke par-waarden (indien beschikbaar).

USB-modus: Hiermee kunt u de massaopslagmodus of de 
Garmin modus inschakelen op het toestel als er verbinding is 
met een computer.

Herstel: Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen 
opnieuw instellen (Alle standaardinstellingen herstellen, 
pagina 5).

Software-update: Hiermee kunt u via Garmin Express 
gedownloade software-updates installeren.

Tijdinstellingen
Druk op OK, en selecteer Instellingen > Systeem > Tijd.
Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te 

stellen.
Stel tijd in: Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch 

instellen op basis van uw gekoppelde mobiele toestel of 
GPS-locatie.

Synchroniseer met GPS: Hiermee kunt u de tijd handmatig 
synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, of kunt u 
de zomertijd instellen.

De tijd handmatig instellen
De tijd wordt standaard automatisch ingesteld wanneer het 
toestel satellietsignalen ontvangt of is gekoppeld met uw 
mobiele toestel.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Tijd > Stel tijd in > 

Handmatig > Tijd.
3 Selecteer UP en DOWN om het uur, de minuten en AM of 

PM in te stellen.
4 Druk op OK.

De maateenheden wijzigen
U kunt de maateenheden voor afstand aanpassen.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Golfafstand.
3 Selecteer een maateenheid.

Toestelinformatie
De banden vervangen
1 Druk het veertje van de pushpin in om de band te 

verwijderen.

2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de 
nieuwe band aan te brengen.

3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde 
van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje.

4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te 
vervangen.

Specificaties
Batterijtype Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van 
batterij

Alleen horloge: Tot 10 weken.
Bij gebruik tijdens golfen: Tot 30 uur.
OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van 
een volledig opgeladen batterij hangt af van 
hoelang u de GPS gebruikt. Ook blootstelling aan 
extreem lage temperaturen verkort de gebruiks-
duur van de batterij.

Waterbestendigheid 5 ATM1

Bedrijfstempera-
tuurbereik

Van -20 tot 60 ºC (van -4 tot 140 ºF)

Laadtemperatuur-
bereik

Van 0 tot 45 ºC (van 32 tot 113 ºF)

Draadloze 
frequentie/
draadloos protocol

2,4 GHz bij 4,16 dBm maximaal

Toestelonderhoud
LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het 
product korter meegaat.
Druk niet op de knoppen onder water.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te 
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en 
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en 
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in 
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, 
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie 
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen 
kan de behuizing beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan 
extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit 
onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken
LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de 
elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is 
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en 
gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met 
een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
TIP: Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

Langdurige opslag
Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te 
gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% 
op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden 
bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale 
huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, 
dient u het eerst volledig op te laden.

Toestelgegevens weergeven
U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie, 
informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst 
weergeven.
1 Druk op OK.

1 Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor 
meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
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2 Selecteer Instellingen > Over.

Informatie over regelgeving en compliance op e-
labels weergeven
Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. 
Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals 
identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale 
compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en 
licentiegegevens.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Over.

Problemen oplossen
Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt 
vinden
Als een baanupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat 
het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel baangegevens 
ontbreken. U moet de banen opnieuw updaten om ontbrekende 
baangegevens te herstellen.
1 Download en installeer de baanupdates vanuit de Garmin 

Express applicatie (De software bijwerken via Garmin 
Express, pagina 3).

2 Koppel uw toestel voorzichtig los.
3 Ga naar buiten en start een testronde golf om te controleren 

of het toestel golfbanen in de buurt vindt.

Is mijn smartphone compatibel met mijn 
toestel?
Het Approach S12 toestel is compatibel met smartphones met 
Bluetooth technologie.

Ga naar garmin.com/ble voor informatie over compatibiliteit.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het 
toestel
Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u 
deze tips proberen.
• Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
• Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
• Werk de Garmin Golf app bij naar de nieuwste versie.
• Verwijder uw toestel uit de Garmin Golf app en de Bluetooth 

instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces 
opnieuw te proberen.

• Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdert u uw 
toestel uit de Garmin Golf app op de smartphone die u niet 
meer wilt gebruiken.

• Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
• Open de Garmin Golf app op uw smartphone, selecteer  of 

, en vervolgens Garmin toestellen > Voeg toestel toe om 
de koppelmodus in te schakelen.

• Press OK, and select Instellingen > Telefoon > Koppel 
telefoon.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal 
gebruikt
1 Druk op OK.
2 Druk driemaal op DOWN.
3 Druk tweemaal op OK.
4 Selecteer uw taal.

Mijn toestel geeft onjuiste maateenheden 
weer
• Controleer of u de juiste instelling voor maateenheden hebt 

geselecteerd (De maateenheden wijzigen, pagina 4).
• Controleer of de maateenheden die u hebt geselecteerd, 

overeenkomen met de instelling in uw Garmin Golf account.
Als de maateenheden op uw toestel niet overeenkomen met 
die in uw Garmin Golf account, worden uw toestelinstellingen 
mogelijk overschreven als u uw toestel synchroniseert.

Mijn toestel geeft de juiste tijd of datum niet 
weer
Het toestel werkt de tijd en datum bij waarop het toestel GPS-
signalen ontvangt of wanneer u een smartphone hebt 
gekoppeld. U moet een rondje golf beginnen om GPS-signalen 
te ontvangen of uw toestel met de Garmin Golf app 
synchroniseren. Wanneer het toestel GPS-signalen ontvangt of 
synchroniseert met de Garmin Golf app, ontvangt u de juiste tijd 
wanneer u van tijdzone verandert en de tijd voor zomertijd 
bijwerkt.
OPMERKING: De tijd wordt niet automatisch bijgewerkt als u 
deze handmatig hebt ingesteld (Tijdinstellingen, pagina 4).

Uw toestel opnieuw opstarten
1 Houd  ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.
2 Druk op  om het toestel in te schakelen.

Alle standaardinstellingen herstellen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel resetten. U moet 
uw toestel synchroniseren met de Garmin Golf app om uw 
activiteitgegevens te uploaden voordat u het toestel opnieuw 
instelt.
1 Druk op OK.
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Herstel.
3 Selecteer een optie:

• Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en 
alle door de gebruiker ingevoerde informatie en 
activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u 
Gegevens verw. en inst. herstellen.

• Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en 
alle door de gebruiker ingevoerde informatie en 
activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u Standaard
instellingen herstellen.

Satellietsignalen ontvangen
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben 
om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum 
worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
TIP: Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Ga naar buiten naar een open gebied.

De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen 
worden gevonden.

De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
• Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin 

account:
◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel 

en de Garmin Express app.
◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Golf app op uw 

Bluetooth smartphone.
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Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel 
diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel 
satellietsignalen kan vinden.

• Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg 
van hoge gebouwen en bomen.

• Blijf enkele minuten stilstaan.

Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, 

artikelen en software-updates.
• Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin 

dealer voor informatie over optionele accessoires en 
vervangingsonderdelen.

6 Problemen oplossen
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