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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

 Uitlĳningslĳn: Lĳn uit met de bal en het slagdoel om de doellĳn in te stellen.
 Knop: Druk in om het toestel in te schakelen.
Houd 1 seconde ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
Houd ingedrukt tot het statuslampje blauw wordt (terwĳl het toestel is uitgeschakeld), om de 
koppelingsmodus te activeren.
 Oplaadlampje: Geeft de batterĳstatus aan (Statussen van het lampje, pagina 2).
 USB-poort (onder beschermkap): Sluit de USB-kabel aan om het toestel op te laden of software-updates te 
downloaden met uw computer.
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Statussen van het lampje
Het statuslampje  geeft extra informatie over de toestelstatus. Het oplaadlampje  geeft extra informatie 
over de batterĳstatus.

 Activiteitsstatuslampje Status

Continu blauw De launch monitor bevindt zich in de koppelmodus.

Knippert blauw De launch monitor maakt opnieuw verbinding met de eerder verbonden smart
phone.

Brandt wit De launch monitor bevindt zich in de modus voor massaopslag.

Knippert wit De launch monitor staat in de stand-bymodus.

Knippert groen De launch monitor is gereed voor een slag.

Constant rood De launch monitor is bezig.

Knippert rood Fout opgetreden. Herstel de launch monitor om de fout op te lossen. Als het 
probleem hiermee niet is opgelost, gaat u naar support.garmin.com.

Paars knipperend De software wordt bĳgewerkt.

 Activiteit oplaadlampje Status

Knippert rood De batterĳ wordt opgeladen.

Constant rood De batterĳ is volledig opgeladen.

Snel rood knipperend
De launch monitor is ontkoppeld en de batterĳ is bĳna leeg.
OPMERKING: Als u de launch monitor inschakelt terwĳl de batterĳ bĳna leeg is, 
knippert het lampje snel gedurende vĳf seconden.

2 Inleiding

http://support.garmin.com


Uw smartphone koppelen
Koppel het toestel met de Garmin Golf™ app om het toestel te gebruiken.
1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
2 Houd uw smartphone in de buurt van uw toestel.
3 Druk op de knop om uw toestel in te schakelen.

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, schakelt het automatisch over naar de koppelmodus en brandt 
het statuslampje continu blauw.
TIP: U kunt de knop ingedrukt houden terwĳl het toestel is uitgeschakeld totdat het statuslampje blauw 
brandt om handmatig naar de koppelmodus te gaan.

4 Selecteer in het  of  menu in de app Garmin toestellen > Voeg toestel toe en volg de instructies op het 
scherm.

Garmin Golf app
Met de Garmin Golf app kunt u gedetailleerde statistieken en opnameanalyses bekĳken die op uw Approach 
toestel zĳn vastgelegd. Als u de weergave op een groter scherm wilt weergeven, kunt u de Garmin Golf app 
spiegelen naar een compatibele Smart TV met behulp van de schermspiegelfunctie op uw smartphone. Met 
een Garmin Golf abonnement kunnen golfers het tegen elkaar opnemen op meer dan 42.000 virtuele banen en 
deelnemen aan een wekelĳks virtueel toernooi. U kunt het abonnement aanschaffen via de app.
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.
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De magnetische statiefbevestiging installeren
 WAARSCHUWING

Het toestel en de steun kunnen magneten bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten 
storingen veroorzaken bĳ bepaalde medische apparatuur, waaronder pacemakers en insulinepompen. 
Toestellen en steunen die magneten bevatten moeten uit de buurt worden gehouden van dergelĳke medische 
apparaten.

LET OP
De steun bevat een magneet. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten schade veroorzaken aan 
bepaalde elektronische toestellen, waaronder harde schĳven in laptopcomputers. Wees voorzichtig als de steun 
zich in de nabĳheid van elektronische toestellen bevindt.

1 Controleer of er geen vuil op de statiefbevestiging zit.
2 Plaats de bovenkant van de statiefbevestiging in de achterkant van het toestel.

De statiefbevestiging is magnetisch en zorgt ervoor dat het toestel op zĳn plaats blĳft.
OPMERKING: De statiefbevestiging kan slechts op één manier worden gemonteerd. Als de bevestiging niet 
goed in de achterkant van het toestel is geplaatst, hebt u het in de verkeerde richting geplaatst.

3 Open de poten van het statief totdat die volledig zĳn uitgetrokken.
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Een slag voorbereiden
 VOORZICHTIG

Als u een of meer van de volgende handelingen niet uitvoert, kan dit leiden tot materiële schade of persoonlĳk 
letsel wanneer u het toestel binnenshuis gebruikt:
• Zorg voor voldoende plafondhoogte en dat er geen voorwerpen zĳn die uw backswing of follow through 

kunnen belemmeren.
• Zorg ervoor dat er voldoende vrĳe ruimte achter het net of impactscherm beschikbaar is.
• Zorg ervoor dat elk net of impactscherm hoog en breed genoeg is om te hoge of mislukte shots te kunnen 

opvangen.
• Zorg ervoor dat het net of het frame is bekleed om te voorkomen dat de bal afketst.

1 Plaats de bal op de gewenste tee-locatie.
OPMERKING: De tee-locatie moet een afstand van minstens 2,4 m (8 ft) tot het net hebben wanneer u binnen 
speelt.

2 Bevestig de launch monitor aan de statiefbevestiging (De magnetische statiefbevestiging installeren, 
pagina 4).

3 Plaats de launch monitor op de grond tussen 1,8 en 2,4 m (6 en 8 ft) achter de tee-locatie.
OPMERKING: Als u een golfmat gebruikt, zorg er dan voor dat de onderrand van de launch monitor zich 
boven de mat bevindt.

4 Stel de launch monitor zo af dat de rode uitlĳningslĳn is uitgelĳnd met de tee-locatie en het doel van de slag.
TIP: U kunt een golfclub op de grond leggen tussen de uitlĳningslĳn en de tee-locatie om te controleren of ze 
zĳn uitgelĳnd.

5 Indien nodig kunt u de tee-locatie tot 30 cm (1 ft) verplaatsen aan beide zĳden van de doellĳn, binnen een 
slaggebied van 60 x 60 cm (2 x 2 ft) dat begint op een afstand van 1,8 m (6 ft) van de launch monitor.
Dit kan handig zĳn als de tee-locatie beschadigd raakt tĳdens een golfsimulatorspelsessie.
OPMERKING: De bal- en clubhoeken worden parallel aan de doellĳn gemeten.

6 Druk op de knop om de launch monitor in te schakelen.
7 Start een golfsimulatorspelmodus (De functies van de golfsimulator gebruiken, pagina 6).
8 Wacht tot het statuslampje groen begint te knipperen en sla een slag.
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De functies van de golfsimulator gebruiken
U kunt de functies van de golfsimulator in de Garmin Golf app gebruiken om uw vaardigheden te testen en u te 
helpen plezier te hebben op de driving range. Deze functies maken gebruik van de interne radar van het toestel 
om metingen te doen waarmee u uw spel kunt analyseren.
1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
2 Selecteer een optie:

• Als u een iOS® toestel gebruikt, selecteert u Golfsim.
• Als u een toestel met Android™ gebruikt , selecteert u  > Golfsim.

3 Selecteer een spelmodus.
4 Volg de instructies op het scherm.

De weersomstandigheden instellen
U kunt de weersomstandigheden instellen wanneer u een golfsimulatorspelmodus start. Het is belangrĳk dat 
de weersomstandigheden die u instelt overeenkomen met die van de locatie waar u normaal gesproken speelt. 
Als deze niet overeenkomen met de omstandigheden van de baan waar u normaal gesproken speelt, lĳken de 
carry-afstanden mogelĳk onnauwkeurig.
1 Start een Home Tee Hero of Driving Range sessie (De functies van de golfsimulator gebruiken, pagina 6).
2 Selecteer Weersomstandigheden wanneer u hierom wordt gevraagd.
3 Selecteer een optie:

• Als u de weersomstandigheden wilt instellen op basis van de locatie van de baan, selecteert u 
Baanlocatie.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar in de Home Tee Hero modus.

• Als u de weersomstandigheden wilt instellen op basis van uw huidige locatie, selecteert u Huidige locatie.
OPMERKING: Als u de optie Huidige locatie wilt gebruiken, schakelt u app-machtigingen voor de 
smartphone in om de locatie met de Garmin Golf app te delen.

• Als u aangepaste weersomstandigheden wilt instellen, selecteert u Aangepast en past u de 
weersomstandigheden aan.
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Modus Home Tee Hero
In de modus Home Tee Hero kunt u een virtuele golfronde spelen op een baan die wordt weergegeven met 
3D-technologie. Er zĳn meer dan 42.000 banen beschikbaar.

Geeft de afstand tot de hole weer.

Geeft de afstand tot het slagdoel weer.

Geeft het hoogteverschil weer tussen de locatie van de bal en het slagdoel.

Geeft de windsnelheid en -richting weer.

Geeft het slagdoel weer.
TIP: U kunt het slagdoel verplaatsen door het naar de gewenste locatie op de baan te slepen.

Selecteer dit om het menu te openen.

Geeft het nummer van de huidige hole weer.

Geeft de par voor de huidige hole weer.

Selecteer deze optie om over te schakelen naar een cameraweergave met bovenaanzicht.

Geeft de scorekaart voor de huidige speler weer.

Virtuele ronde scoren
Tĳdens een virtuele ronde berekent de Garmin Golf app uw score met behulp van een methode die vergelĳkbaar 
is met stroke play. Elk shot telt als één slag. Als u de bal in het water of buiten de baan slaat, krĳgt u een 
strafslag. Omdat er geen putting is in een virtuele ronde, worden extra slagen toegevoegd op basis van hoe 
nauwkeurig u bent met uw approach shot. U kunt 0 tot 3 extra slagen krĳgen, afhankelĳk van hoe dicht uw 
approach bĳ de hole terechtkomt.
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Modus Driving Range
In de modus Driving Range kunt u oefenen op een virtuele oefenafslagplaats en krĳgt u voor elke slag 
gedetailleerde meetwaarden.

Geeft de swinggegevens voor de geselecteerde slag weer.
TIP: U kunt de swinggegevens die worden weergegeven, wĳzigen door de velden voor de swinggegevens 
te selecteren.

Selecteer deze optie om over te schakelen naar een cameraweergave met afstandsmarkering.

Geeft het traject van de slag weer.

Selecteer dit om het menu te openen.

Selecteer deze optie om de functie Swing vastleggen in te schakelen.

Selecteer deze optie om gesproken audiomeetwaarden in te schakelen en de meetwaarde te kiezen die 
na elke slag wordt gemeld.

Selecteer om de slag te taggen en van een opmerking te voorzien.

Geeft het slagnummer weer.

Geeft de club voor de slag weer.

Swing vastleggen
Met de functie Swing vastleggen kunt u de camera van uw gekoppelde smartphone gebruiken om automatisch 
video's van uw swings op te nemen tĳdens een Driving Range-sessie. U kunt de vastgelegde swings bekĳken en 
deze koppelen aan de geavanceerde swinggegevens die voor die slag zĳn vastgelegd.

De functie Swing vastleggen inschakelen
Voordat u de functie Swing vastleggen kunt inschakelen, moet u de Garmin Golf app toestaan de camera van 
uw gekoppelde smartphone te gebruiken.
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie .
2 Selecteer de schakelaar Swing vastleggen.
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Uw vastgelegde swings bekĳken
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie  > Sessiestatistieken.
2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
3 Selecteer een opgenomen slag in de slaglĳst.
4 Selecteer indien nodig  > Swing afspelen.

De gegevens van uw Driving Range-sessie weergeven
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie  > Sessiestatistieken.
2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.

Er worden statistieken voor elke slag en club weergegeven.
TIP: U kunt een club uit de club- en slaglĳsten filteren door die club boven aan het scherm te selecteren.

Een slag bewerken
U kunt een eerdere slag bewerken.
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie  > Sessiestatistieken.
2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
3 Selecteer Wĳzigen.
4 Selecteer een slag.
5 Selecteer een optie:

• Als u de club voor de slag wilt wĳzigen, selecteert u Wĳzig club en kiest u een club.
• Selecteer WIS om de slag te verwĳderen.

6 Selecteer Sla op.

Geavanceerde swinggegevens weergeven
In een Driving Range-sessie kunt u voor elke slag geavanceerde swinggegevens bekĳken.
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie  > Sessiestatistieken.
2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
3 Selecteer een slag in de slaglĳst.
4 Selecteer  > Impact op de bal of  > Gegevensvelden.

Beschrĳvingen van de swinggegevens bekĳken
Houd tĳdens een Driving Range-sessie uw vinger één seconde op een veld met swinggegevens.
Er verschĳnt een beschrĳving met illustratie van de swinggegevens.

Opgeslagen Driving Range-sessies bekĳken
1 Selecteer in het  of  in de app Golf Sim sessies.
2 Selecteer een Driving Range-sessie.

Opgeslagen Driving Range-sessies verwĳderen
1 Selecteer in het  of  in de app Golf Sim sessies.
2 Selecteer  > Sessies bewerken.
3 Selecteer ten minste één Driving Range-sessie.
4 Selecteer  > Wis.

Uw Driving Range-sessie beëindigen
1 Selecteer tĳdens een Driving Range-sessie  > Beëindig sessie.
2 Selecteer een optie:

• Selecteer Sla op om de sessie op te slaan.
• Selecteer Wis om de sessie te verwĳderen.
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Wekelĳks toernooi
In een virtueel toernooi kunt u iedere week op verschillende banen tegen andere golfspelers over de hele wereld 
spelen. U kunt elk wekelĳks toernooi net zo vaak spelen als u wilt. Alle scores worden in het klassement 
opgenomen.

TruGolf E6 Connect
U kunt alle vastgelegde slagen bekĳken in gedetailleerde high-definition afbeeldingen in uw E6 Connect 
software. Ga naar https://e6golf.com/ voor meer informatie over het aanschaffen van een abonnement, het 
downloaden van de desktopapplicatie en het installeren van de mobiele app op uw compatibele smartphone.

Uw toestel verbinden met de E6 Connect desktopapplicatie
1 Selecteer in de Garmin Golf app Golfsim > TruGolf E6 Connect > Speel op een pc.
2 Volg de instructies op het scherm.

Het toetel verbinden met de mobiele E6 Connect app
U kunt het toestel verbinden met de mobiele E6 Connect app op uw compatibele iOS toestel.
1 Selecteer in de Garmin Golf app Golfsim > TruGolf E6 Connect > Speel op iOS.
2 Volg de instructies op het scherm.

Appendix
Het toestel opladen

 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterĳ. Ter voorkoming van persoonlĳk letsel en schade aan het product als 
gevolg van blootstelling van de batterĳ aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht 
te bewaren.

LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat 
u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterĳ die u kunt opladen via een 
standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer. U kunt de radarfuncties van het toestel gebruiken 
terwĳl het toestel wordt opgeladen.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelĳk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, 
pagina 12).
1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een externe voedingsbron, zoals een netadapter of de USB-poort 

van een computer.
4 Laad het toestel volledig op.

TIP: U kunt het toestel uitschakelen of aansluiten op een AC-adapter om het sneller op te laden.

Batterĳvoeding weergeven
U kunt het resterende batterĳvermogen van het toestel bekĳken wanneer het is verbonden met de Garmin Golf 
app.
1 Selecteer in het  of  in de app Garmin toestellen.
2 Selecteer uw toestel.

OPMERKING: Er wordt een bericht weergegeven wanneer de resterende batterĳvoeding lager is dan 10%.
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Batterĳvoeding weergeven tĳdens een golfsimulatorsessie
U kunt de resterende batterĳvoeding van het toestel weergeven tĳdens een golfsimulatorsessie.

Selecteer in de Garmin Golf app  of .
Er verschĳnt een batterĳmeter in het menu.

De telefoonhouder gebruiken
U kunt de telefoonhouder en tasclip gebruiken om uw gekoppelde smartphone aan uw golftas te vast te maken, 
zodat u de Garmin Golf app moeiteloos kunt bekĳken en gebruiken. De telefoonhouder is compatibel met 
smartphones in staande positie die tussen 58 en 90 mm breed zĳn. De telefoonhouder mag alleen worden 
bevestigd als de golftas stilstaat.
1 Klik de bevestigingskogel van de tasclip vast in de achterkant van de telefoonhouder.

2 Trek de verstelbare kant van de telefoonhouder naar buiten.
3 Plaats uw smartphone in de telefoonhouder.
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4 Laat de verstelbare kant van de telefoonhouder los zodat uw smartphone wordt vastgeklemd.
5 Bevestig de clip aan de bovenkant van uw golftas.

OPMERKING: Uw smartphone moet onder de bovenkant van de tas zitten om te voorkomen dat uw golfclubs 
de smartphone raken.

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
• Productregistratie

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

Specificaties
Batterĳtype Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterĳ

Levensduur van batterĳ Maximaal 10 uur.

Bedrĳfstemperatuurbereik Van -10º tot 55ºC (van 14º tot 131ºF)

Laadtemperatuurbereik Van 0 tot 45 ºC (van 32 tot 113 ºF)

Draadloze frequenties/draadloze protocollen 2,4 GHz bĳ 6,2 dBm nominaal
24 GHz bĳ 20 dBm nominaal

Waterbestendigheid IEC 60529 IPX71

1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar 
www.garmin.com/waterrating.
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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.

Toestelonderhoud
LET OP

Vermĳd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.
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.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, 
omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken
1 Reinig het oppervlak van het toestel met een doek die is bevochtigd met een oplossing van water en een 

zacht schoonmaakmiddel.
2 Veeg het toestel vervolgens droog.

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.

Problemen oplossen

Mĳn toestel is te ver gekanteld
Als er een foutbericht in de Garmin Golf app verschĳnt dat aangeeft dat uw toestel te ver is gekanteld, kunt u 
deze tips proberen.
• Controleer of de statiefbevestiging goed op het toestel is geplaatst.
• Verplaats het toestel naar een vlakkere ondergrond.
• Verplaats het toestel naar een stabielere ondergrond.
• Verplaats het toestel naar een ondergrond die meer op één lĳn ligt met de bal.

De toesteluitlĳning aanpassen
Als het toestel niet goed is uitgelĳnd, zĳn uw swinggegevens bĳ gebruik van de golfsimulatorfuncties niet 
nauwkeurig. Als de uitlĳning bĳvoorbeeld enkele graden afwĳkt, wĳken de gegevens ook enkele graden af. Als 
uw swinggegevens onnauwkeurig lĳken, kunt u de uitlĳning aanpassen.
1 Sla een korte, rechte slag met een hoge loftclub, zoals een sand wedge.
2 Vergelĳk de slag met de richting van de bal in de Garmin Golf app.

Als het toestel niet goed is uitgelĳnd, komt de richting van de bal in de app niet overeen met uw slag. Als 
het toestel bĳvoorbeeld te ver naar de linkerkant van de doellĳn wĳst, is de slagrichting die in de app wordt 
weergegeven verder naar rechts dan de slag zelf.

3 Pas de uitlĳning van het toestel aan.
4 Herhaal dit proces totdat de richting van de bal in de app overeenkomt met uw slag.
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Tips voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de launch monitor
Als uw swinggegevens onnauwkeurig lĳken, kunt u deze tips proberen.
• Stel de exacte afstand tussen de launch monitor en de tee-locatie in wanneer u hierom wordt gevraagd na het 

starten van een golfsimulatorspelmodus.
• Stel de weersomstandigheden in die overeenkomen met die van de locatie waar u normaal gesproken speelt 

wanneer u hierom wordt gevraagd na het starten van een golfsimulatorspelmodus (De weersomstandigheden 
instellen, pagina 6).

• Pas de uitlĳning van de launch monitor aan (De toesteluitlĳning aanpassen, pagina 13).

Tips voor het gebruik van de draagtas
• Plaats het toestel in de draagtas met de voorkant naar beneden om te voorkomen dat u op de knop drukt.
• Laat de tasklem en telefoonhouder zitten wanneer u deze in de draagtas plaatst.

Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelĳk herstellen. Uw gegevens worden dan niet gewist.

Houd de knop ingedrukt totdat het statuslampje uitgaat.
Het toestel wordt gereset.

Ik kan mĳn telefoon niet koppelen met het toestel
Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.
• Breng het toestel binnen bereik van uw smartphone.
• Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
• Controleer of Bluetooth® technologie is ingeschakeld op uw smartphone.
• Controleer of het statuslampje op het toestel blauw knippert.
• Werk de Garmin Golf app bĳ naar de nieuwste versie.
• Als uw toestel al aan uw smartphone is gekoppeld, schakelt u de Bluetooth technologie op uw smartphone 

uit en weer in.
• 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.
• Open de Garmin Golf app op uw smartphone, selecteer  of , en vervolgens Garmin toestellen > Voeg 

toestel toe om de koppelmodus in te schakelen.
• Houd op het uitgeschakelde toestel de knop ingedrukt totdat het statuslampje blauw brandt om de 

koppelingsmodus in te schakelen.
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