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Laitteen esittely
 VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja 
tuotetietoja -oppaasta.

 Kosketusnäyttö: selaa widgetejä, ominaisuuksia ja valikkoja pyyhkäisemällä.
Valitse napauttamalla.
 Painike: käynnistä laite painamalla.
Aloita golfpeli painamalla tätä.
Painamalla tätä voit palata edelliseen näyttöön.
Painamalla pitkään voit näyttää kellon asetukset tai sammuttaa laitteen.

Aloitus
Kun käytät kelloa ensimmäisen kerran, määritä se tekemällä nämä toimet ja tutustu sen perusominaisuuksiin.
1 Kytke kelloon virta painamalla painiketta (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
2 Napauta kosketusnäyttöä, valitse haluamasi kieli ja vastaa laitteen kehotteisiin.
3 Pariliitä älypuhelin (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 10).

Pariliittämällä älypuhelimen saat käyttöösi esimerkiksi tuloskorttien synkronoinnin ja nykyiset säätiedot.
4 Lataa laite täyteen, jotta sen virta riittää golfpeliin (Laitteen lataaminen, sivu 2).

Kellon ominaisuuksien käyttäminen
• Pyyhkäisemällä kellotaulussa ylöspäin voit selata widgetsilmukkaa.

Kellossa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä silmäyksellä. Saat käyttöösi lisää widgetejä 
pariliittämällä kellon älypuhelimeen.

• Voit aloittaa suorituksen tai avata sovelluksen valitsemalla kellotaulussa .
• Voit säätää asetuksia tai mukauttaa kellotaulua painamalla painiketta pitkään.
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Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee kehote määrittää järjestelmän asetukset.
1 Paina painiketta.
2 Seuraa näytön ohjeita.

Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön kierroksen ajaksi.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Lukitse näyttö.
3 Avaa kosketusnäyttö painamalla painiketta uudelleen pitkään.

Laitteen lataaminen
 VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana 
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.

HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen 
lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.

1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.

2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
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Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Golf™

sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Golf palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.

Golfin pelaaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Pelaa golfia.

Laite etsi satelliitteja, laskee sijaintisi ja valitsee kentän, jos lähellä on ainoastaan yksi kenttä.
3 Jos kenttäluettelo avautuu, valitse kenttä luettelosta.
4 Voit seurata pisteitä valitsemalla .

Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään 
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen yläosa taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
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Reikänäkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle. Jos et ole reiällä (vaan 
esimerkiksi kerhotalossa), laite käyttää oletuksena reikää 1. Voit vaihtaa reikää manuaalisesti (Reiän 
vaihtaminen, sivu 6).

: nykyisen reiän numero.
: reiän par-arvo.
: reiän osoitin.
: viheriön kartta.
Voit siirtää lipun sijaintia napauttamalla (Viheriön tarkasteleminen, sivu 6).
: matka viheriön etu- ja takareunaan sekä keskelle.

Suuret numerot -tila
Voit muuttaa numeroiden kokoa reikänäytössä.
Paina painiketta pitkään ja valitse Golfasetukset > Isot numerot.
VIHJE: kun käytät Isot numerot -tilaa, voit painaa painiketta ja valita Esteet ja layupit tai Siirrä lippu.

: nykyisen reiän numero.
: reiän par-arvo.
: etäisyys lyönnin sijainnista.
: etäisyys viheriön takareunaan.
: etäisyys viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin.
: etäisyys viheriön etureunaan.
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Golfvalikko
Kierroksen aikana voit käyttää golfvalikon lisäominaisuuksia painamalla painike.
Siirrä lippu: voit tarkentaa etäisyyden mittausta siirtämällä lipputankoa (Viheriön tarkasteleminen, sivu 6). 

Näkyy, kun Suuret numerot -tila on käytössä.
Esteet ja layupit: näyttää nykyisen reiän esteet ja layupit (Esteiden, layupien ja doglegien tarkasteleminen, 

sivu 6). Näkyy, kun Suuret numerot -tila on käytössä.
Vaihda reikää: voit vaihtaa reikää manuaalisesti (Reiän vaihtaminen, sivu 6).
Vaihda viheriö: voit vaihtaa viheriötä, kun reiällä on käytettävissä useita viheriöitä (Viheriön vaihtaminen, 

sivu 7).
Tuloskortti: avaa kierroksen tuloskortin (Pisteiden seuraaminen, sivu 7).
Pelin tiedot: näyttää piste-, tilasto- ja askeltietosi (Pelin tietojen tarkasteleminen, sivu 8).
Viimeisin lyönti: näyttää aiemman Garmin AutoShot™ toiminnolla tallennetun lyöntisi matkan (Lyöntihistorian 

tarkasteleminen, sivu 9). Voit tallentaa lyönnin myös manuaalisesti (Lyönnin lisääminen manuaalisesti, 
sivu 9). 

Mailatilastot: näyttää tilastosi kullakin mailalla (Mailatilastojen tarkasteleminen, sivu 10). Näkyy, kun pariliität 
Approach CT10 antureita tai otat käyttöön asetuksen Mailakehote.

Tallenna sijainti: voit tallentaa nykyiseltä reiältä esimerkiksi esteen sijainnin (Sijainnin tallentaminen, sivu 10).
Auringonnousu ja -lasku: näyttää kuluvan päivän auringonnousun ja -laskun sekä hämärän ajan.
Lopeta kierros: lopettaa nykyisen kierroksen (Pelin lopettaminen, sivu 10).
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Esteiden, layupien ja doglegien tarkasteleminen
Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin, layupeihin ja doglegeihin rei'illä, joiden par on 4 tai 5. Lyönnin 
valintaan vaikuttavat esteet näkyvät yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida matkan layupiin tai pallon ilmassa 
kulkemaan matkaan.

Valitse vaihtoehto:
• Valitse reiän näkymänäytössä .
• Kun käytät Isot numerot -tilaa, paina painiketta ja valitse Esteet ja layupit.

: esteen tyyppi, layup ja etäisyys tai dogleg ja etäisyys.
: etäisyys layupiin, doglegiin tai esteen etu- ja takareunaan.
HUOMAUTUS: jos esteessä on yksi piste, etäisyys esteen keskikohtaan näkyy.
: viheriötä edustava puoliympyrä. Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän keskikohdan. Värit 
osoittavat layup-etäisyyksiä lippuun metreinä tai jaardeina: punainen on 100, valkoinen on 150, sininen on 
200 ja keltainen on 250.
: kirjain, joka ilmaisee esteen, layupin tai doglegin järjestystä reiällä, näkyy viheriön alapuolella 
likimääräisessä kohdassa suhteessa väylään.
: nuolet, joita napauttamalla voit näyttää muut reiän esteet, layupit tai doglegit.

Viheriön tarkasteleminen
Kierroksen aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.
1 Napauta viheriötä.
2 Siirrä lippua napauttamalla tai vetämällä kohtaa .
3 Aseta lipun sijainti painamalla painiketta.

Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti 
tallentuu vain nykyiseen peliin.

Reiän vaihtaminen
Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Paina painiketta golfpelin aikana.
2 Valitse Vaihda reikää.
3 Valitse  tai .
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Viheriön vaihtaminen
Jos pelaat reikää, jossa on useita viheriöitä, voit vaihtaa viheriötä.
1 Paina painiketta golfpelin aikana.
2 Valitse Vaihda viheriö.
3 Valitse viheriö.

Pisteiden seuraaminen
1 Paina painiketta golfpelin aikana.
2 Valitse Tuloskortti.

HUOMAUTUS: jos pistelasku ei ole käytössä, voit valita Aloita pistelasku.
3 Valitse reikä.
4 Aseta pisteet valitsemalla  tai .

Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Golfasetukset > Pisteytystapa.
3 Valitse pisteytystapa.

Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan määrittäminen, sivu 7) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, 
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite 
jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.

Pisteet Lyönnit suhteessa par-arvoon

0 vähintään 2 enemmän

1 1 enemmän

2 par

3 1 vähemmän

4 2 vähemmän

5 3 vähemmän

Tasoituksen asettaminen
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Golfasetukset > Tasoituspisteytys.
3 Valitse tasoituspisteytyksen vaihtoehto:

• Valitsemalla Tasoituspisteytys voit määrittää lyöntimäärän, joka vähennetään kokonaispisteistäsi.
• Valitsemalla Indeksi/Slope-tapa voit määrittää pelaajan tasoitusindeksin ja kentän kaltevuusluokituksen 

kenttäkohtaisen tasoituksesi laskemiseksi.
4 Aseta tasoituksesi.
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Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön
Kun otat tilastojen seurannan käyttöön laitteessa, voit tarkastella nykyisen pelin tilastoja (Pelin tietojen 
tarkasteleminen, sivu 8). Voit verrata pelejä ja seurata kehitystä Garmin Golf sovelluksessa.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Golfasetukset > Tilastojen seuranta.

Tilastojen tallentaminen
Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön (Tilastojen seurannan 
ottaminen käyttöön, sivu 8).
1 Valitse tuloskortissa reikä.
2 Anna lyöntien kokonaismäärä, mukaan lukien puttaukset, ja valitse Seuraava.
3 Määritä puttausten määrä ja valitse Seuraava.

HUOMAUTUS: puttausten määrää käytetään vain tilastojen seurantaan. Se ei lisää pisteitäsi.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:

HUOMAUTUS: väylän tiedot eivät näy, jos reiän par on 3 tai käytät Approach CT10 antureita.
• Jos pallo osui väylälle, valitse .
• Jos pallo ei osunut väylälle, valitse  tai .

5 Anna tarvittaessa rangaistuslyöntien määrä.

Historia
Voit ladata tuloskortteja Garmin Golf sovellukseen pariliitetyn älypuhelimen avulla. Sovelluksessa voit 
tarkastella tallennettuja pelejä ja pelaajatilastoja.

Pelin tietojen tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella pisteitäsi, tilastojasi ja askeltietojasi.
1 Valitse painike.
2 Valitse Pelin tiedot.
3 Pyyhkäise ylöspäin.
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Lyönnin mittaaminen Garmin AutoShot toiminnolla
Aina kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa lyöntimatkan, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin (Lyöntihistorian 
tarkasteleminen, sivu 9). Toiminto ei tunnista puttauksia.
1 Kun pelaat, käytä laitetta etummaisessa ranteessa, jotta se havaitsee lyönnit mahdollisimman hyvin.

Kun laite havaitsee lyönnin, etäisyytesi lyönnin sijainnista ilmestyy näytön yläreunan  palkkiin.

VIHJE: voit piilottaa palkin 10 sekunniksi napauttamalla sitä.
2 Lyö palloa.

Laite tallentaa viimeisimmän lyöntisi matkan.

Garmin AutoShot toiminnon tarkasteleminen Suuret numerot -tilassa
1 Kun pelaat, käytä laitetta etummaisessa ranteessa, jotta se havaitsee lyönnit mahdollisimman hyvin.

Kun laite havaitsee lyönnin, se tallentaa etäisyytesi lyönnin sijainnista.
2 Voit näyttää viime lyöntisi etäisyyden napauttamalla näytön yläreunassa olevaa nuolta.
3 Lyö palloa.

Lyönnin lisääminen manuaalisesti
Voit lisätä lyönnin manuaalisesti, jos laite ei havaitse sitä. Lyönti on lisättävä havaitsematta jääneen lyönnin 
sijainnissa.
1 Valitse painike.
2 Valitse Viimeisin lyönti > Lisää lyönti.
3 Valitsemalla  voit aloittaa uuden lyönnin nykyisestä sijainnista.

Lyöntihistorian tarkasteleminen
1 Kun olet pelannut reiän, paina painiketta.
2 Valitsemalla Viimeisin lyönti voit näyttää viimeisimmän lyönnin tiedot.

HUOMAUTUS: voit näyttää kaikkien nykyisen pelin aikana havaittujen lyöntien matkat. Tarvittaessa voit lisätä 
lyönnin manuaalisesti (Lyönnin lisääminen manuaalisesti, sivu 9).

3 Valitsemalla Näytä lisää voit näyttää reiän kunkin lyönnin tiedot.
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Mailatilastojen tarkasteleminen
Kierroksen aikana voit tarkastella mailatilastojasi, kuten matka- ja tarkkuustietoja.
1 Valitse painike.
2 Valitse Mailatilastot.
3 Valitse golfmaila.
4 Pyyhkäise ylöspäin.

Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa enintään viisi sijaintia kutakin reikää kohti pelin aikana. Tallentamalla sijainnin voit tallentaa 
kätevästi kohteita tai esteitä, jotka eivät näy kartassa. Voit tarkastella näiden sijaintien etäisyyttä layup- ja 
dogleg-näytössä (Esteiden, layupien ja doglegien tarkasteleminen, sivu 6).
1 Seiso sijainnissa, jonka haluat tallentaa.

HUOMAUTUS: et voi tallentaa sijaintia, joka on kaukana nykyisestä reiästä.
2 Paina painiketta.
3 Valitse Tallenna sijainti.
4 Valitse sijainnille otsikko.

Pelin lopettaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Lopeta kierros.
3 Valitse vaihtoehto:

• Voit tarkastella tilastojasi ja pelin tietoja napauttamalla pistemäärääsi.
• Voit tallentaa pelin ja palata kellotilaan valitsemalla Tallenna.
• Voit muokata tuloskorttiasi valitsemalla Muokk. pist..
• Voit hylätä pelin ja palata kellotilaan valitsemalla Hylkää.
• Voit keskeyttää pelin ja jatkaa sitä myöhemmin valitsemalla Tauko.

Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Approach laitteessa, kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen 
Bluetooth® tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn älypuhelimeen on asennettava Garmin 
Connect™ sovellus. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit Approach laitteessa.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Sää: voit tarkastella viimeisimpiä säätietoja ja sääennusteita.
Etsi puhelin: paikantaa kadonneen älypuhelimen, joka on pariliitetty Approach laitteeseen ja on kantoalueella.
Etsi laite: paikantaa kadonneen Approach laitteen, joka on pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.

Pariliitos älypuhelimeen
Jos haluat käyttää Approach laitteen yhteysominaisuuksia, laite on pariliitettävä suoraan Garmin Golf 
sovelluksen kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin Golf sovellus.
2 Avaa Approach laitteen päävalikko painamalla painiketta pitkään.
3 Valitse Pariliitä älypuhelin.
4 Valitse sovelluksen  tai  valikosta Garmin-laitteet > Lisää laite ja tee pariliitos sovelluksen ohjeiden 

mukaisesti.

10 Yhteysominaisuudet

http://www.garmin.com/apps


Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa ilmoitukset käyttöön, sinun tarvitsee pariliittää älypuhelimesi kelloon (Pariliitos 
älypuhelimeen, sivu 10).
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Puhelin > Ilmoitukset.
3 Valitse vaihtoehto:

• Voit määrittää suorituksen aikana näkyvien ilmoitusten asetukset valitsemalla Suorituksen aikana.
• Voit määrittää kellotilassa näkyvien ilmoitusten asetukset valitsemalla Ei suorituksen aikana.
• Voit määrittää, miten kauan uusi ilmoitus näkyy näytössä, valitsemalla Aikakatkaisu.

Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Näytä ilmoituswidget pyyhkäisemällä kellotaulussa ylöspäin.
2 Näytä lisätietoja napauttamalla widgetiä.
3 Valitse ilmoitus.

Voit näyttää koko ilmoituksen napauttamalla näyttöä.
4 Avaa ilmoitusasetukset pyyhkäisemällä ylöspäin.
5 Valitse vaihtoehto:

• Voit reagoida ilmoitukseen valitsemalla toiminnon, kuten Ohita tai Vastaa.
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat ilmoituksen tyypistä ja puhelimen käyttöjärjestelmästä. Kun ohitat 
ilmoituksen puhelimessa tai Approach laitteessa, se ei näy enää widgetissä.

• Voit palata ilmoitusluetteloon valitsemalla painike.

Saapuvan puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun yhdistettyyn älypuhelimeesi, Approach laite näyttää soittajan nimen tai 
puhelinnumeron.
• Voit hyväksyä puhelun valitsemalla .

HUOMAUTUS: jos haluat puhua soittajalle, käytä yhdistettyä älypuhelinta.
• Voit hylätä puhelun valitsemalla .
• Voit hylätä puhelun ja lähettää heti tekstiviestivastauksen valitsemalla  ja valitsemalla viestin luettelosta.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos laite on yhdistetty Android™ älypuhelimeen.

Ilmoitusten hallinta
Voit hallita Approach laitteessa näkyviä ilmoituksia yhteensopivassa älypuhelimessa.

Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPhone® laitetta, voit valita iOS® ilmoitusasetuksista, mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
• Jos käytät Android älypuhelinta, valitse Garmin Connect sovelluksessa Asetukset > Ilmoitukset.

Älä häiritse -tilan käyttäminen
Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa taustavalon ja värinähälytykset käytöstä. Voit käyttää tilaa esimerkiksi 
nukkuessasi tai katsoessasi elokuvaa.
HUOMAUTUS: voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi käyttäjäasetuksista.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Älä häiritse.

Bluetooth älypuhelinyhteyden poistaminen käytöstä
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitsemalla Puhelin-kytkimen voit poistaa käytöstä Bluetooth älypuhelinyhteyden Approach laitteessa.

Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.
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Älypuhelinyhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit määrittää Approach laitteen hälyttämään, kun pariliitetty älypuhelin muodostaa ja katkaisee yhteyden 
Bluetooth tekniikalla.
HUOMAUTUS: älypuhelinyhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Puhelin > Yhteyshälytykset.

Kadonneen mobiililaitteen etsiminen
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen mobiililaitteen, joka on pariliitetty Bluetooth tekniikalla ja on toiminta-
alueella.
1 Valitse painike.
2 Valitse  > Etsi puhelin.

Approach laite alkaa etsiä pariliitettyä mobiililaitetta. Mobiililaitteesta kuuluu hälytys, ja Bluetooth signaalin 
voimakkuus näkyy Approach laitteen näytössä. Bluetooth signaalin voimakkuus lisääntyy, kun siirryt 
lähemmäs mobiililaitetta.

3 Voit lopettaa haun valitsemalla painike.

Garmin Golf sovellus
Garmin Golf sovelluksella voit ladata tuloskortteja yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella 
yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyyseja. Golfaajat voivat kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf 
sovelluksessa. Yli 41 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi osallistua. Voit määrittää 
turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen 
älypuhelimen sovelluskaupasta.

Automaattinen lyönnin tunnistus
Approach laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja tallennus. Aina kun lyöt palloa, laite tallentaa 
sijaintisi, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin Garmin Connect sovelluksessa ja Garmin Golf sovelluksessa.
VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun sinulla on hyvä kosketus palloon. Toiminto ei 
tunnista puttauksia.

Automaattiset kenttien päivitykset
Approach laitteessa on käytössä automaattiset kenttien päivitykset Garmin Golf sovelluksella. Kun yhdistät 
laitteen älypuhelimeen, useimmin käyttämäsi golfkentät päivittyvät automaattisesti.

Garmin Connect
Kun pariliität laitteen älypuhelimeen Garmin Golf sovelluksella, Garmin Connect tili luodaan automaattisesti. 
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi. Voit ladata Garmin Connect sovelluksen 
älypuhelimen sovelluskaupasta.
Garmin Connect tilin avulla voit seurata suorituskykyäsi ja pitää yhteyttä kavereihin. Sen työkaluilla voit seurata, 
analysoida ja jakaa harjoituksiasi sekä kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista suorituksistasi, kuten 
juoksusta, ajosta ja uinnista.
Suoritusten tallentaminen: kun olet saanut ajastetun suorituksen valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit 

ladata sen Garmin Connect tilillesi ja säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja kuntoilu- ja ulkoliikuntasuorituksistasi, kuten ajan, 

matkan, sykkeen, kulutetut kalorit, karttanäkymän sekä tahti- ja nopeuskaaviot. Lisäksi voit tarkastella 
mukautettavia raportteja.

Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi, osallistua rentoon kisaan yhteyshenkilöidesi kanssa ja 
pyrkiä tavoitteisiisi.

Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi, joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, 
tai julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi yhteisösivustoissa.
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Älypuhelinsovellusten käyttäminen
Kun olet pariliittänyt laitteesi älypuhelimeen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 10), voit ladata kaikki tietosi Garmin 
Golf ja Garmin Connect sovelluksella Garmin tilillesi.
1 Avaa Garmin Golf tai Garmin Connect mobiilisovellus älypuhelimessasi.

VIHJE: sovellus voi olla auki tai käynnissä taustalla.
2 Tuo laite enintään 10 metrin (30 jalan) päähän älypuhelimesta.

Laite synkronoi tietosi tilisi kanssa automaattisesti.

Ohjelmiston päivittäminen älypuhelinsovelluksilla
Kun olet pariliittänyt laitteen älypuhelimeen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 10), voit päivittää laitteen ohjelmiston 
Garmin Golf ja Garmin Connect sovelluksella.

Synkronoi laite jommankumman sovelluksen kanssa.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.

Garmin Connect käyttö tietokoneessa
Garmin Express sovellus yhdistää yhteensopivan Garmin golfkellosi Garmin Connect tiliisi tietokoneen avulla.
1 Liitä Garmin golfkello tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.
4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse Lisää laite.
5 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinun on ladattava ja asennettava Garmin Express sovellus ja 
lisättävä laite (Garmin Connect käyttö tietokoneessa, sivu 13).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus lähettää sen laitteeseen.
2 Kun Garmin Express sovellus on lähettänyt päivityksen, irrota laite tietokoneesta.

Laite asentaa päivityksen.

Widgetit
Laitteessa on esiladattuna widgetejä, joista näet tietoja yhdellä silmäyksellä. Jotkin widgetit tarvitsevat 
Bluetooth yhteyden yhteensopivaan älypuhelimeen.
Jotkin widgetit ovat oletusarvoisesti näkymättömissä. Voit lisätä ne widgetsilmukkaan manuaalisesti 
(Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 14).
Kalenteri: näyttää tulevat tapaamiset älypuhelimen kalenterista.
Golf: näyttää viime kierroksen golfpisteet ja -tilastot.
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja 

yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä.
Askeleet: seuraa päivittäistä askelmäärääsi, askeltavoitettasi ja tietoja viimeksi kuluneiden 7 päivän ajalta.
Auringonnousu ja auringonlasku: näyttää auringonnousun, auringonlaskun ja siviilioloissa käytetyt hämäräajat.
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan ja sääennusteen.
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Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja saat käyttöösi lisää ominaisuuksia, kun pariliität kellon 
älypuhelimeen.
HUOMAUTUS: oletusarvoisesti poissa käytöstä olevat widgetit tarvitsevat älypuhelinyhteyttä, ja ne otetaan 
käyttöön automaattisesti, kun pariliität kellon älypuhelimeen.
• Pyyhkäise kellotaulussa ylös- tai alaspäin.
• Voit tarkastella widgetin lisäasetuksia ja -toimintoja napauttamalla kosketusnäyttöä.

VIHJE: voit lisätä widgetejä widgetsilmukkaan tai poistaa niitä (Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 14).

Widgetsilmukan mukauttaminen
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Widgetien hallinta.
3 Lisää widget widgetsilmukkaan tai poista se siirtämällä kytkintä.

Aktiivisuuden seuranta
Voit tarkastella aktiivisuuden seurantatietoja ja tallennettuja suorituksia Garmin Connect sovelluksessa.
HUOMAUTUS: Garmin Connect tilin kirjautumistiedot ovat samat Garmin Connect sovelluksessa ja Garmin Golf 
sovelluksessa.

Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän askelmäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja 
kulutetut kalorit. Kulutetut kalorit sisältävät perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.
Voit ottaa aktiivisuuden seurannan käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Aktiivisuuden seuranta.

Automaattinen tavoite
Laite luo automaattisesti päivittäisen askeltavoitteen aiemman aktiivisuutesi perusteella. Kun liikut päivän 
mittaan, laite näyttää edistymisesi päivätavoitteesi suhteen .

Jos et halua käyttää automaattista tavoitetta, voit määrittää oman askeltavoitteen Garmin Connect tililläsi.

Kokonaisaskelmäärien tarkasteleminen
Voit näyttää edellisen viikon askelmäärät ja -tavoitteet napauttamalla näyttöä askelwidgetissä.
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Askeltavoitehälytysten mukauttaminen
Voit mukauttaa askeltavoitehälytyksiä siten, että ne näytetään tai piilotetaan aina suorituksen aikana. Voit myös 
poistaa hälytykset käytöstä.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Aktiivisuuden seuranta > Tavoitehälytykset.
3 Valitse jokin vaihtoehto.

Liikkumishälytyksen käyttäminen
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa 
liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki ja Liiku!-teksti tulevat näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin.

Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään parin minuutin ajan).

Liikkumishälytyksen ottaminen käyttöön
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Aktiivisuuden seuranta > Liikuntakannustin.

Unen seuranta
Laite tarkkailee untasi ja seuraa liikkeitäsi automaattisesti, kun nukut määrittämäsi normaalin nukkuma-ajan 
aikana. Voit määrittää normaalin nukkuma-aikasi Garmin Connect tilisi käyttäjäasetuksista. Unitilastot 
sisältävät nukuttujen tuntien kokonaismäärän, unitasot ja liikkeet unen aikana. Voit tarkastella unitilastojasi 
Garmin Connect tililläsi.
HUOMAUTUS: päiväunia ei lisätä unitilastoihin. Käyttämällä Älä häiritse -tilaa voit poistaa käytöstä muut 
ilmoitukset ja hälytykset paitsi herätykset (Älä häiritse -tilan käyttäminen, sivu 11).

Automaattisen unen seurannan käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.
2 Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon.

Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.

Suoritukset ja sovellukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite 
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön 
kanssa.
Lisätietoja aktiivisuuden seurannan ja kuntoilutilastojen tarkkuudesta on osoitteessagarmin.com/ataccuracy.

Suorituksen aloittaminen
Kun aloitat suorituksen, GPS käynnistyy automaattisesti (tarvittaessa). Kun lopetat suorituksen, laite palaa 
kellotilaan.
1 Paina painiketta kellotaulussa.
2 Valitse  > Suoritus.
3 Jos suoritus tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota, kun laite etsii satelliitteja.
4 Käynnistä suorituksen ajanotto painamalla painiketta.

HUOMAUTUS: laite tallentaa suoritustietoja vain, kun ajanotto on käynnissä.

Suoritusten tallennusvinkkejä
• Lataa laite, ennen kuin aloitat suorituksen (Laitteen lataaminen, sivu 2).
• Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
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Suoritusasetukset
Paina painiketta kellotaulussa ja valitse  > Suoritus > Asetukset.
Suorituksen tyyppi: voit vaihtaa suorituksen tyypin.
Auto Lap: voit määrittää laitteen merkitsemään kierrokset automaattisesti tietyin välein. Tämän ominaisuuden 

avulla voit helposti vertailla tehoa suorituksen eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5 kilometrin välein).
VIHJE: voit muokata matkaa valitsemalla Auto Lap.

Auto Pause: sallii laitteen keskeyttää ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, 
jos suoritus sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on pysähdyttävä.

GPS: määrittää GPS-satelliittisignaalit käyttöön suorituksessa. Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä 
sisäharjoittelua varten tai akun säästämiseksi.

Suorituksen lopettaminen
1 Paina painiketta.
2 Valitse Valmis.
3 Valitse vaihtoehto:

• Voit tallentaa suorituksen valitsemalla .
• Voit hylätä suorituksen valitsemalla .

Sisäharjoitukset
Approach laitetta voi käyttää sisäharjoitteluun, kuten juoksuun sisäjuoksuradalla tai pyöräilyyn kuntopyörällä. 
GPS on poissa käytöstä sisäharjoituksissa (Suoritusasetukset, sivu 16).
Kun GPS on poissa käytöstä juoksu- tai kävelyharjoituksessa, nopeus, matka ja askeltiheys lasketaan laitteen 
kiihtyvyysanturin avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse. Nopeus-, matka- ja askeltiheystietojen tarkkuus 
paranee, kun olet juossut tai kävellyt muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta.
VIHJE: pitäminen kiinni juoksumaton käsikahvoista heikentää tarkkuutta. Voit käyttää valinnaista jalka-anturia 
tahdin, matkan ja askeltiheyden tallentamiseen.

Sekuntikellon käyttäminen
1 Paina painiketta kellotaulussa.
2 Valitse  > Sekuntikello.
3 Käynnistä ajanotto painamalla painiketta.
4 Pysäytä ajanotto painamalla painiketta.
5 Voit nollata ajanoton valitsemalla Nollaa.

Laskuriajastimen käyttäminen
1 Paina painiketta kellotaulussa.
2 Valitse  > Ajanotto > Muokkaa.
3 Määritä ajastin valitsemalla  tai .
4 Valitse .
5 Käynnistä ajastin painamalla painiketta.
6 Pysäytä ajastin painamalla painiketta.
7 Voit nollata ajastimen valitsemalla Nollaa.
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Hälytyksen määrittäminen
Voit määrittää enintään kahdeksan erillistä herätysaikaa. Voit määrittää kunkin hälytyksen kuulumaan kerran tai 
toistumaan säännöllisesti.
1 Paina painiketta kellotaulussa.
2 Valitse  > Herätyskello > Lisää uusi > Aika.
3 Aseta aika  ja  painikkeella.
4 Valitse .
5 Valitse Toisto ja määritä, milloin hälytys toistuu (valinnainen).
6 Valitse Merkintä ja valitse hälytyksen nimi (valinnainen).

TruSwing™

Laite tukee TruSwing anturia. Kellon TruSwing sovelluksella voit tarkastella TruSwing anturin tallentamia 
lyöntitilastoja. Lisätietoja on TruSwing anturin käyttöoppaassa (garmin.com/manuals/truswing).

TruSwing mittausten tarkasteleminen laitteessa
Ennen kuin voit käyttää TruSwing toimintoa Approach laitteessa, muista tarkistaa, että TruSwing laite on 
tukevasti kiinni mailassa. Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä TruSwing laite.
2 Paina Approach laitteen painiketta.
3 Valitse päävalikosta  > TruSwing.
4 Valitse golfmaila.
5 Tee lyönti.

Lyöntimittaukset näkyvät Approach laitteessa joka lyönnin jälkeen.
6 Voit selata tallennettuja lyöntimittauksia valitsemalla  tai .

Mailan vaihtaminen
1 Valitse Approach laitteen TruSwing -valikosta OK.
2 Valitse Vaihda maila.
3 Valitse golfmaila.

Kätisyyden vaihtaminen
TruSwing laite laskee oikeat lyöntianalyysitiedot kätisyyden perusteella. Kätisyyden voi vaihtaa Approach 
laitteesta milloin tahansa.
1 Valitse Approach laitteen TruSwing -valikosta OK.
2 Valitse Golflyönti.
3 Valitse kätisyys.

TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Approach laitteen TruSwing -valikosta OK.
2 Valitse Sulje TruSwing.
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Laitteen mukauttaminen
Golfasetukset
Voit mukauttaa golfasetuksia ja -ominaisuuksia painamalla kellotaulussa painiketta pitkään ja valitsemalla 
Golfasetukset.
Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.
Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön yksityiskohtaisten golftilastojen seurannan pelin aikana.
Mailakehote: näyttää kehotteen, jossa voit määrittää käyttämäsi mailan kunkin havaitun lyönnin jälkeen.
Pisteytystapa: määrittää pisteytystavaksi lyöntipeli tai pistebogey.
Tasoituspisteytys: ottaa käyttöön tasoituspisteytyksen. Valitsemalla Tasoituspisteytys voit määrittää 

lyöntimäärän, joka vähennetään kokonaispisteistäsi. Valitsemalla Indeksi/Slope-tapa voit määrittää 
tasoituksen ja kentän kaltevuusluokituksen, jotta laite voi laskea tasoituksesi kentällä. Kun otat käyttöön 
kumman tahansa tasoituspisteytysvaihtoehdon, voit muuttaa tasoituksesi arvoa.

Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää draiverilla.
Isot numerot: muuttaa reiän näkymänäytön numeroiden koon.
Maila-anturit: voit määrittää Approach CT10 maila-anturit.

Maila-anturit
Laite tukee Approach CT10 golfmaila-antureita. Pariliitetyillä maila-antureilla voi seurata automaattisesti 
esimerkiksi golflyöntien sijaintia ja matkaa sekä mailan tyyppiä. Lisätietoja on maila-anturien 
käyttöoppaassagarmin.com/manuals/ApproachCT10.

Kellotaulun vaihtaminen
Laitteessa on esiladattuna useita kellotauluja.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Kellotaulu.
3 Tarkastele kellotauluja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
4 Valitse kellotaulu napauttamalla näyttöä.
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Järjestelmäasetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja ominaisuuksia painamalla kellotaulussa painiketta pitkään ja valitsemalla 

.
Autom. lukitus: voit välttää turhat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön automaattisesti. Suorituksen aikana 

-vaihtoehdolla voit lukita kosketusnäytön ajoitetun suorituksen tai golfkierroksen ajaksi. Ei suorituksen aikana 
-vaihtoehdolla voit lukita kosketusnäytön kellotilassa.

Taustavalo: voit ottaa käyttöön taustavalon ja muuttaa taustavaloasetuksia (Taustavaloasetukset, sivu 19).
Aktiivisuuden seuranta: voit ottaa käyttöön aktiivisuuden seurannan, liikkumishälytykset ja tavoitehälytykset 

(Aktiivisuuden seuranta, sivu 14).
Widgetien hallinta: voit ottaa käyttöön esiladatut widgetit (Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 14).
Käyttäjäprofiili: määrittää käyttäjäprofiiliin sukupuolen, syntymävuoden, pituuden ja painon. Voit määrittää 

myös, kummassa ranteessa käytät kelloa. Sukupuoliasetusta käytetään sukupuolikohtaisissa 
kenttäluokituksissa tietyille tiiauksille laskettaessa tasoituksia ja sukupuolikohtaisissa par-arvoissa (kun 
käytettävissä) (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 20).

Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.
Aika: muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset, sivu 19).
Yksikkö: määrittää suorituksen matkan, golfmatkan, tahdin/nopeuden, korkeuden, painon, pituuden ja 

lämpötilan yksikön.
Nollaa: nollaamalla laitteen voit palauttaa kaikki oletusasetukset tai poistaa kaikki tallennetut käyttäjätiedot ja 

nollata kaikki laitteen asetukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 20).
Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja 

käyttöoikeussopimuksen (Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, 
sivu 20).

Taustavaloasetukset
Paina painiketta pitkään ja valitse  > Taustavalo.
Vaihtokytkin: voit sytyttää taustavalon käyttöä varten. Tämä tarkoittaa painikkeiden, kosketusnäytön ja 

ilmoitusten käyttöä.
Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

Aika-asetukset
Paina painiketta pitkään ja valitse  > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikalähde: määrittää laitteen aikalähteen. Automaattinen-valinta määrittää ajan automaattisesti GPS-sijaintisi 

mukaan. Manuaalinen-vaihtoehdolla voit säätää aikaa (Ajan asettaminen manuaalisesti, sivu 19).
Aseta aika GPS:n avulla: sallii laitteen määrittää kellonajan automaattisesti GPS-sijaintisi perusteella.

Ajan asettaminen manuaalisesti
Aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite löytää satelliittisignaaleja.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Aika > Aikalähde > Manuaalinen > Aika.
3 Valitsemalla  ja  voit asettaa tunnit, minuutit sekä AM- tai PM-vaihtoehdon.
4 Valitse .

Laitteen mukauttaminen 19



Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus- ja painoasetuksia. Voit myös määrittää, kummassa ranteessa 
käytät kelloa. Laite laskee tarkat aktiivisuuden seurantatiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse vaihtoehto ja muuta profiiliasetuksia.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Ennen kuin nollaat laitteen, synkronoi se Garmin Golf sovelluksen kanssa, jotta voit ladata suoritustietoja ja 
tuloskortteja.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse  > Nollaa.
3 Valitse vaihtoehto:

• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja poistaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot, 
tuloskortit ja suoritushistorian valitsemalla Poista tiedot ja nollaa asetukset.

• Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja tallentaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot, 
tuloskortit ja suoritushistorian valitsemalla Palauta oletusasetukset.

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten 
FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Valitse Tietoja.

Laitteen tiedot
Hihnojen vaihtaminen
Laitteessa voi käyttää 20 mm:n levyisiä pikakiinnitteisiä vakiohihnoja.
1 Irrota hihna liu'uttamalla jousitangon vapautustappia.

2 Työnnä uuden hihnan jousitangon toinen pää laitteeseen.
3 Liu'uta vapautustappia ja kohdista jousitanko laitteen toiseen reunaan.
4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.
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Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, 
kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa 
koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. 
Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.

Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen 
säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa 
akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Tekniset tiedot
Akun tyyppi Ladattava sisäinen litiumioniakku

Akunkesto Enintään 10 päivää kellotilassa
Enintään 15 h GPS-tilassa

Vesitiiviys 5 ATM1

Käyttölämpötila –20–60 ºC (-4–140 ºF)

Latauslämpötila 0–45 ºC (32–113 ºF)

Langaton taajuus/yhteyskäytäntö Enintään 2,4 GHz (3,13 dBm)

1 Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Laitteen tiedot 21

http://www.garmin.com/fitandcare
http://www.garmin.com/waterrating


Vianmääritys
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Taustavaloasetukset, sivu 19).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavaloasetukset, sivu 19).
• Poista käytöstä Bluetooth tekniikka, kun et käytä yhteysominaisuuksia (Bluetooth älypuhelinyhteyden 

poistaminen käytöstä, sivu 11).
• Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää (Ilmoitusten hallinta, sivu 11).

Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä
Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua 
kenttätietoja. Voit korjata puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.
1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express sovelluksella (Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella 

Garmin Express, sivu 13).
2 Irrota laite turvallisesti.
3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät, aloittamalla testipeli.

Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa?
Approach laite tukee Bluetooth älypuhelimia.

Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com/ble.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä vinkkejä.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Päivitä Garmin Golf sovellus uusimpaan versioon.
• Poista laite älypuhelimen Garmin Golf sovelluksesta ja Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin Golf sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka 

käytön aiot lopettaa.
• Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Golf sovellus, valitsemalla  tai  ja valitsemalla 

Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Hold the button, and select Pariliitä älypuhelin.

Laite näyttää väärät mittayksiköt
• Varmista, että olet valinnut laitteessa oikean mittayksikköasetuksen (Järjestelmäasetukset, sivu 19).
• Varmista, että olet valinnut oikean mittayksikköasetuksen Garmin Connect tilillä.

Jos laitteen mittayksikkö ei vastaa Garmin Connect tilin mittayksikköä, laitteen asetukset saatetaan korvata, 
kun synkronoit laitteen.

Laitteen kieli on väärä
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse .
3 Vieritä luettelon kuudenteen kohtaan ja valitse se.
4 Valitse kieli.
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Kellon uudelleenkäynnistys
1 Paina painiketta, kunnes kello sammuu.
2 Käynnistä kello painamalla painiketta pitkään.

Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään 
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin tilillesi:

◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Golf sovellukseen Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin tiliisi, se lataa monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää 
satelliittisignaalit nopeasti.

• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin 

jälleenmyyjältä.
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