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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
кутията за продукти за предупреждения за продукта и 
друга важна информация. 

Преглед на устройството 

 UP : Задръжте, за да включите и изключите устройството. 
Натиснете,  за  да  превъртите  менютата  и  настройките.  По 
време на игра, натиснете, за да превъртате през опциите.

 DOWN: Натиснете, за да превъртите менютата и настр. По 
време на игра, натиснете, за да превъртате през опциите.
 OK:Натиснете, за да започнете рунд на голф.
Натиснете,  за  да  изберете  опциите  на  менюто  и  да 
потвърдите съобщенията. 

 BACK: Натиснете, за да се върнете към предишния екран. 

Стартиране
Когато използвате устр. си за първи път, трябва да 
изпълните тези задачи, за да го настроите.
1 Задр.  за да включите устройството.
2 Отговорете на подканите на устройството

за предпочитания от вас език и мерни единици. 
3 Сдвоете смартфона си .

Сдвояването на вашия смартфон ви дава достъп до 
синхр. на карти с резултати, акт., точкуване 
актуализации на софтуера и др. 

Сдвояване на вашия смартфон 

4 Заредете устройството напълно, така че да имате 
достатъчно заряд за голф.

За да използвате свързаните функции на устр. , то трябва да 
бъде сдвоено директно през прилож. Garmin Golf, вместо от 
Bluetooth  настройките на вашия смартфон. 
1 От  магазина  за  приложения  на  вашия  смартфон 

инсталирайте и отворете приложението Garmin Golf. 
2 От устройството , натиснете OK и изберете  Settings > 

Pair Phone.
3 Изберете  или  в приложението, избер./ Garmin Devices 

> Add Device, и следвайте инструкциите в приложението, 
за да завършите процеса на сдвояване. 

Зареждане на устройството 
ВНИМАНИЕ 

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте 
Important Safety and Product Information в кутията на продукти 
за предупреждения за продукта и друга важна информация. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите корозия, почистете и изсушете добре 
контактите и околността преди зареждане или свързване към
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компютър. 

1 Включете  малкия  край  на  USB  кабела  в  порта  за 
зареждане на вашето устройство. 

2 Включете големия край на USB кабела в USB порт за 
зареждане. 

3 Заредете устройството напълно. 

Актуализации на продукти 
На вашия компютър инст. Garmin Express ™ (www.garmin.com / 
express). На вашия смартфон инсталирайте приложението Garmin Golf.
 Това осигурява лесен достъп до тези услуги за Garmin 
устройства:
• Актуализации на софтуера 
• Качване на данни в Garmin Golf
•  Регистрация на продукта 

Настройване на Garmin Express 
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Голф
Преди да можете да играете голф, трябва да изчакате, докато устр. 
придобие сателитни сигнали, което може да отнеме 30 до 60 сек.
1 Натиснете OK.
2 Изберете Play Golf.

Устройството  намира  сателити,  изчислява  вашето 
местоположение и избира игрище.

3 Ако се появи списък с игрища, изберете игирще от списъка. 
4 Следвайте  инструкциите  на  екрана,  за  да  завършите 

настройката и да започнете игрище. 

Преглед на дупка 
Устройството показва текущата дупка, която играете, и 
автоматично преминава, когато се преместите на нова дупка. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като местата на пиновете се променят, 
устройството изчислява разстоянието до предната, средната и 
задната част на грийна, но не и действителното местоположение на 
пиновете. 

:Номер на текущата дупка. 
: Разстояния до предната, средната и задната част на грийна. 
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2.4 GHz @ 4.16 dBm maximum

:  Приблизителен  изглед  на  грийна.  Можете  да 
преместите флага .

: Par за дупката.

Изглед на дупка в режим с големи числа 
Можете да промените размера на цифрите на екрана 
с изглед на дупка. 
Натиснете OK и изберете  Golf Settings > Big Numbers.

: Номер на текущата дупка.
: Par за дупката.
: Разстояние до средата на грийна. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете DOWN , за да 
видите всички разстояния до грийна. 

: Разст. до предната, средната и задната част на грийна. 

Информация за устройството
Смяна на каишката
1 Плъзнете  щифта  за  бързо  освобождаване  на  пружината, 

за да премахнете каишката. 

2 Поставете  едната  страна  на  пружината  на  новата
 каишка в устройството. 

3 Плъзнете щифта за бързо освобождаване и подравнете 
пружината с противоположната страна на устройството. 

4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да смените другата каишка. 

Спецификации 
Вид батерия Презареждаема, вградена литиево-йонна 
Живот на батер. Само за часовник: до 10 седмици. 

Игра на голф: до 30 часа. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният живот на 
батерията на напълно заредена батерия 
зависи от това колко време използвате GPS. 

Воден рейтинг 5 ATM
Работна 
температура

От -20º до 60ºC

Температура на 
зареждане

От 0º до 45ºC

Безжична честота 
/ протокол
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Преглед на грийна
Докато играете, можете да разгледате по-отблизо грийна и да 
преместите пина, за да получите по-точно измерване на разстоян. 
1 Натиснете OK.
2 Изберете Move Flag.
3 Натиснете UP или DOWN за да преместите местоп. на пина. 

Разстоянията на екрана за изглед на дупките се актуализират, 
за да отразят новото местоположение на пина. 
Местоположението на пина се запазва само за текущия кръг. 

Измерване на изстрел
1 Докато играете голф, натиснете  OK.
2  Изберете Measure Shot.
3 Вървете до вашата топка. 

Можете да натиснете DOWN , за да нулирате измерването. 
Когато играете с Approach CT10 сензори, можете да 
натиснете DOWN, за да видите предишните си изстрели. 

Можете да видите разстояния до характеристики на 
игрището, като опасности, layups, за пар 4 и 5. 

Преглед на характеристиките на игрището

Докато играете голф, натиснете UP или DOWN , за да 
превъртите функциите, които са пред вас на дупката. 

: При големи опасности на екрана се появяват разстоянията до 
предната и задната част на опасността. За малки опасности, се 
показва разстоянието до функцията. 

: Типът функция се появява на екрана. 
: Грийна е представен като полукръг в горната част на 
екрана. Линията под грийна представлява центъра на 
fairway. 

: Характеристиките на текущата дупка са показани под 
грийна на приблизителни места спрямо fairway. 
Опасностите се идентифицират с помощта на 
последователни букви според разстоянието от tee box. 

Смяна на дупки 
Можете да промените дупката ръчно от екрана за изглед на дупки. 
1  Изберете OK.
2 Изберете Change Hole.
3 Изберете дупка.
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