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Въведение 
ВНИМАНИЕ 

Вижте Important Safety и Product Information guide в кутията на продукта за предупреждения за 
продукта и друга важна информация.

Преглед на устройството 

 Линия за подравняване: Подравнете с топката и стреляйте, за да зададете целевата линия. 
 Бутон: Натиснете, за да включите устройството.
Задръжте за една секунда, за да изключите устройството. 
Когато устройството е изключено, задръжте, докато светод. стане син, за да влезете в режим на сдвояване. 
 Светодиод за зареждане: Показва състоянието на батерията.

 USB порт (под капачето): Свържете USB кабела, за да заредите устройството или да изтеглите 
актуализации на софтуера чрез вашия компютър.  



LED статуси 
LED статуса          показва състоянието на устр. LED за зарежд.     показва състоянието на батерията. 

LED Активност Статус

Плътен син Устройството е в режим на сдвояване.

Мигащо синьо Устройството се свързва отново с предишния свързан смартфон.

Плътен бял                            Устройството е в режим на масово съхранение. 

Мигащо бяло                        Устройството е в режим на готовност.

Мига зелено                           Устройството е готово за изстрел. 

Плътно червено Устройството е заето. 

Мига виолетово Извършва се актуализация на софтуера.
LED Активност за 
зареждане

Статус

Мига червено Батерията се зарежда.

Плътно червено              Батерията е напълно заредена.

Бързо мигащо червено    Устройството е изключено и оставащият заряд на батерията е нисък.

Сдвояване с вашия смартфон 
За да използвате това устройство, трябва да го сдвоите с приложението Garmin Golf™. 
1 От магазина за приложения на вашия смартфон инсталирайте и отворете приложението Garmin Golf. 
2  Дръжте смартфона си близо до устройството си. 
3 Натиснете бутона, за да включите устройството си. 

Първият път, когато включите устройството, то автоматично влиза в режим на сдвояване.
Можете да задържите бутона, докато устройството е изключено, докато светодиодът за 
състоянието стане постоянно син, за да влезете ръчно в режим на сдвояване. 

4 От или  меню в приложението, изберете Garmin Devices > Add Device, и следвайте 
инструкциите на екрана. 



Garmin Golf App
Приложението Garmin Golf ви позволява да преглеждате подробни статистически данни и анализи, които се 
записват на вашето устройство. За да гледате на по-голям дисплей, можете да прехвърлите приложението Garmin 
Golf към съвместим смарт телевизор. С абонамент за Garmin Golf играчите на голф могат да се състезават помежду 
си в над 42,000 виртуални игрища и да участват в ежеседмичен виртуален турнир. 

Приложението Garmin Golf синхронизира вашите данни с вашия акаунт в Garmin Connect™. Можете да 
изтеглите приложението Garmin Golf от магазина за приложения на вашия смартфон. 



Инсталиране на магнитна стойка със статив 
ВНИМАНИЕ 

Както устройството, така и стойката му могат да съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите 
могат да причинят смущения в някои медицински устройства, включително пейсмейкъри и инсулинови помпи. 
Устройствата и стойките, които съдържат магнити, трябва да се държат далеч от такива медицински изделия. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Стойката съдържа магнит. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят повреда на някои 
електронни устройства, включително твърди дискове в преносими компютри.
1 Уверете се, че стойката е без остатъци. 
2 Поставете горната част на стойката за статив в задната част на устройството. 

Стойката за статив е магнитна и държи устройството на място. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката за статив може да се монтира само по един начин. Ако не е поставен напълно 
в задната част на устройството, вие сте го инсталирали с грешна ориентация. 

3 Отворете краката на статива, така че да са напълно изпънати. 



®

Подготовка за изстрел
1 Поставете топката на желаното място. ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението трябва да е на 

поне 8 фута (2,4 м) от мрежата, когато играете на закрито. 
2 Прикрепете устройството към стойката за статив .

СЪВЕТ: Можете да поставите стик за голф на земята между линията за подравняване и мястото на 
стойката, за да потвърдите, че са подредени. 

използвате постелка за голф, уверете се, че долният край на устройството е над постелката. 
4 Настройте устр. така, че червената линия за подр. да е подр. с мястото на стойката и целта на изстрела. 

3 Поставете  устройството  на  земята  между  6  фута  и  8  фута  (1,8  m и  2,4  m)  зад  мястото  на  стойката.  Ако 

5 Ако е необходимо, можете да преместите мястото на стойката до 1 фута (0,3 m) от двете страни на линията на 
мишената, в рамките на зона за удари 2 x 2 фута (0,6 x 0,6 m), която започва на 6 фута (1,8 m) от устройството. 
Това може да е полезно, ако местоположението на стойката ви се износи по време на игра на симулатор на голф. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ъглите на топката и стика се измерват успоредно на целевата линия. 

6 Натиснете бутона, за да включите устройството.
7 Стартирайте режим на игра на симулатор на голф.

8  Изчакайте светодиодът за състоянието да започне да мига в зелено и направете изстрел. 

Използване на функциите на Golf Simulator 
Можете да използвате функциите на симулатора на голф в приложението Garmin Golf, за да изпробвате 
уменията си и да ви помогне да се забавлявате. Тези функции използват вътрешния радар на 
устройството за извършване на измервания, които ви помагат да анализирате вашата практика. 
1 Отворете приложението Garmin Golf на вашия сдвоен смартфон. 
2   Изберете опция: 

• Ако използвате iOS  устройство, изберете Golf Sim.

• Ако използвате устр. с Android™, изберете       > Golf Sim.
3 Изберете режим на игра. 
4 Следвайте инструкциите на екрана.



Грижа за устройството 
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте екстремни удари и грубо третиране, защото това може да влоши живота на продукта. 
Не използвайте остър предмет за почистване на устройството. 
Избягвайте химически препарати, разтворители и репеленти, които могат да повредят пластмасовите покрития. 
Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни
температури, тъй като това може да причини трайни повреди. 
Закрепете здраво капачето, за да предотвратите повреда на USB порта. 

Почистване на устройството 
1 Почистете повърхността на устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор.

2  Подсушете.

Дългосрочно съхранение
Когато не планирате да използвате устр. в продължение на няколко месеца, трябва да заредите батерията до поне 
50%, преди да съхранявате устр. Трябва да съхранявате устр. на хладно и сухо място с температури около типичното 
ниво на домакинството. След съхранение трябва да презаредите напълно устройството, преди да го използвате. 
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