Approach® S6
Kasutajatugi ja uuendused
Garmin Express tagab lihtsa ligipääsu järgevatele Garmin-i seadmetega seotud
teenustele:

Seadme registreerimine

Seadme kasutusjuhendid

Tarkvarauuendused

Kaardi, graafikute ja radade uuendused
http://software.garmin.com/en-GB/express.html

Seadme laadimine
Tähelepanu! Korrosiooni vältimiseks kuivatage põhjalikult seadme
kontaktid ja seda ümbritsev ala enne seadme laadimist või arvutiga
ühendamist.
1.Ühendage USB kaabel arvuti USB pesaga;
2.Joondage laadija kontaktid seadme tagusel olevate kontaktidega ja
vajutage seade laadija külge kuni kuulete klõpsu①;

Seadme tööle panemine
Seade on alguses osaliselt laetud, setõttu oleks tarvis seade enne golfi mängimist
täielikult täis laadida.
Tähelepanu: kellaaeg ja kuupäev seatakse automaatselt kui lähete välja ning
seade ühendab end satelliitvõrguga.
1.Hoidge all ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid;
2.Valige Start Round;
3.Oodake, kuni seade leiab satelliitsignaali.

3.Laadige seade täielikult täis.
Seadme lukust vabastamine
Pärast mõningast mitteaktiivsust lukustub seadme ekraan, seade on nüüd
kella režiimis. Näete ekraanil kellaaega ja kuupäeva, kuid GPS ühendus on
välja lülitatud. Valige seadme lukust vabastamiseks ükskõik mis nupp, kuid
mitte
nupp.

Nupud

Golfi mängimine

Enne kui alustate mängu peab seade olema leidnud satelliitsignaali. See
võib võtta 30-60 sekundit.
1.Vajuta > Start Round;
2.Vali lähedal asuvate radade nimekirjast rada;
3.Vajuta ekraanil, et läbi käia iga augu andmeleheküljed;
Nõuanne: Vajuta eelmisele leheküljele naasmiseks.

①
②
③
④

Vajuta taustavalguse tööle panemiseks. Hoia all
seadme sisse-ja väljalülitamiseks.
Vali löögi kauguse mõõtmiseks. Hoia all andmete
nullimiseks.
Vajuta hetkelehekülje menüü avamiseks.

⑤

Vajuta augu punktide lisamiseks. Hoia all kõikide
aukude punktide nägemiseks.
Vajuta, et näha rajavaadet - CourseView.

⑥

Vajuta eelmisele leheküljele naasmiseks.

Staatuseikoonid
Aku latuse tase
GPS staatus
Alarmid
Bluetooth staatus
Augu kohta käiv informatsioon
Seade arvutab automaatselt kauguse puttamisgriini (green) esiososa, keskosa ja
tagumise osa kohta. Kasutades puttamisgriini vaadet ja teades täpset lipu
asukohta, saate seadmes seada täpsema info augu kohta.

①
②
③
④
⑤
⑥

Current hole number
Vahemaa puttamisgriini tagaossa
Vahemaa puttamisgriini keskossa
Vahemaa puttamisgriini keskossa
Händikäp-löögid (valikuline)
Raja par
Järgnev auk
Eelnev auk

① Augu informatsioon;
② Kuvab raja plaani ja layup informatsiooni;
③ Kuvab PinPointer funktsiooni;
④ Kuvab kellaaja ja kuupäeva.
Seade teeb automaatse ülemineku kui liigute järgmise augu juurde.
Raja vaate kasutamine
Golfi mängides saate rajast ja sellel olevatest kaugustes parema ülevaate,
kui kasutate raja vaate kaarti.
1.Valige ;
2.Puututage või libstage näpp üle ükskõik millise kaardil oleva asukoha.
Vahemaa ① kuvab vahemaa järgmise asukohani;

3.Et näha rohkem, valige .
Puttamisgriini (Green) vaatlemine
While playing a game, you can take closer look at the green and move the
pin location.
1.Vallige ;
2.Valige leheküle ülaosast ;
3.Liigutage ikooni lipu liigutamiseks.
Uue lipu asukohaga uuendatakse ka andmed augu vahemaa kohta. Lipu
asukoht salvestatakse ainult antud ringi jaoks.

Lipu asukoha määraminne
PinPointer funktsioon sisaldab endas kompassi, mis võimaldab suuna määramise
siis, kui te ei näe puttamisgriini asukohta. See funktsioon aitab teil löök õiges
suunas üles seada, näiteks olukorras kus teie ja puttamisgriini vahel on mets või
sügav liivaauk.
Tähelepanu: ära kasuta PinPointer funktsiooni, kui oled golfiautos, kuna see
mõjutab kompassi täpsust.
Vajutage ekraanil kuni ilmub kompassi lehekülg. Nool näitab lipu asukohta.
Raja plaan ja layup info vaatlemine
Saate vaadelda layup nimekirja ja raja vahemaid par 4 ja 5 aukude
kohta.Salvestatud asukohad ilmuvad selles nimekirjas.
Vajutage ekraanil kuni ilmub info layup ja raja plaani kohta.
Tähelepanu: vahemaad ja asukohad kaovad nimekirjast, siis kui neist möödute.
Punktide märkimine
1.Valige
;
2.Vajadusel valige punktide märkimine või vaheta augu par;
3.Valige või punktide märkimiseks. Uuendatakse punktide kogusumma ①;

4.Hoia all
kõikide aukude punktide nägemiseks;
5.Vajadusel vajutage augu peal, et selle punktide summa muuta.
Punktide lugemise määramine
Saate valida millise meetodi kohaselt seade punkte loeb.
1.Valikud:
 Kui mängite hetkel golfirajal, siis valige
>
> Setup Scoring (Määra
punktide lugemine);
 Kui hetkel rajal ei mängi, valige > Setup Scoring (Määra punktide
lugemine);
 Määra punktide lugemine;
2.Select a scoring method.
Stableford punktiarvestus
Valides Stableford punktiarvestuse, loetakse punkte arvestades tehtud lööke
võrdluses raja par-iga. Raja lõpus võidab see, kellel on kõige rohkem punkte.
Stableford punktiarvestuse korral märgitakse üles punktid, mitte tehtud löögid.
Punktid
0
1
2
3
4
5

löökide arv võrdluses raja par'iga
2 või üle selle
1 üle
Par
1 alla
2 alla
3 alla

Händikäp punktiarvestuse ülesseadmine
1.Valige
> > Setup Scoring > Handicap Scoring;
2.Valikud:
 Valige Local Handicap ja sisestage löökide arv;
 Valige Index/Slope ja sisestage mängija händikäp indeks ja väljaku raskustase.
Löögi mõõtmine
1.Tee löök ja jälgi, kuhu golfipall maandub;
2.Vali
;
3.Kõnni kõige sirgemat trajektoori mööda pallini. Vahemaa nullitakse
automaatselt, kui liigute uue augu juurde;
4.Andmete nullimiseks ükskõik mis hetkel hoia all
.
Asukoha salvestamine (kuni 5 asukohta iga augu kohta)
1.Seisa asukohas, mida soovid salvestada;
2.Vali > Save Location;
3.Vali asukoha nimi.
Tehnilised andmed
Veekindlus
5 ATM (50 m)
Aku tüüp
Taaslaetav, sisseehitatud Li-ION
Aku eluiga
Ainult kellarežiim- 20 nädalat;
Kellarežiim koos Bluetooth teadetega - 15 h ;
Golfi mängides - 10 h
Töötemperatuur
-20oC kuni 60oC
Laadimistemperatuur
5oC kuni 40oC
Raadiosagedus/protokoll
Bluetooth Smart juhtmevaba tehnoloogia

SwingStrenghtTM
SwingStrenght funktsioon annab hinnangukui tugeva löögi golfikepiga teete,
mõõtes kiirendust ja lööginurka ning võrreldes seda varasemalt tehtud
löögiga.
SwingStrenght näitab löögi protsendilist väärtust teie„täisjõuga löögist“,
mis on varasemalt määratud läbi kalibreerimisprotsessi.
SwingStrenght funktsiooni seadmine
Enne SwingStrenght funktsiooni kalibreerimist, pange golfikell oma lööki
juhtivale käele. Näiteks paremakäelised golfimängijad peaksid kandma
seadet oma vasakul käel.
Golfikepid on jagattud kolme gruppi: wood-id, pikamaa ja lühimaa
golifikepid. Number 6 golfikepp või sellest väiksem on pikamaa golifikepp.
Number 7 ja sellest suuuem on lühimaa golifikepid.
Nõuanne: SwingStrenght tasemed muutuvad aja jooksul, seetõttu saate
oma SwingStrength funktsiooni uuesti kalibreerida kui tunnete et see pole
enam teie löögitugevusele vastav.
1.Tehke soojendust ja mõned harjutuslöögid;
2.Valige löögitugevuse nuppp
> SwingStrength;
3.Valige golfikepi tüüp;
4.Sooritage tavaline golfilöök;
5.Valikud:
 Kui tegiite rahuldava löögi, salvestage see vajutades
;
 Kui soovite löögi uuesti sooritada, valige .
Löögitugevuse analüüs kasutades SwingStrenght funktsiooni
SwingStrenght funktsiooni saate kasutada harjutusrajal või golfirajal
mängides. Harjutusrajal saate oma normaallöögi järjepidevust harjutada.
Saate funktsiooni kasutada, kui soovite proovida vähem kui täistugevusega
löögi sooritamist, näiteks number 9 golifikepi kasutamist ja selle löömist
50% vähema jõuga kui tavaliselt ning seeläbi näha kui kaugele pall lendab.
1.Valige
> SwingStrength;
2.Valige golfikepp;
3.Sooritage löök.
Järgmise golfikepi kasutamine
1.Valige SwingStrength ekraanilt
> Change Club;
2.Valige golfikepp, mida plaanite kasutada;
3.Kui golfikepp pole kalibreeritud, siis tehke seda nüüd.
TempoTraining
TempoTraining aitab teil sooritada järjepidevamaid lööke. Seade mõõdab ja
kuvab tagantkäe ja allalöögi aja ning löögitempo. Löögitempo sisealdab
endas tagantäelöögi ja allalöögi suhet. Kolm ühele ehk 3.0 on ideaalne
löögitempo, mis põhineb uuringutes, mis on thetud profesionaalsete
golfimängijate lööke uurides.
Ideaalse 3.0 tempo saavutamiseks saate kasutada erinevaid löögi ajastusi
näiteks 0,7 sek./0,23 sek. või 1,2 sek./0,4 sek. Igal golfimängijal on oma
unikaalne löögitempo mis vastab nende võimekusele ja kogemusele.
Garmin seade võimaldab kasutada kuute erinevat tempo mõõtmist. Seade
annab tooniga märku tempo kordamisest, esimene toon annab märku
tagantkäe löögi sooritamiseks ning järgmine toon allalöögi sooritamise
alustamisest. Kolmas toon tähendab, et nüüd peaksite palli lööma. Seade
kuvab ka löökide kohta käiva graafiku, et saaksite tagantkäelööki ja allalööki
paremini ajastada.
①
②
③
④
Roheline
Sinine
Punane

Ajastuse võimalused
Tagantkäelöögi aeg
Allakaare löögi aeg
Teie ajastus
Hea ajastus
Liiga aeglane
Liiga kiire

Parima ajastuse treenimiseks peaksite alustama kasutades kõige
aeglasemat tempot ning proovima teha mõned löögid. Kui tempo kohta
käiv graafik on tagantköelöögi ja allalöögi jaoks roheline, siis saate edasi
liikuda järgmise tempo mõõtmise ajastuse juurde kuni leiate endale
sobivaima tempo.

