
                                          Approach® S60 
Naujinimai 
Kompiuteryje įdiekite „Garmin Express (www.garmin.lt/garmin-express). Savo 
išmaniajame telefone įdiekite „Garmin Connect Mobile“ programėlę. Tokiu būdu 
gausite patogią prieigą prie šių „Garmin“ įrenginiams skirtų paslaugų: 

 programinės įrangos naujinimai; 

 maršrutų naujinimai; 

 duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“; 

 gaminio registracija; 
„Garmin Express“ nustatymas 
1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB laidu; 
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express; 
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 
„Garmin Golf“ programėlė 
"Garmin Golf" programėlė sudaro galimybę golfininkams varžytis tarpusavyje 
skirtinguose laukuose. Daugiau nei 40 000 laukų turi savaitinius lyderių sąrašus, 
prie kurių kiekvienas gali prisijungti. Galite sukurti turnyro įvykį ir pakviesti žaidėjus 
žaisti. „Garmin Golf“ programėlė sinchronizuoja duomenis „Garmin Connect“ 
tinklalapyje ir „Garmin Connect Mobile“ programėlėje. „Garmin Golf“ programėlę 
galite atsisiųsti iš „App Store“ savo išmaniajame telefone. 

Prietaiso įkrovimas 
Pastaba: gerai nuvalykite ir nusausinkite kontaktus ir plotą aplink juos prieš 

įkraudami ar jungdami prie 
kompiuterio, kad kontaktai 
nepradėtų rūdyti.  
1. Įkiškite mažąjį USB laido galą į 
prietaiso įkrovimo lizdą; 
2. Įkiškite didyjį USB laido galą į 
kompiuterio USB lizdą; 
3. Iki galo įkraukite prietaisą. 
 
 

 
Valdiklių meniu peržiūra 
Valdiklių meniu yra tokie punktai, kaip netrukdymo 
režimo įjungimas, liečiamojo ekrano užrakinimas ir 
prietaiso išjungimas. 
Pastaba: valdiklių meniu punktus galite papildyti, 
pertvarkyti ir pašalinti. 

1. Bet kuriame ekrane palaikykite nuspaudę ; 
2. Pasirinkite variantą. 

Prietaiso apžvalga 
 ① 

Liečiamasis 
ekranas 

Funkcijas, duomenis ir meniu 
galite susirasti perbraukdami 
ekraną pirštu. Bakstelėkite 
elementą, kurį norite 
pasirinkti. 

② 
Veiksmo 
mygtukas 

Paspauskite veiklai pradėti. 
Žaisdami golfą paspauskite 
golfo meniu atidaryti. 

③ 

 

Laikykite nuspaudę prietaisui 
įjungti. Laikykite nuspaudę 
valdiklių meniu peržiūrėti. 
Paspauskite, jei norite 
pamatyti dabartinio ekrano 
meniu. 

④ 

 

Paspauskite grįžimui į 
ankstesnį langą. 

Palydovo signalo gavimas 
Tam, kad prietaisas aptiktų palydovo signalus, turi būti giedras dangus. Laikas ir 
data nusistato automatiškai, priklausomai nuo GPS padėties. 
1. Išeikite į lauką, į atvirą vietą. Prietaiso priekis turėtų būti nukreiptas į dangų; 
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus. Palydovo signalams gauti gali prireikti 30-
60 sekundžių. 
Susiejimas su išmaniuoju telefonu 
Norinti naudotis „Approach S60“ ryšio funkcijomis, jį reikia susieti tiesiogiai per 
„Garmin Connect Mobile“ programėlę, o ne naudojant išmaniojo telefono 
„Bluetooth“ nustatymus. 
1. Iš savo telefono programėlių parduotuvės įdiekite „Garmin Connect Mobile“ 
programėlę; 

2. Palaikykite nuspaudę  prietaisui įjungti. Pirmą kartą įjungę prietaisą turėsite 
pasirinkti kalbą. Kitame žingsnyje jums reikės susieti prietaisą su jūsų išmaniuoju 
telefonu; 

Patarimas: galite pasirinkti  > Settings > Pair Phone (  > Nustatymai > Susieti 
telefoną) susiejimui po pradinių nustatymų pradėti. 
3. Pridėkite savo prietaisą prie savo „Garmin Connect Mobile“ paskyros: 
 jei tai Jūsų pirmasis prietaisas, kurį siejate su „Garmin Connect Mobile“ 

programėle, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas; 

 jei jau esate susieję kitą prietaisą su „Garmin Connect Mobile“ programėle, 
nustatymų meniu pasirinkite Garmin Devices > Add Device  (Garmin įrenginiai 
> Pridėti įrenginį) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

Po to, kai sėkmingai susiesite įrenginius, pasirodys pranešimas ir jūsų prietaisas 
automatiškai sinchronizuosis su išmaniuoju telefonu. 

Automatinio užduoties nustatymo („Auto Goal“) funkcija 
Jūsų prietaisas automatiškai sukuria kasdienę žingsnių užduotį, atsižvelgdamas į 
ankstesnius aktyvumo lygius. Jums judant dienos metu, prietaisas rodo kokią 
kasdieninės užduoties dalį įveikėte. Jei nenorite naudoti automatinės užduoties 
funkcijos, savo „Garmin Connect“ paskyroje galite nustatyti savo žingsnių užduotį. 
Judėjimo priminimo naudojimas  
Sėdint ilgą laiką gali prasidėti nepageidaujami metaboliniai pakitimai. Ši funkcija 
primins Jums, kad laikas pajudėti. Po vienos neaktyvumo valandos, pasirodo užrašas 
Move! (Pajudėkite!) ir raudona juosta. Po kiekvienų 15 minučių neveiklumo pasirodo 
papildomi segmentai. Trumpai pasivaikščiokite (bent porą minučių) judėjimo 
priminimui panaikinti. 
Miego stebėjimas 
Kol miegate, prietaisas stebi jūsų judėjimą. Miego statistikoje yra visos miego 
valandos, miego lygis ir miego judėjimas. Savo įprastas miego valandas galite 
nustatyti „Garmin Connect“ paskyros naudotojo nustatymuose. Savo miego statistiką 
galite peržvelgti „Garmin Connect“ paskyroje. 
Veiklos 
Jūsų prietaisas gali būti naudojamas patalpose, lauke, sporto ir fitneso veiklai. Kai 
pradedate veiklą, prietaisas rodo ir įrašo jutiklio duomenis. Jūs galite išsaugoti 
veiksmus ir dalintis jais su „Garmin Connect" bendruomene. Naudodamiesi „Garmin 
Connect" paskyra taip pat galite įdiekti „Connect IQTM“ veiklos programėles į savo 
prietaisą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie veiklos stebėjimą ir fitneso 
matavimų tikslumą, eikite į www.garmin.lt/at-uz-pre. 
Veiklos pradėjimas 
Pradėjus veiklą, GPS įsijungia automatiškai (jei reikia). Sustabdžius veiklą, prietaisas 
grįžta į laikrodžio režimą. 
1. Kai rodomas laikrodžio vaizdas, paspauskite veiklos mygtuką; 

2. Bakstelėkite ; 
3. Pasirinkite veiklą; 
4. Jei reikia, palaukite, kol prietaisas prisijungs prie jūsų ANT+ jutiklių; 
5. Jei veiklai reikalingas GPS, išeikite į lauką ir palaukite kol prietaisas aptiks 
palydovus; 
6. Paspauskite veiklos mygtuką laikmačiui įjungti. 
Pastaba: prietaisas nepradės veiklos duomenų įrašymo, kol neįjungsite laikmačio.  
Veiklos sustabdymas 
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 
2. Pasirinkite variantą: 

 veiklai atnaujinti, paspauskite veiklos mygtuką 
 veiklai išsaugoti ir grįžti į laikrodžio vaizdą, pasirinkite Done >  (Atlikta >); 

 veiklai atmesti ir grįžti į laikrodžio vaizdą, pasirinkite Done  >  >  (Atlikta >). 

Mini programėlės („Widgets“) 
Jūsų prietaise jau yra įdiegtos mini programėlės greitai informacijos peržiūrai. Kai 
kurioms jų reikalingas „Bluetooth“ ryšys su išmaniuoju telefonu. Kai kurios mini 
programėlės yra nematomos esant standartiniams nustatymams. Galite jas pridėti 
prie mini programėlių sąrašo rankiniu būdu. 
Pranešimai („Notifications“): praneša apie įeinančius skambučius, žinutes, 
socialinių tinklų naujinimus ir kt., priklausomai nuo telefono pranešimų nustatymų.  
Kalendorius („Calendar“): rodomi artėjantys susitikimai iš telefono kalendoriaus. 
Muzikos valdikliai („Music controls“): grotuvo valdymo mygtukai telefonui. 
Orai („Weather“): rodo dabartinę temperatūrą ir orų prognozę. 
Mano diena („My day“): rodoma dinamiška jūsų šios dienos veiklos santrauka. 
Parametruose matoma Jūsų paskutinė įrašyta veikla, intensyvumo minutės, įveikti 
laiptai, žingsniai, sudegintos kalorijos ir kt. 
Žingsniai („Steps“): stebi Jūsų kasdien atliekamų žingsnių skaičių, žingsnių užduotį, 
nukeliautą atstumą. 
Intensyvumo minutės („Intensity minutes“): stebi Jūsų laiką, praleistą dalyvaujant 
vidutinio ar stipraus intensyvumo veikloje, Jūsų nustatytą intensyvios veiklos 
trukmės minutėmis tikslą ir Jūsų pasiektą pažangą link šio tikslo. 
Paskutinė veikla („Last activity“): parodo trumpą jūsų paskutinės įrašytos veiklos 

Paskutinė sporto rūšis („Last sport“): pateikiama trumpa jūsų paskutinės įrašytos 
sportinės veiklos santrauka ir visas per savaitę įveiktas atstumas. 
Kalorijos („Calories“): rodo informaciją apie jūsų kalorijų šiai dienai. 
Golfas („Golf“): rodo paskutinio golfo turo informaciją. 
Mini programėlių („Widgets“) atidarymas 
Jūsų prietaise jau įdiegtos kelios mini programėlės; daugiau funkcijų galėsite įdiegti 
savo prietaisą susieję su savo išmaniuoju telefonu. 

 Perbraukite pradinį laikrodžio ekraną žemyn ar aukštyn; 

 Bakstelėkite liečiamąjį ekraną mini programėlės papildomiems pasirinkimams ir 
funkcijoms peržiūrėti. 

 Spustelėkite , jei norite peržvelgti mini programėlės nustatymus. 
Mini programėlių sąrašo keitimas 

1. Pasirinkite  > Settings > Widgets (  > Nustatymai > Mini programėlės); 
2. Pasirinkite mini programėlę; 
3. Paspauskite aktyvavimo („Enabled“) aktyvavimo jungiklį mini programėlei iš sąrašo 
pašalinti; 
4. Pasirinkite Add Widgets (Pridėti mini programėles); 
5. Pasirinkite mini programėlę. 
Mini programėlė pridedama prie mini programėlių ekrano. 

http://www.garmin.lt/garmin-express
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.lt/at-uz-pre


santrauką, pvz., paskutinį bėgimą, paskutinį važiavimą ar paskutinį plaukiojimą. 

Golfo žaidimas 
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 
2. Pasirinkite Gold; 
3. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus. Tai gali užtrukti 30-60 sekundžių; 
4. Pasirinkite maršrutą iš artimiausių maršrutų sąrašo; 
Duobučių vaizdas 
Prietaisas rodo duobutę, į kurią 
šiuo metu žaidžiate, ir automatiškai 
– perėjimus Jums judant link kitos 
duobutės. Galite perbraukti 
aukštyn arba žemyn arba tempti 
duobučių indikatorių ekrano kraštu 
duobutėms pakeisti. 
Pastaba: prietaisas standartiškai 
apskaičiuoja atstumą iki ridenimo 
lauko priekio, vidurio ir galo. Jei 
žinote vėliavėlės vietą, galite nustatyti ją tiksliau. 

① Einamosios duobutės numeris 

② Duobutės indikatorius 

③ Duobutės „PAR“ skaičius 

④ Duobučių žemėlapis 

⑤ Atstumas iki ridenimo lauko priekio 

⑥ Atstumas iki ridenimo lauko vidurio 

⑦ Atstumas iki ridenimo lauko galo 

„PlaysLike“ atstumo peržiūra 
„Plays like“ atstumo funkcija įvertina altitudės pokyčius golfo lauke, rodydama 
pakoreguotą atstumą iki ridenimo lauko.  
Pasirinkite atstumą iki ridenimo lauko. Šalia kiekvieno atstumo yra piktograma.  

 
Atstumas yra tolesnis nei tikimasi dėl altitudės pokyčio. 

 
Atstumas yra toks, kokio ir tikimasi. 

 
Atstumas yra trumpesnis dėl altitudės pokyčio.  

Ridenimo lauko peržiūra 
Žaisdami žaidimą, galite iš arčiau pažvelgti į ridenimo lauką ir perkelti vėliavėlės 
vietą. 
1. Pasirinkite žemėlapį („Map“); 

2. Pasirinkite  ekrano viršuje. 

3. Bakstelėkite arba tempkite  vietai pakeisti.  
Atstumai duobučių informacijos ekrane atnaujinami nurodant naujas pažymėtas 
vietas. Žymėjimų vietos išsaugomos tik dabartiniam turui. T 
Žymėjimo krypties peržiūra 
„PinPointer“ funkcija yra kompasas, kuris rodo kryptį, kai negalite matyti ridenimo 
lauko. Ši funkcija gali padėti jums nustatyti smūgio kryptį, net jei esate miške arba 
gilioje smėlio duobėje. 
Pastaba: nenaudokite „Pin Pointer“ funkcijos golfo automobilyje. Golfo 
automobilio trukdžiai gali pabloginti kompaso tikslumą.  
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 

2. Bakstelėkite . Rodyklė rodo vėliavėlės vietą. 
„Layup“ ir „Dogleg“ atstumų ir išsaugotų vietų peržiūra 
Galite peržiūrėti „layup“ ir „dogleg“ atstumų sąrašą „PAR“ 4 ir 5 duobutėms. Šiame 
sąraše taip pat rodomos išsaugotos vietos. 
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 

2. Bakstelėkite . 
Pastaba: atstumai ir vietos pašalinamos iš sąrašo jas įveikus.  
Vietos išsaugojimas 
Žaidžiant turą, kiekvienai duobutei galite išsaugoti iki penkių vietų. Vietos 
išsaugojimas yra naudingas norint įrašyti objektus ar kliūtis, kurios žemėlapyje 
nerodomos. Atstumą iki šių vietų galite matyti „layup“ ir „dogleg“ ekrane. 
1. Atsistokite toje vietoje, kurią norite išsaugoti. 
Pastaba:  negalite išsaugoti vietos, kuri yra toli nuo pasirinktos duobutės. 
2. Paspauskite veiklos mygtuką; 

3. Pasirinkite  >  > Save Location (  >  > Išsaugoti vietą); 
4. Pasirinkite vietos pavadinimą. 
Atstumo matavimas su „Touch Targeting“ (lietimo taikinio nustatymo) funkcija 
Žaidimo metu galite naudoti „Touch Targeting“ funkciją atstumui iki bet kurio 
žemėlapio taško išmatuoti; 
1. Pasirinkite žemėlapį; 

2. Paspauskite arba tempkite pirštu iki taikinio apskritimo . Jūs galite matyti 
atstumą nuo savo dabartinės iki taikinio vietos, ir nuo taikinio apskritimo iki 
žymeklio; 

3. Jeigu reikia, pasirinkite  arba  vaizdui padidinti arba sumažinti. 
Smūgio matavimas su „AutoShot“ funkcija 
1. Pradėkite žaisti turą. Atstumas nuo smūgio vietos atsiranda ekrano viršuje; 
2. Eikite arba važiuokite iki savo kamuoliuko; 
3. Atlikite kitą smūgį. Prietaisas įrašo jūsų paskutiniojo smūgio atstumą. 

Taškų lentelės („Scorecard“) naudojimas 
1. Žaisdami golfą paspauskite veiklos mygtuką.; 
2. Bakstelėkite ; 

3. Jeigu reikia, pasirinkite   taškų skaičiavimui nustatyti arba „par“ parametrui 
pakeisti; 
4. Braukite aukštyn arba žemyn arba tempkite duobutės žymeklį ekrano kraštu 
duobutėms pakeisti; 
5. Bakstelėkite liečiamojo ekrano viduryje; 

6. Su  arba  nustatykite taškus. 
Smūgių istorijos peržiūra 
1. Sužaidę duobutę, paspauskite veiksmo mygtuką; 

2. Pasirinkite  paskutiniojo smūgio informacijai peržiūrėti; 

3. Pasirinkite  kiekvieno smūgio į duobutę informacijai peržiūrėti; 
4. Pasirinkite smūgi mosto stiprumui peržiūrėti; 
Turo santraukos peržiūra 
Turo metu galite peržiūrėti savo taškus, statistiką ir žingsnių informaciją. 
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 

2. Spustelėkite ; 
3. Perbraukite žemyn ar viršun. 
Partijos pabaigimas 
1. Paspauskite veiklos mygtuką; 
2. Pasirinkite End (Pabaigti); 
3. Pasirinkite variantą: 

 statistikai ir turo informacijai peržiūrėti – paspauskite savo taškus; 

 partijai išsaugoti ir grįžti į laikrodžio vaizdą, pasirinkite Save>  (Išsaugoti >); 

 taškų lentelei koreguoti pasirinkite Edit Score>  (Koreguoti taškus); 

 partijai atmesti ir grįžti į laikrodžio vaizdą, pasirinkite Discard>  (Atmesti >); 

 partijai laikinai sustabdyti ir vėliau jai atnaujinti, pasirinkite Time (Laikas). 
„Swing tempo“ (Mosto stiprumo) programėlė 
„Swing tempo“ programėlė padeda pagerinti mosto parametrus. Prietaisas matuoja 
ir parodo jūsų mosto atgal laiką ir mosto žemyn laiką. Įrenginys taip pat rodo mostų 
tempą. Mosto tempas yra mosto atgal laikas, padalytas iš mosto žemyn laiko, 
išreikštas santykiu. Santykis 3 su 1, arba 3,0 yra idealus mosto tempas, pagrįstas 
profesionalių golfo žaidėjų tyrimais. 
Mosto tempo analizė 
1. Kai rodomas laikrodžio vaizdas, paspauskite veiklos mygtuką; 

2. Pasirinkite  > Swing Tempo (  > Mosto tempas); 

3. Pasirinkite  arba  mosto laikui nustatyti; 

4. Pasirinkite  Club Time, bei pasirinkite lazdos tipą; 
5. Atlikite visą mostą. Prietaisas parodys jūsų mosto analizę. 
„TruSwing“ funkcija 
„TruSwing“ funkcija leidžia peržiūrėti „TruSwing“ prietaisu įrašytus mosto 
parametrus. Apsilankykite www.garmin.lt/approach „TruSwing“ prietaisui įsigyti. 
„TruSwing“ parametrai 
Savo mostų parametrus galite peržiūrėti savo „Approach“ prietaise, „Garmin 
Connect“ arba „Garmin Connect Mobile“ programėlėje. Daugiau informacijos žr. savo 
„TruSwing“ prietaiso naudotojo instrukcijose. 
Rankos keitimas 

1. „TruSwing“ programėlėje pasirinkite  > Handedness (  > Rankiškumas); 
2. Pasirinkite variantą. 
Prietaiso atstatymas 
Jeigu prietaisas nereaguoja, gali tekti jį perkrauti. Tai neištrins jokių jūsų duomenų ar 
nustatymų. 

1. Palaikykite nuspaudę  12 sekundžių. Prietaisas išsijungia; 

2. Palaikykite nuspaudę  vieną sekundę prietaisui įjungti. 
ANT+ jutiklių susiejimas 
Susiejimas yra ANT+ belaidžių jutiklių sujungimas. Pavyzdžiui, širdies pulso matuoklio 
sujungimas su Jūsų „Garmin“ prietaisu. 
1. Priartinkite įrenginį tiek, kad jis būtų jutiklio veikimo zonoje (3 m); 
Pastaba: susiejimo metu stovėkite 10 m atstumu nuo kitų ANT+ jutiklių. 

2. Pasirinkite  >Settings > Sensors& Accessories > Add New (Nustatymai > Jutikliai 
ir priedai > Pridėti naują); 
3. Pasirinkite jutiklį. Duomenų laukelį galite nustatyti jutiklio duomenims rodyti. 
Prietaiso valymas 
Pastaba: net ir nedidelis kiekis prakaito ar drėgmės gali sukoroduoti elektrinius 
kontaktus, kai jie prijungiami prie įkroviklio. Korozija gali sustabdyti įkrovimą ir 
duomenų perkėlimą. 
1. Prietaisą nuvalykite silpnu ploviklio tirpalu išmirkyta šluoste; 
2. Nusausinkite. Po valymo leiskite prietaisui visiškai išdžiūti. 
Patarimas: daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/ierices-kopsana. 
Specifikacijos 

Baterijos tipas Įkraunama integruota ličio jonų baterija  

Baterijos tarnavimo laikas Iki 10 dienų laikrodžio režime. 
Iki 10 val. GPS režime 

Atsparumo vandeniui klasė 5ATM 

Darbinės temp. intervalas nuo -20oC iki 55oC 

Įkrovimo temp. intervalas nuo 0oC iki 45oC 

Radijo dažnis / protokolas 2.4 GHz ANT+, Bluetooth Smart 
www.GARMIN.lt 

 

http://www.garmin.lt/approach
http://www.garmin.lt/ierices-kopsana

