
                                                TruSwingTM 
Daugiau informacijos 

 Eikite į www.garmin.lt/approach. 

 Eikite į www.garmin.lt arba susisiekite su savo „Garmin“ pardavėju 
dėl detalesnės informacijos apie priedus arba atsargines dalis.  

Pagalba ir naujinimai 
„Garmin ExpressTM“ (www.garmin.lt/express) suteikia patogų priėjimą prie šių 
„Garmin“ prietaisams skirtų paslaugų:   

 gaminio instrukcijos; 

 programinės įrangos naujinimai; 

 duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“; 

 gaminio registracija; 
„Garmin Express“ nustatymas 
1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB kabeliu; 
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express; 
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

Būsenos LED lemputės 

LED signalas Būsena 

Mirksi raudonai (5 sekundes po įjungimo) Išsikrovusi baterija 

Mirksi raudonai (prijungus prie maitinimo 
šaltinio) 

Prietaisas įsikrauna 

Šviečia raudonai (po mosto) Mostas buvo įrašytas 

Šviečia raudonai (prijungus prie 
maitinimo šaltinio) 

Įkrovimas baigtas 

Besikeičianti raudona ir mėlyna Prietaisas yra susiejimo režime 

Dega mėlyna ir raudona Vyksta įrangos atnaujinimas 

Mirksinti mėlyna Prietaisas susietas su suderinamu 
mobiliuoju įrenginiu 

Specifikacijos 

Baterijos tipas Įkraunama integruota ličio jonų baterija  

Baterijos tarnavimo laikas Iki 12 valandų 

Atsparumo vandeniui klasė IEC 60529 IPX7 (iki 1 m, iki 30 min.) 

Darbinės temp. intervalas nuo -10oC iki 60oC 

Įkrovimo temp. intervalas nuo 0oC iki 40oC 
 

Prietaiso įkrovimas 
Pastaba: gerai nuvalykite ir nusausinkite kontaktus ir plotą aplink juos prieš 
įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti.  
Prietaisą maitina integruota ličio jonų baterija, kurią galima įkrauti naudojant 
kompiuterio USB jungtį.  
1. Atitraukite apsauginį dangtelį 
① nuo USB lizdo ②; 
2. Įkiškite mažąjį USB laido galą į 
prietaiso USB lizdą; 
3. Įkiškite didesniąją USB laido 
jungtį į kompiuterio USB lizdą; 
4. Iki galo įkraukite prietaisą. 
Raudona LED lemputė dega 
įkrovimo metu. Kai įkrovimas 
baigtas raudona LED lemputė lieka 
įjungta. 
Prietaiso įjungimas 
Palaikykite paspaudę prietaiso 
mygtuką  ① vieną sekundę. 
Prietaiso išjungimas 
Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką apie dvi sekundes. 
Jutiklio tvirtinimas prie golfo riedmušos 
1. Pridėkite jutiklį ant riedmušos koto 
žemiau rankenos; 
Pastaba: prietaisą tvirtinkite ant lygios 
riedmušos koto dalies. 
2. Sulyginkite liniją ① lygiagrečiai 
grioveliams ant riedmušos paviršiaus ②; 

 
3. Užspauskite gnybta aplink lazdą; 
4. Užtvirtinkite gnybto varžtą, kad prietaisas 
nejudėtų naudojimo metu. 
Pastaba: nepersukite veržiklio varžto 
Pastaba: nemėginkite pakeisti įrenginio pozicijos jau pritvirtinę veržiklį. Nuimkite 
ir vėl uždėkite prietaisą, jei norite pakeisti jo vietą! 

„Garmin Connect“ 
"Garmin Connect" suteikia įrankius mostui matuoti naudojant pažangią analitiką 
ir 3D animacijas. Naudodamiesi šiomis priemonėmis taip pat galite palyginti 
mostus, matyti istorinius duomenis ir tvarkyti savo golfo įrankius. Per „Garmin 
Connect“ svetainę ar mobiliąją programėlę galite prisijungti prie savo draugų. 
Nemokamai registracijai eikite įwww.garminconnect.com/golf. 
Išsaugokite savo sesijas: kai baigsite sesiją ir išsaugosite ją savo prietaise, 
galėsite įkelti šią sesiją į “Garmin Connect“ ir laikyti ją ten tiek, kiek norėsite. 
Analizuokite savo duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie savo 
mostus, įskaitant mosto greitį, mosto tempą ir daugelį kitų parametrų. 
Pasidalinkite savo veikla: galite prisijungti prie savo draugų ir stebėti vienas kito 
veiklą arba skelbti nuorodas apie savo veiklą mėgiamose socialinių tinklų 
svetainėse. 
Programinės įrangos atsisiuntimas 
1. Savo kompiuteryje eikite į www.garminconnect.com/truswing; 
2. Pasirinkite variantą: 

 jeigu naudojate Windows® operacinę sistemą, pasirinkite Download for 
Windows  ir sekite nurodymus ekrane; 

 jeigu naudojate Mac® operacinę sistemą, pasirinkite Download for Mac ir 
sekite nurodymus ekrane. 

Prietaisų susiejimas 
Susiejimo režimas automatiškai aktyvuojasi kas kartą įjungus „TruSwing“ 
prietaisą. Kad galėtumėte įrašyti mostus susiekite savo „TruSwing“ prietaisą su 
suderinamu išmaniuoju telefonu arba suderinamu „Garmin“ golfo prietaisu. 
Susiejimas su išmaniuoju telefonu 
Norėdami kuo labiau išnaudoti savo „TruSwing“, turėtumėte jį susieti su savo 
išmaniuoju telefonu ir atlikti nustatymus su „Garmin Connect Mobile“ 
programėle. 
Pastaba: kitaip nei kitų „Bluetooth“ įrenginių atveju, kurie yra susiejami per  Jūsų 
mobiliojo telefono „Bluetooth“ nustatymus, savo „TruSwing“ prietaisą turite 
susieti tiesiogiai per „Garmin Connect Mobile“ programėlę. 
1. Eikite www.garminconnect.com/truswing savo mobiliojo naršyklėje; 
2. Vykdykite nurodymus ekrane programėlei gauti. 
3. Įdiekite ir atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programėlę. 
4. Pridėkite savo prietaisą prie savo „Garmin Connect“ paskyros: 

 jei tai pirmasis prietaisas, siejamas 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 >  ir vykdykite ekrane 
pateikiamas instrukcijas. 

Susiejimas su laikrodžiu 
Jūs galite susieti savo įrenginį su suderintu „Garmin golf“ laikrodžiu. 
1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą; 
2. Savo suderintame laikrodyje, pagrindiniame meniu pasirinkite TruSwing. 
Siejimas su nešiojamu prietaisu 
Jūs galite susieti savo įrenginį su suderintu „Garmin“ nešiojamuoju golfo 
prietaisu. 
1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą; 
2. Suderintame nešiojamame prietaise pasirinkite, Setup > TruSwing. 

Prietaiso priežiūra 
Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir grubaus elgesio, kadangi dėl to gali 
sutrumpėti gaminio tarnavimo laikas. 
Nenaudokite aštrių daiktų prietaisui valyti! 
Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti 
plastikines dalis ir apdailą! 
Nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, 
kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą. 
Sandariai įstatykite apsauginį dangtelį, kad nebūtų pažeistas USB lizdas! 
 

Mostų įrašymas 
1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą; 
2.Susietame įrenginyje pasirinkite golfo lazdą; 
3. Atlikite smūgį. 
Prietaisas įrašo jūsų mostą ir automatiškai įkelia duomenis į susietą įrenginį. 
Pastaba: turite paliesti kamuoliuką mosto metu, jei norite, kad būtų įrašyti 
naudingi mosto analizės duomenys. 
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Mosto parametrai 
Mosto greitis 
Mosto greitis tai riedmušos galvos greitis, kai ji paliečia kamuoliuką. 

Mosto tempas 
Mosto tempas yra jūsų mosto atgal 
laiko santykis su jūsų mosto į priekį 
laiku. 3 su 1 santykis arba 3.0 yra 
idealus mosto tempas, pagrįstas 
profesionalių golfo žaidėjų tyrimais. 
Jūs galite pasiekti idealų 3.0 tempą 
naudodami skirtingus mostų laikus, 
pavyzdžiui 0.7 s/0.23 s arba 1.2 s/0.4 s 
Kiekvienas golfo žaidėjas turi savo 
unikalų mosto tempą priklausantį nuo 
žaidėjo sugebėjimų ir patirties. 
 Mosto atgal laikas ① tai laikas 

nuo mosto pradžios iki mosto 
atgal viršaus. 

 Mosto žemyn laikas ② tai laikas nuo mosto žemyn pradžios iki susidūrimo su 
kamuoliuku.  

Dinaminis smūgio aukštyn kampas („Dynamic loft“) 
„Dynamic loft“ sąvoka reiškia smūgio kampą  („loft“) tarp riedmušos galvos 
paviršiaus smūgio metu plius arba minus smūgio kampo poslinkis („loft offset“), 
kuris priklauso nuo riedmušos palinkimo ir riedmušos galvos priekinės dalies 
kampo.  

 Jeigu riedmuša yra atlenkta atgal ①, smūgio kampo poslinkis bus pridėtas 
prie jūsų mosto smūgio kampo 

 Jeigu riedmuša palenkta į priekį ②, aukščio poslinkis bus atimtas iš jūsų 
mosto smūgio kampo. 

 
Nusitaikymas 
Nusitaikymas yra jūsų 
riedmušos kampas su linija iki 
taikinio. Kampai tarp 
riedmušos kelio ir riedmušos 
priekinės dalies taikinio turi 
įtakos kamuoliuko skriejimui. 

 Atviras ① parodo kokio 
dydžio kampu riedmušos 
priekinė dalis nutolusi nuo 
jūsų. 

 Uždaras ② parodo kokio 
dydžio kampu riedmušos priekinė dalis yra palinkusi į jus. 

Pastaba: linija iki taikinio tai kryptis, kuria riedmušos priekinė dalis nutaikyta 
mosto pradžioje. 

Riedmušos kelias 
Riedmušos kelias yra 
riedmušos horizontalaus 
judesio matmuo stebint iš 
viršaus. Riedmušos kelio ir 
galvos paviršiaus-taikinio 
kampai turi įtakos 
kamuoliuko skrydžiui. 

 Išeinantis kampas ① 
parodo riedmušos kelio 
kampą nuo jūsų. 

 Įeinantis kampas ② 
parodo jūsų riedmušos 
kelio kampą į jus. 

Riedmušos koto polinkis 
adresavimo metu 
Riedmušos koto polinkio kampas 
adresavimo metu gali būti į priekį 
① arba atgal ②, t.y. kampas, 
kuriuo laikote lazdą adresavimo 
metu, matuojant nuo 90 laipsnių 
stataus kampą. 
 

Koto polinkis smūgio metu 
Riedmušos koto polinkis smūgio 
metu yra kampas į priekį ① ir 
kampas atgal ②, kuriuo laikote 
lazdą smūgiuodami kamuoliuką – 
matuojamas nuo stataus 90 laipsnių 
kampo. Riedmušos koto polinkis 
daro įtaką jūsų mosto dinaminiam 
smūgio viršun kampui („Dynamic 
loft“).  
 

Riedmušos koto kampas 
nusitaikymo metu 
Riedmušos koto kampas nusitaikymo 
metu – tai kampas tarp riedmušos 
koto ir žemės, matuojamas nuo 
riedmušos koto centro, kai riedmuša 
yra nusitaikymo pozicijoje.  
 

Riedmušos koto kampas smūgio 
metu 
Riedmušos koto kampas smūgio 
metu tai kampas tarp riedmušos 
koto ir žemės, matuojamas nuo 
riedmušos koto centro, kai 
riedmuša atsitrenkia į kamuoliuką.  
 

Kamuoliuko skrydis 
Jūsų riedmušos kelio ir riedmušos priekinės dalies kampų derinys daro įtaką kamuoliuko skrydžiui. Čia pavaizduoti devyni bendri riedmušos kelio ir riedmušos 
priekinės dalies kampų deriniai ir jų įtaka skrydžio trajektorijoms. Jūs galite pagerinti kamuoliuko skriejimo trajektoriją stebėdami savo riedmušos kelio ir riedmušos 
priekinės dalies kampą ir pritaikydami jį savo mostui. 
Pastaba: numatomos skrydžio trajektorijos yra tiksliausios, kai kamuoliukas mušamas riedmušos galvos priekinės dalies centru.  

 
 Taikinio linija  Riedmušos kelias  Riedmušos priekinės dalies kampas 

 

 


