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Aloitus
 VAroitus

Lue lisätietoja varoituksista ja muista 
tärkeistä seikoista laitteen mukana 
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja 
tuotetietoja -oppaasta. 

Tee nämä toimet, kun käytät laitetta 
ensimmäisen kerran.

1. Lataa laite (sivu 1).
2. Käynnistä laite (sivu 2).
3. Etsi satelliittisignaaleja (sivu 3).
4. Aloita kierros (sivu 3).

Laitteen lataaminen
ilmoitus

Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat 
ja niiden ympäristö perusteellisesti 
ennen lataamista ja liittämistä 
tietokoneeseen.

Laite ei lataudu, kun akun lämpötila ei 
ole alueella 5–40 °C (41–104 °F).

1. Liitä kaapelin USB-liitin 
muuntajaan.

2. Liitä muuntaja pistorasiaan. 
3. Kohdista laitteen taustapuolella 

olevat neljä liitinpintaa 
latauspidikkeen ➊ vastaaviin 
neljään tappiin.

➊
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Kun liität laitteen virtalähteeseen, 
laite käynnistyy, ja latausnäyttö 
avautuu.

4. Lataa laitteen akku täyteen
Kun laitteen akku on täynnä, näytössä 
näkyvä  on täysinäinen.

Laitteen käynnistäminen
 Paina power-painiketta pitkään.

Painikkeet
Kullakin painikkeella on useita 
toimintoja. 

light/power Ota taustavalo käyttöön 
painamalla painiketta.
Voit käynnistää ja sammuttaa 
laitteen painamalla painiketta 
pitkään.

up Selaa valikoita, reikiä 
ja asetuksia painamalla 
painiketta.

down Selaa valikoita, reikiä 
ja asetuksia painamalla 
painiketta. 

oK/menu Painamalla painiketta voit 
valita valikkoasetuksia ja 
kuitata ilmoituksia.
Avaa valikko painamalla 
painiketta pitkään. 

Kuvakkeet
Akku on lopussa.

(animoitu)

GPS on käytössä ja 
matkamittari mittaa etäisyyttä.

Hälytys on käytössä.
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satelliittisignaalien 
etsiminen
Et voi aloittaa kierrosta, ennen 
kuin laite on hakenut satelliitteja. 
Satelliittisignaalien etsiminen voi 
kestää 30–60 sekuntia. 

1. Poistu tarvittaessa 
virransäästötilasta painamalla OK-
painiketta.

2. Mene ulos aukealle paikalle.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja. 

Kierroksen aloittaminen
1. Paina aikasivulla menu-painiketta.
2. Valitse Aloita kierros.
3. Valitse kenttä luettelosta.
Laite aloittaa automaattisesti sijaintiasi 
lähimpänä olevasta reiästä.

reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän 
yleiskatsauksen. Laite siirtyy 
automaattisesti, kun siirryt uudelle 
reiälle.

HUOMAUTUS: koska lipputangon 
sijainti vaihtelee, laite laskee 
etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan 
sekä keskikohtaan, ei todelliseen 
lipputangon sijaintiin.

➍

➊

➋

➌

➎
➊ Nykyisen reiän numero.

➋ Etäisyys viheriön takareunaan.
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➌ Etäisyys viheriön keskikohtaan. 

➍ Etäisyys viheriön etureunaan.

➎ Osoittaa reiän par-arvon.

Lyönnin mittaaminen
Et voi mitata lyöntiä, ennen kuin olet 
aloittanut kierroksen.

1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Mittaa lyönti.
3. Kävele pallon luo.

Kun kävelet, etäisyys näkyy 
näytössä. 

Etäisyyden nollaaminen
Jos et tee mitään, etäisyysarvo 
nollautuu automaattisesti, kun siirryt 
seuraavalle reiälle. 

1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Mittaa lyönti.
3. Valitse Uusi lyönti.

Kierroksen lopettaminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Lopeta kierros.

Matkamittarin etäisyyden 
tarkasteleminen
Matkamittari mittaa 
kokonaiskävelymatkan.

1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Matkamittari.

Kun kävelet, etäisyys näkyy 
näytössä. 

Matkamittarin poistaminen 
käytöstä 
Jos suljet matkamittarin, laite jatkaa 
mittaamista. Etäisyyden mittaaminen 
käyttää GPS-toimintoa ja lyhentää 
akunkestoa. 

1. Paina menu-painiketta pitkään.
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2. Valitse Matkamittari.
Laite kehottaa jatkamaan, 
nollaamaan etäisyyden tai 
poistamaan matkamittarin käytöstä. 

3. Valitse Sammuta.

Järjestelmäasetusten 
muuttaminen
Voit muuttaa kellonaikaa, ajan esitystä, 
ääniä, kieltä ja mittayksikköä.

1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asetus.
3. Muuta asetuksia.

Ajan asettaminen 
manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti 
automaattisesti, kun laite etsii 
satelliitteja.

1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asetus > Aika > 

Manuaalinen.
3. Anna aika ja paina OK-painiketta.

Hälytyksen asettaminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Hälytys > Määritä.
3. Anna hälytysaika.
4. Valitse Hälytys > Käytössä.

Kenttien päivitykset
Tämä laite saattaa oikeuttaa 
maksuttomiin kenttäkarttapäivityksiin.

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen 
USB-porttiin.

2. Kohdista laitteen taustapuolella 
olevat neljä liitinpintaa 
latauspidikkeen vastaaviin
neljään tappiin.

3. Päivitä Approach® osoitteessa 
www.garmin.com/CourseView.

4. Seuraa näytön ohjeita.

www.garmin.com/CourseView


6 Approach S1 -käyttöopas

tekniset tiedot
ilmoitus

Laite on vesitiivis IEC-standardin 
60529 IPX7 mukaan. Se kestää 
upottamista 1 metrin syvyyteen 30 
minuutin ajan. Pidempi upotus saattaa 
vahingoittaa laitetta. Pyyhi ja kuivaa 
laite ilmavassa paikassa upottamisen 
jälkeen.

HUOMAUTUS: laite ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi uinnin aikana.

Akku 200 mAh:n ladattava, 
litiumioni, nappiparisto

Akun käyttöikä Katso sivulla 6
Käyttölämpötila -20–60 °C

(-4–140 °F)
Akun 
latauslämpötilat

-5–40 °C
(41–104 °F)

tietoja akusta
 VAroitus

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. 
Lue lisätietoja varoituksista ja muista 
tärkeistä seikoista laitteen mukana 
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja 
tuotetietoja -oppaasta.

Akun käyttöikä
Akunkesto* Laitteen käyttö
Enintään 
3 viikkoa

Laite on koko ajan 
virransäästötilassa.

Enintään 
8 tuntia

GPS-toiminto on koko ajan 
käytössä.

*Täyteen ladatun akun kesto 
määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon 
ja virransäästötilan käytön mukaan. 
Myös käyttäminen erittäin kylmissä 
lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
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Virransäästö
Laite siirtyy virransäästötilaan, kun se 
on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. 
Laite näyttää ajan ja päivämäärän, 
mutta ei käytä GPS-toimintoa. Voit 
poistua virransäästötilasta painamalla 
OK-painiketta.

Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos painikkeet tai näyttö lakkaavat 
vastaamasta, laite on ehkä nollattava.

1. Paina power-painiketta, kunnes 
näyttö tyhjenee. 

2. Paina power-painiketta, kunnes 
näyttö syttyy. 

omien tietojen poistaminen
Paina menu- ja down-painiketta 
pitkään samanaikaisesti.

Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja 
rekisteröimällä tuotteen jo tänään:

• Mene osoitteeseen  
http://my.garmin.com.

• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen 
kopio turvallisessa paikassa.

Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin 
sivustossa.

• Siirry osoitteeseen  
www.garmin.com/intosports.

• Siirry osoitteeseen 
www.garmin.com/learningcenter.

• Osoitteessa http://buy.garmin.com 
tai Garmin-jälleenmyyjältä 
saat lisätietoja valinnaisista 
lisävarusteista ja varaosista.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
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Yhteyden ottaminen Garminin 
tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos 
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta. 

• Yhdysvallat:www.garmin.com
/support, tai ota yhteyttä Garmin 
USA:han puhelimitse: (913)  
397 8200 tai (800) 800 1020.

• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin 
Europe Ltd.) numeroon 0808 
2380000.

• Eurooppa: osoitteessa  
www.garmin.com/support voit 
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot 
valitsemalla Contact Support. 
Vastaavasti voit soittaa numeroon 
+44 (0) 870 8501241 (Garmin 
Europe Ltd.).

Laitteen huoltaminen
ilmoitus

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai 
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa 
vahingoittua pysyvästi.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita 
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa 
muoviosia.

Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella 

kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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Muut tuotteet
Lisätietoja Approach-kosketusnäyttömalleista on Garminin sivustossa.

• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Mene osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin-

jälleenmyyjään.

Approach G3Approach G5

www.garmin.com/intosports
http://buy.garmin.com


Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset  
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin  

sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
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