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Como começar
 Aviso

Consulte o guia Informações Importantes 
de Segurança e do Produto na 
embalagem do produto quanto a avisos 
relativos ao produto e outras informações 
importantes. 

Ao utilizar o dispositivo pela primeira 
vez, proceda a estas acções.

1. Carregue o dispositivo (página 1).
2. Ligue o dispositivo (página 2).
3. Adquira sinais de satélite (página 3).
4. Inicie uma ronda (página 3).

Carregar o dispositivo
aviso

Para evitar corrosão, seque cuidado-
samente os contactos e a área envolvente 
antes de carregar ou ligar o dispositivo a 
um computador.

O dispositivo não carrega com a pilha 
fora do intervalo de temperatura de 
41°F–104°F (5°C–40°C).

1. Ligue a extremidade USB do cabo ao 
adaptador AC.

2. Ligue o adaptador a uma tomada de 
parede comum. 

3. Alinhe os quatro contactos na 
parte de trás do dispositivo com as 
quatro extremidades no clipe de 
carregamento ➊.

➊
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Ao ligar o dispositivo a uma fonte de 
alimentação, este liga-se e aparece o 
ecrã de carregamento.

4. Carregar completamente o 
dispositivo.

Quando o dispositivo tiver a carga 
completa, a pilha animada  aparece 
no ecrã totalmente preenchida.

Ligar o dispositivo
 Prima e mantenha sob pressão o 

botão power.

Botões
Cada botão tem várias funções. 

light/power Prima para ligar a 
retroiluminação.
Prima e mantenha premido 
para ligar e desligar o 
dispositivo.

up Prima para percorrer menus, 
buracos e definições.

down Prima para percorrer menus, 
buracos e definições. 

oK/menu Prima para seleccionar opções 
do menu e aceitar mensagens.
Prima e mantenha premido 
para abrir o menu. 

Ícones
Bateria fraca.

(animado)

O GPS está ligado e o conta-
quilómetros está a medir a 
distância.
Alarme ligado.
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Adquirir sinais de satélite
Não é possível iniciar uma ronda até 
que o dispositivo adquira satélites. A 
aquisição de sinais de satélite poderá 
demorar entre 30 e 60 segundos. 

1. Se necessário, prima OK para sair do 
modo de poupança de energia.

2. Dirija-se para uma área aberta.
3. Aguarde enquanto o dispositivo 

procura satélites. 

iniciar uma ronda
1. Na página Hora, prima menu.
2. Seleccione Inic. ronda.
3. Seleccione um campo na lista.
O dispositivo inicia automaticamente no 
buraco mais próximo da sua posição.

vista do buraco
O dispositivo apresenta uma perspectiva 
geral do buraco em que está actualmente 
a jogar. O dispositivo efectua a transição 
automaticamente quando muda para um 
novo buraco.

NOTA: Como as posições dos buracos 
variam, o dispositivo calcula a distância 
para a frente, centro e atrás do green e 
não até à posição real do buraco.

➍

➊

➋

➌

➎
➊ Número do buraco actual.

➋ Distância até à parte de trás do green.
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➌ Distância até ao centro do green. 

➍ Distância para a frente do green.

➎ Indica o par para o buraco.

Medir a sua tacada
Antes de conseguir medir uma tacada, 
tem de iniciar uma ronda.

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.

2. Seleccione Medir tacada.
3. Caminhe até à bola.

Ao caminhar, a distância é 
apresentada no ecrã. 

Repor a distância
Se não fizer nada, o valor de distância é 
reposto automaticamente quando passa 
para o buraco seguinte. 

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.

2. Seleccione Medir tacada.
3. Seleccione Nova tacada.

Terminar uma ronda
1. Prima e mantenha premido o botão 

menu.
2. Seleccione Term. ronda.

visualizar distância do 
conta-quilómetros
O conta-quilómetros mede a distância de 
caminhada total.

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.

2. Seleccione Conta-quil.
Ao caminhar, a distância é 
apresentada no ecrã. 

Desligar o conta-quilómetros 
Se sair do conta-quilómetros, o 
dispositivo continua a medir a distância. 
A medição de distância utiliza o GPS e 
diminui a vida útil da pilha. 

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.
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2. Seleccione Conta-quil.
O dispositivo solicita que continue, 
reponha a distância ou desligue. 

3. Seleccione Desligar.

Modificar as Definições do 
sistema
Pode alterar a hora do dia, o formato da 
hora, os tons, o idioma e as unidades.

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.

2. Seleccione Configuração.
3. Alterar as definições.

Definir a hora manualmente
Por predefinição, a hora do relógio é 
definida automaticamente quando o 
dispositivo adquire satélites.

1. Prima e mantenha premido o botão 
menu.

2. Seleccione Configuração > Hora > 
Manual.

3. Introduza a hora e prima OK.

Definir o alarme
1. Prima e mantenha premido o botão 

menu.
2. Seleccione Alarme > Definir.
3. Introduza a hora de alarme.
4. Seleccione Alarme > Ligado.

Actualizações de campos
Este produto pode ter direito a 
actualizações gratuitas de campos.

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB 
no computador.

2. Alinhe os quatro contactos na parte 
de trás do dispositivo com os quatro 
contactos no clipe de carregamento.

3. Para actualizar o seu Approach®, 
visite www.garmin.com/CourseView.

4. Siga as instruções no ecrã.

www.garmin.com/CourseView
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Especificações
aviso

A unidade é à prova de água, em 
conformidade com a norma IEC 60529 
IPX7. Suporta a imersão em 1 metro 
de água durante 30 minutos. Uma 
submersão prolongada pode causar danos 
na unidade. Depois da submersão, não se 
esqueça de limpar a unidade e de a secar 
ao ar livre antes de voltar a utilizá-la.

NOTA: O dispositivo não se destina a 
utilização durante a prática de natação.

Pilha Pilha-botão recarregável de 
iões de lítio de 200 mAh

Vida da pilha Consulte a página 6
Intervalo de 
temperatura de 
funcionamento 

De -4°F a 140°F
(de -20°C a 60°C)

Intervalo de 
temperatura de 
carregamento 
da pilha.

De 41°F a 104°F
(de -5°C a 40°C)

Acerca da pilha
 Aviso

Este produto contém uma pilha de iões 
de lítio. Consulte o guia Informações 
Importantes de Segurança e do Produto 
na embalagem do produto quanto a 
avisos relativos ao produto e outras 
informações importantes.

vida útil da pilha
vida útil da 
pilha*

Utilização do dispositivo

Até 3 semanas Se utilizar o dispositivo 
no modo de poupança de 
energia o tempo todo.

Até 8 horas Está a utilizar o GPS o tempo 
todo.

*A duração efectiva de uma pilha com 
carga completa depende de quanto 
tempo utiliza o GPS, a retroiluminação, 
e o modo de poupança de energia. A 
exposição a temperaturas extremamente 
baixas também reduz a vida útil da pilha.
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Poupança de energia
Após um período de inactividade, o 
dispositivo activa o modo de poupança 
de energia. O dispositivo apresenta a 
hora e data mas não utiliza o GPS. Prima 
OK para sair do modo de poupança de 
energia.

Resolução de problemas
Repor o dispositivo
Se os botões ou o ecrã deixarem 
de responder, pode ter de repor o 
dispositivo.

1. Prima e mantenha premido o botão 
power até que o ecrã se apague. 

2. Prima e mantenha premido o botão 
power até que o ecrã se acenda. 

Apagar os dados do utilizador
Prima e mantenha premido o botão 
menu e down em simultâneo.

Registar o dispositivo
Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o 
registo online:

• Visite http://my.garmin.com.
• Guarde o recibo de compra ou uma 

fotocópia num local seguro.

obter mais informações
Pode obter mais informações acerca 
deste produto no website da Garmin.

• Visite www.garmin.com/intosports.
• Visite www.garmin.com

/learningcenter.
• Visite http://buy.garmin.com ou 

contacte um revendedor Garmin para 
obter informações sobre acessórios 
opcionais e peças de substituição.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
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Contactar a Assistência ao 
Produto Garmin
Contacte a Assistência ao Produto 
Garmin se tiver alguma pergunta acerca 
deste produto. 

• Nos EUA, visite www.garmin.com
/support ou contacte a Garmin USA 
através do número de telefone (913) 
397.8200 ou (800) 800.1020.

• No R.U., contacte a Garmin (Europe) 
Ltd. através do n.º de telefone 0808 
2380000.

• Na Europa, visite www.garmin.com
/support e clique em Contact 
Support para obter informações de 
assistência específicas para o seu 
país, ou contacte a Garmin (Europe) 
Ltd. através do telefone +44 (0) 
870.8501241.

Cuidar do seu dispositivo
aviso

Não guarde o dispositivo onde possa 
ocorrer exposição prolongada a 
temperaturas extremas, pois poderão daí 
resultar danos permanentes.

Evite os produtos químicos de limpeza 
e os solventes que possam danificar 
componentes em plástico.

Limpar o dispositivo
1. Utilize um pano humedecido numa 

solução de detergente suave.
2. Seque-o.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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outros produtos
Pode obter mais informações acerca dos modelos de ecrã táctil Approach no website da 
Garmin.

• Visite www.garmin.com/intosports.
• Visite http://buy.garmin.com, ou contacte o seu revendedor Garmin.

Approach G3Approach G5

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


Para obter as mais recentes actualizações de software gratuitas (excepto  
dados do mapa) ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin,  

visite o website da Garmin em www.garmin.com.
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