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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 1).
3 Aloita kierros (sivu 1).

Laitteen lataaminen
 VAROITUS

Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa 
magneetit voivat häiritä joidenkin lääketieteellisten laitteiden 
(kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. 
Pidä latauspidike poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden 
lähettyviltä.
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja 
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä 
turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.

ILMOITUS
Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa 
magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten 
kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, 
kun latauspidike on elektronisten laitteiden lähettyvillä.
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö 
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

1 Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan tai tietokoneen USB-
porttiin.

2 Liitä muuntaja pistorasiaan.
3 Kohdista laitteen taustapuolella olevat liitinpinnat 

latauspidikkeen vastaaviin tappeihin 
À

.
Latauspidike on magneettinen ja pitää laitteen paikallaan.

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

4 Lataa laitteen akku täyteen.

Approach-laitteen käynnistäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita 
kielen.

HUOMAUTUS: Aika ja päivämäärä määrittyvät automaattisesti, 
kun olet ulkoilmassa. Lisäksi voit määrittää sen automaattisesti 
(sivu 3).
1 Paina POWER-painiketta pitkään.
2 Valitse kieli.

3 Aloita golfpeli (sivu 1).

Kosketusnäytön käyttövihjeitä
Laitteen kosketusnäyttö poikkeaa useimmista mobiililaitteista. 
Kosketusnäyttö on suunniteltu niin, että sitä voi käyttää sormen 
kärjellä tai käsineet kädessä. Kosketusnäyttö on optimoitu 
estämään turhat ruutukosketukset pelatessasi.
HUOMAUTUS: Sinun on painettava näyttöä tukevasti, jotta voit 
valita kohteita ja vaihtaa sivuja. Sinun kannattaa harjoitella 
kosketusnäytön käyttämistä ennen pelaamista.
• Voit selata sivuja napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Valitsemalla  > Lukitse näyttö voit lukita näytön reiän 

näkymässä, layup ja dogleg-, lyönninmittaus- tai 
matkamittarinäkymässä.

• Poistu virransäästötilasta tai poista näytön lukitus 
napauttamalla kosketusnäyttöä ja vetämällä sormea 
vasemmalle.

• Vahvista ilmoituksia napauttamalla kosketusnäyttöä.
• Selaa valikkoja napauttamalla kosketusnäytön ylä- tai 

alaosaa.
• Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.

Painikkeet

À

POWER/LIGHT Ota taustavalo käyttöön valitsemalla.
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla 
painiketta pitkään.

Á

MEASURE Mittaa lyönnin pituus valitsemalla.
Â

Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla.

Ã

SCORE Anna reiän pisteet valitsemalla.
Ä

Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.

Kuvakkeet
Pariston virta on vähissä.

Matkamittarin matkan ja ajan mittaus on käynnissä.

Hälytys on käytössä.

Golfin pelaaminen
Et voi aloittaa golfpeliä, ennen kuin laite on saanut 
vastaanotettua satelliittisignaalit. Tähän voi mennä noin 30–60 
sekuntia.
1 Valitse  > Aloita kierros.
2 Valitse kenttä luettelosta.

Reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun 
siirryt uudelle reiälle.
HUOMAUTUS: Laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja 
takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät 
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lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin 
Viheriönäkymän avulla (sivu 2).

À

Nykyisen reiän numero.
Á

Etäisyys viheriön takareunaan.
Â

Etäisyys viheriön keskikohtaan.
Ã

Etäisyys viheriön etureunaan.
Ä

Reiän par-arvo.
Seuraava reikä.

Edellinen reikä.

Viheriön tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää 
lipputankoa.
1 Aloita peli (sivu 1).
2 Valitse  > Viheriönäkymä.
3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä -kuvaketta.

Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät 
lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipputangon sijainti 
tallentuu vain nykyiseen peliin.

Lyönnin mittaaminen
Voit mitata lyönnin pituuden milloin tahansa.
1 Valitse MEASURE.
2 Kävele pallon luo.

Pituus nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle 
reiälle. Voit nollata pituuden milloin tahansa pitämällä 
MEASURE-näppäintä painettuna.

Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen 
sijaintien tarkastelu
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja 
dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5. Lisäksi luettelossa näkyvät 
tallennetut sijainnit (sivu 2).

Valitse ruudun keskikohta Reiän näkymä -näytössä (sivu 1).
HUOMAUTUS: matkat poistetaan luettelosta, kun saavutat 
ne.

Pisteiden seuraaminen
Aloita kierros, jotta voit aloittaa pistelaskun (sivu 1).
1 Valitse SCORE Reiän näkymä ‑näytössä (sivu 1).
2 Valitse tarvittaessa  > Vaihda par, jos haluat muuttaa 

reiän par-arvoa.
3 Määritä pisteet valitsemalla  tai .

Kokonaispisteesi 
À

 päivitetään.

4 Saat näkyviin kaikkien reikien pisteet painamalla SCORE-
painiketta pitkään.
Voit valita luettelosta minkä tahansa reiän ja määrittää sen 
pisteet.

Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Valitse vaihtoehto:

• Jos pelaat peliä parhaillaan, valitse SCORE > Pisteytys.
• Jos peli ei ole käynnissä, valitse  > Asetus > 

Pisteytys.
2 Valitse pisteytystapa.

Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (sivu 2) pelaajat saavat 
pisteitä sen mukaan, miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet 
suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. 
Laite jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten 
mukaisesti.
HUOMAUTUS: Käytettäessä pistebogey-pisteytystä 
tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.
Pisteet Lyönnit suhteessa par-arvoon
0 vähintään 2 enemmän
1 1 enemmän
2 par
3 1 vähemmän
4 2 vähemmän
5 3 vähemmän

Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa
Voit tarkastella kaikkia tallennettuja tuloskortteja tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneen USB-porttiin lataustelineen avulla 

(sivu 1).
2 Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa 

( Windows®) tai taltiona ( Mac®).
3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla tiedoston 

ScorecardViewer.html.

Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa enintään viisi sijaintia kutakin reikää kohti pelin 
aikana.
1 Seiso sijainnissa, jonka haluat tallentaa.

HUOMAUTUS: et voi tallentaa sellaista sijaintia, joka on 
kaukana nykyisestä reiästä.

2 Valitse  > Tallenna sijainti.
3 Valitse sijainnille otsikko.

Sijaintien tyhjentäminen
Pelin aikana voit tyhjentää nykyisen reiän aiemmin tallennetut 
sijainnit.

Valitse  > Tyhjennä sijainnit.

Matkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla. 
Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun aloitat 
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tai lopetat kierroksen. Lisäksi voit käynnistää ja pysäyttää sen 
manuaalisesti.
1 Voit tarkastella matkamittaria ja käynnistää sen valitsemalla 

 > Matkamittari.
2 Valitse vaihtoehto:

• Pysäytä matkamittari valitsemalla  > Sammuta.
• Nollaa aika ja matka valitsemalla  > Nollaa.

Laitteen mukauttaminen
Asetukset
Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla  > 
Asetus.
Äänet: Äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Näyttö: Määrittää taustavärin mustaksi tai valkoiseksi 

(sivu 3).
Pisteytys: Määrittää pisteytystavan (sivu 2).
Aika: Määrittää ajan automaattiseksi tai manuaaliseksi 

(sivu 3).
Muoto: Määrittää ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.
Kieli: Määrittää kielen.
Yksikkö: Voit mitata matkaa jaardeina tai metreinä.

Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite 
etsii satelliittisignaaleja.
1 Valitse  > Asetus > Aika > Manuaalinen.
2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla  ja .
3 Valitse AP tai IP.

Hälytyksen asettaminen
1 Valitse  > Määritä hälytys.
2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla  ja .
3 Valitse AP tai IP.
4 Valitse Kerran, Päivittäin tai Arkipäivinä.

Näytön värin muuttaminen
Voit muuttaa laitteen taustaväriä.
1 Valitse  > Asetus > Näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:

• Jos valitset Valkoinen, tekstin väri on musta ja taustaväri 
valkoinen.

• Jos valitset Musta, tekstin väri on valkoinen ja taustaväri 
musta.

Liite
Laitteen huoltaminen

ILMOITUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, 
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä 
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat 
vahingoittaa muoviosia.

Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.

Tekniset tiedot
Akun tyyppi Litiumioni
Akunkesto Vain kello: 4 viikkoa

Golfpelissä: 8 tuntia
HUOMAUTUS: Täyteen ladatun akun kesto 
määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja 
virransäästötilan käytön mukaan. Myös käyttäminen 
erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.

Käyttölämpötila -20 ºC - 60 ºC (-4º F - 140º F)
Latauslämpötila 5 ºC - 40 ºC (40º F - 104º F)
Vedenkestävyys IPX7

Virransäästö
Laite siirtyy virransäästötilaan, kun se on ollut jonkin aikaa 
käyttämättömänä. Laite näyttää ajan ja päivämäärän, mutta ei 
käytä GPS-toimintoa. Laite ei siirry virransäästötilaan, jos 
matkamittari on käynnissä. Voit poistua virransäästötilasta 
valitsemalla painikkeen tai napauttamalla näyttöä, ja vetämällä 
sitten ruutua vasemmalle.

Käyttäjätietojen poistaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1 Sammuta laite painamalla POWER-painiketta pitkään.
2 Pidä SCORE painettuna ja valitse POWER.
3 Valitse Kyllä.

Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista 

osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin-jälleenmyyjältä.

Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa 

paikassa.

Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen
Lataa Garmin CourseView Updater, jotta voit päivittää laitteen 
ohjelmiston. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support
/courseview_updater.html.
1 Liitä laite tietokoneen USB-porttiin lataustelineen avulla 

(sivu 1).
2 Käynnistä CourseView Updater.
3 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN 
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE 
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen 
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon 
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen 
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja 
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien 
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen 
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain 
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten 
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka 
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää 
Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien 
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arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto 
pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien 
arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, 
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa 
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella 
johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie 
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen 
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan 
vientirajoituslakeja.
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Hakemisto
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Hakemisto 5



www.garmin.com/support

913-397-8200
1-800-800-1020

0808 2380000
+44 870 850 1242 1-866-429-9296 43 (0) 3133 3181 0

00 32 2 672 52 54 00 45 4810 5050 00 358 9 6937 9758 00 331 55 69 33 99

0180 5 / 42 76 46 - 880 00 39 02 3669 9699 0800-0233937 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915 00 35 1214 447 460 00 34 902 007 097 00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street

Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.

New Taipei City, 221, Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt


	Sisällysluettelo
	Aloitus
	Laitteen lataaminen
	Approach-laitteen käynnistäminen
	Kosketusnäytön käyttövihjeitä
	Painikkeet
	Kuvakkeet

	Golfin pelaaminen
	Reiän näkymä
	Viheriön tarkasteleminen
	Lyönnin mittaaminen
	Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen sijaintien tarkastelu
	Pisteiden seuraaminen
	Pisteytystavan määrittäminen
	Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
	Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa

	Sijainnin tallentaminen
	Sijaintien tyhjentäminen

	Matkamittarin käyttäminen

	Laitteen mukauttaminen
	Asetukset
	Ajan asettaminen manuaalisesti
	Hälytyksen asettaminen
	Näytön värin muuttaminen


	Liite
	Laitteen huoltaminen
	Laitteen puhdistaminen

	Tekniset tiedot
	Virransäästö

	Käyttäjätietojen poistaminen
	Lisätietojen saaminen
	Laitteen rekisteröiminen
	Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen
	Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

	Hakemisto

