
Approach® S6: Návod k obsluze
Začínáme

 VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace 
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a 
další důležité informace.

Při prvním použití zařízení proveďte tyto úlohy.
1 Nabijte zařízení (Nabíjení zařízení).
2 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení Approach).
3 Zahajte hru (Hraní golfu).

Nabíjení zařízení
 VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták 
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu 
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité 
informace.

POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte 
kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.

1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně 

zařízení a zatlačte na nabíječku 
À

, dokud nezacvakne.

3 Zařízení zcela nabijte.

Zapnutí zařízení Approach
POZNÁMKA: Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se 
ocitnete venku. Můžete je také nastavit ručně (Ruční nastavení 
času).
1 Podržte tlačítko .
2 Můžete začít hrát golf (Hraní golfu).

Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup 
k následujícím službám pro zařízení Garmin®. Některé služby 
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru

• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro dotykovou obrazovku
Dotyková obrazovka zařízení je odlišná než u většiny mobilních 
zařízení. Dotyková obrazovka je navržená tak, abyste ji mohli 
ovládat pomocí špičky prstu nebo v rukavicích. Dotyková 
obrazovka je optimalizovaná tak, aby se zabránilo náhodným 
dotekům během hry.
POZNÁMKA: K výběru položek a změnám stran je tedy potřeba 
důrazný stisk. Je vhodné vyzkoušet si používání dotykové 
obrazovky před zahájením hry.
• Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
• Výběrem možnosti  > Uzamknout obrazovku můžete 

uzamknout obrazovku na obrazovce zobrazení jamky, layup 
a dogleg, měření úderu nebo počítače kilometrů.

• Klepnutím na dotykovou obrazovku a přetáhnutím doleva 
můžete ukončit úsporný režim nebo obrazovku odemknout.

• Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrzovat 
zprávy.

• Klepnutím na horní a dolní část dotykové obrazovky můžete 
procházet menu.

• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným 
krokem.

Klávesy

À

Stisknutím zapnete podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.

Á

Výběrem změříte úder.

Â

Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální obrazovku.

Ã

Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku.

Ä

Výběrem zobrazíte trasu.

Å

Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Ikony
Slabá baterie.

Počítač kilometrů měří vzdálenost a čas.

Upozornění je zapnuté.

Funkce Bluetooth je zapnutá.

Hraní golfu
Nemůžete začít hrát golf, dokud zařízení nezíská satelitní 
signály, což může trvat 30 – 60 sekund.
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1 Vyberte možnost  > Spustit kolo.
2 Vyberte trasu ze seznamu.

Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky 
se přesune, když přejdete k další jamce.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení 
celkovou vzdálenost k přední, střední a zadní části greenu. 
Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí 
zobrazení greenu (Zobrazení greenu).

À

Číslo současné jamky
Á

Celková vzdálenost k zadní části greenu
Â

Celková vzdálenost k prostřední části greenu
Ã

Celková vzdálenost k přední části greenu
Ä

Par jamky
Další jamka

Předchozí jamka

Zobrazení jamky
Během hry se můžete podrobněji podívat na jamku a na mapě 
golfového hřiště si zobrazíte jakoukoliv polohu či trať.
1 Začněte hrát (Hraní golfu).
2 Vyberte ikonu .

Kurz je zobrazen na základě trati hráče.
POZNÁMKA: Trať hráče byla zadána během uživatelského 
nastavení.

3 Vyberte možnost:
• Přetažením prstu na polohu zobrazíte pozici hráče na 

trati.
• Místo nacházející se mimo trať hráče nebo v roughu 

zobrazíte pomocí  a přetažením prstu na polohu.
Zobrazí se nová poloha.

Zobrazení greenu
Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit 
polohu jamky.
1 Začněte hrát (Hraní golfu).
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte ikonu .
4 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu .

Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou 
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky 
je uložena pro aktuální kolo.

Zobrazení směru k jamce
Než budete moci zobrazit směr k jamce, musíte provést 
kalibraci kompasu (Kalibrace kompasu).
Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, 
pokud nevidíte polohu jamky.

Dvakrát poklepejte na střed obrazovky zobrazení jamky.

Měření úderu
Vzdálenost úderu můžete změřit kdykoli.
1 Vyberte možnost .

2 Dojděte k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další 
jamce. Kdykoli můžete podržet tlačítko  a vynulovat tak 
vzdálenost.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg 
a uložených poloh
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u 
jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví na tomto 
seznamu.

Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte 
střed obrazovky.
POZNÁMKA: Když vzdálenost nebo polohu překročíte, je ze 
seznamu odstraněna.

Sledování výsledků
Abyste si mohli sledovat výsledky, musíte nejdřív zahájit hru 
(Hraní golfu).
1 Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte 

možnost .
2 V případě potřeby vyberte možnost  > Změnit par 

a změňte par pro danou jamku.
3 Výběrem možnosti  nebo  nastavte výsledky.

Vaše celkové výsledky 
À

 jsou aktualizovány.

4 Podržením možnosti  zobrazíte seznam skóre pro všechny 
jamky.
Výběrem kterékoli jamky na tomto seznamu můžete změnit 
skóre pro danou jamku.

Nastavení metody skórování
Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.
1 Vyberte možnost:

• Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost  > 
 > Nastavit skórování.

• Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost 
> Nastavení > Skórování.

2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford
Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení 
metody skórování), budou se body přičítat na základě počtu 
úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. 
Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace 
Spojených států.
POZNÁMKA: Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje 
místo záběrů body.

Body Počet úderů vzhledem k paru
0 2 nebo více nad
1 1 nad
2 Par
3 1 pod
4 2 pod
5 3 pod
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Zapnutí hendikepu skórování
1 Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte 

možnost  >  > Nastavit skórování > Hendikep 
skórování.

2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten 

z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokální 
hendikep.

• Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating 
hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané 
hřiště, vyberte možnost Index/Hodnocení obtížnosti.

Zobrazení výsledkových listin na počítači
Všechny uložené výsledkové listiny si můžete zobrazit na 
počítači.
1 Připojte zařízení k portu USB na počítači pomocí nabíjecí 

kolébky.
2 Zařízení se v počítačích Windows® zobrazí jako vyměnitelná 

jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac® jako 
připojený svazek.

3 Pro zobrazení výsledkových listin otevřete soubor 
ScorecardViewer.html.

Sledování statistik
Můžete aktivovat funkce pro sledování vašich statistik.

Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte 
možnost  >  > Nastavit skórování > Sledování 
statistik > Zapnuto.

Zaznamenávání statistik
Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat 
sledování statistik.
1 Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost .
2 Výběrem možnosti  nebo  nastavte počet odehraných 

úderů.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.

3 Vyberte možnost .
4 Výběrem možnosti  nebo  nastavte počet odehraných 

puttů.
5 Vyberte možnost .
6 Vyberte možnost:

• Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte možnost 
.

• Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte možnost 
 nebo .

7 Podržením možnosti  zobrazíte seznam skóre pro všechny 
jamky.

8 V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto 
jamku.

Vaše statistiky jsou zaznamenány na vaší výsledkové listině 
(Zobrazení výsledkových listin na počítači).

Uložení polohy
Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh.
1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.

POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od 
aktuálně vybrané jamky.

2 Vyberte možnost  > Uložit polohu.
3 Vyberte označení pro danou polohu.

Použití počítače kilometrů
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a 
uražené vzdálenosti. Počítač kilometrů se automaticky spustí 
a zastaví, když zahájíte nebo ukončíte hru, ale můžete jej také 
spustit nebo zastavit ručně.

1 Pokud chcete zobrazit nebo spustit počítač kilometrů, 
vyberte možnost  > Počítadlo kilometrů.

2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete počítač kilometrů zastavit, vyberte možnost 

 > Vypnout.
• Pokud chcete vynulovat čas a vzdálenost, vyberte 

možnost  > Vynulovat.

Oznámení z telefonu
POZNÁMKA: Oznámení z telefonu vyžadují telefon Apple® 

iPhone® vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth® 4.0 
a operačním systémem iOS® 7 nebo novějším.
Telefon po přijetí zprávy zašle oznámení do vašeho zařízení.

Aktivace oznámení Bluetooth
POZNÁMKA: Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost 
baterie v režimu sledování (Technické údaje).
1 Vyberte možnost  > Nastavení > Bluetooth.

Jste vyzváni ke spárování zařízení.
2 Vyberte možnost:

• Oznámení aktivujete výběrem možnosti Ano.
• Oznámení deaktivujete výběrem možnosti Ne.

3 Pokud jste zařízení spárovali, zvolte, zda bude oznámení 
zasíláno vždy nebo jen při hraní golfu.

4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
Po přijetí oznámení zařízení zobrazí zprávu. Výběrem zprávy 
můžete oznámení otevřít.

Zobrazení oznámení
Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve aktivovat oznámení 
Bluetooth.
1 Vyberte možnost  > Oznámení.
2 Vyberte oznámení.
3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost 

nebo .

SwingStrength™
Funkci SwingStrength můžete využít k měření síly a tempa 
svého švihu.

Nastavení SwingStrength
Aby byla analýza SwingStrength přesná, musíte zařízení nosit 
na zápěstí dominantní ruky.
POZNÁMKA: Před prvním použitím funkce SwingStrength 
musíte zařízení kalibrovat.
1 Vyberte funkci SwingStrength.
2 Vyberte hůl.
3 Dokončete plný švih.
4 Vyberte možnost:

• Úspěšný švih uložíte stisknutím ikony .
• Pro odstranění neúspěšného švihu a nový pokus vyberte 

ikonu .
5 U každé hole opakujte kroky 2 až 4.

Analýza švihu pomocí funkce SwingStrength
Před spuštěním analýzy švihu pomocí funkce SwingStrength je 
nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině 
tak mohou být výsledky přesné.
POZNÁMKA: Funkce SwingStrength je nejspolehlivější, máte-li 
velmi dobrý kontakt s míčkem.
1 Vyberte funkci SwingStrength.
2 Vyberte hůl.
3 Dokončete plný švih.

Zařízení zobrazí analýzu švihu.
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Kalibrace hole
Před spuštěním kalibrace hole pomocí funkce SwingStrength je 
nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině 
tak mohou být výsledky přesné.
1 Vyberte hůl.
2 Na stránce SwingStrength vyberte možnost  > Kalibrovat.
3 Dokončete plný švih.
4 Vyberte možnost:

• Úspěšný švih uložíte stisknutím ikony .
• Pro odstranění neúspěšného švihu a nový pokus vyberte 

ikonu .

Výměna hole
1 Na stránce SwingStrength vyberte možnost  > Změnit 

hůl.
2 Vyberte hůl.
3 Pokud nebyla hůl kalibrována, je nutno ji kalibrovat nyní 

(Kalibrace hole)

Informace o funkci TempoTraining
TempoTraining podá výklad o správném provedení švihu 
pomocí měření tempa nápřahu a švihnutí k míčku. Správné 
tempo a úhel mezi nápřahem a švihnutím jsou předpokladem 
pro lepší přesnost a vzdálenost.

Úvodní nastavení
Při prvním použití funkce TempoTraining se zobrazí několik 
tipů, které vám pomohou analýze porozumět. Tipy lze kdykoliv 
zobrazit na stránce nastavení TempoTraining (Zobrazení sady 
tipů).

Změna nastavení funkce Tempo
1 Vyberte funkci TempoTraining.
2 Pro změnu nastavení funkce tempa vyberte ikonu  nebo 

.

Analýza švihu pomocí funkce TempoTraining
Před spuštěním analýzy švihu pomocí funkce TempoTraining je 
nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině 
tak mohou být výsledky přesné.
1 Vyberte funkci TempoTraining.
2 Vyberte hůl.
3 Dokončete plný švih.

Zařízení zobrazí analýzu švihu.
POZNÁMKA: Pokud je švih vyhodnocen jako pomalý, zkuste 
změnit nastavení (Změna nastavení funkce Tempo).

Natavení tónů funkce TempoTraining
1 Na stránce funkce TempoTraining vyberte možnost  > 

Tóny.
2 Vyberte možnost:

• Chcete-li tóny zapnout, vyberte možnost Zapnuto.
• Chcete-li tóny vypnout, vyberte možnost Vypnuto.

Zobrazení sady tipů
Tipy lze kdykoliv zobrazit na stránce nastavení TempoTraining.

Na stránce funkce TempoTraining vyberte možnost  > 
Tipy.

Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost  > Nastavení.
Tóny: Vypíná a zapíná tóny.
Displej: Nastaví barvu pozadí (Změna barvy displeje) a 

zdůrazněnou barvu.

Skórování: Nastaví metodu skórování (Nastavení metody 
skórování), aktivuje či deaktivuje hendikep skórování 
(Zapnutí hendikepu skórování) a zapne či vypne sledování 
statistik (Sledování statistik).

Čas: Přepíná mezi automatickým nebo ručním nastavením času 
(Ruční nastavení času).

Formát: Přepíná formát času mezi 12hodinový a 24hodinový.
Jazyk: Nastavuje jazyk.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile 
zařízení získá satelitní signály.
1 Vyberte možnost  > Nastavení > Čas > Ruční.
2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost  a .
3 Vyberte možnost Dopoledne nebo Odpoledne.

Změna barvy displeje
Můžete změnit barvu pozadí na zařízení.
1 Vyberte možnost  > Nastavení > Displej.
2 Vyberte možnost:

• Chcete-li zobrazit černý text na bílém pozadí, vyberte 
možnost Bílá.

• Chcete-li zobrazit bílý text na černém pozadí, vyberte 
možnost Černá.

Změna zdůrazněné barvy
Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.
1 Vyberte možnost  > Nastavení > Displej > Barva.
2 Vyberte zdůrazněnou barvu.

Nastavení budíku
1 Vyberte možnost  > Alarm > Nastavit alarm.
2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost  a .
3 Vyberte možnost Dopoledne nebo Odpoledne.
4 Vyberte možnost Jednou, Denně nebo Všední dny.

Dodatek
Péče o zařízení

POZNÁMKA
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému 
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti 
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače 
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a 
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané 
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných 
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou 
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození 
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena 
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít 
k jeho poškození.

Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného 

čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.

Kalibrace kompasu
POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku. 
Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, 
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například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického 
vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení 
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje 
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po 
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost  > 

Kalibrovat.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technické údaje
Typ baterií Lithiová
Životnost baterie Sledování: 4 měsíce

Sledování a  Bluetooth oznámení: 15 hodin
Hraní golfu: 8 hodin
POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabité 
baterie záleží na tom, jak moc využíváte systém 
GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. 
Životnost baterie snižují také extrémně nízké 
teploty.

Rozsah provozních 
teplot

Od −20 ºC do 60 ºC (od −4 ºF do 140 ºF)

Rozsah nabíjecí 
teploty

Od 5 ºC do 40 ºC (od 40 ºF do 104 ºF)

Stupeň vodotěsnosti 5 ATM*

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 metrů.

Vymazání uživatelských dat
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané 
uživatelem.
1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko .
2 Podržte tlačítko  a vyberte .
3 Vyberte možnost Ano.
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