
Návod k obsluze Approach® S5
 VAROVÁNÍ

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

Klávesy

À

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

Á

Výběrem změříte úder (Měření úderu).
Podržením měření vynulujete.

Â

Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální obrazovku.

Ã

Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku (Sledování 
výsledků).
Podržením zobrazíte skóre pro všechny jamky.

Ä

Výběrem použijete aplikaci CourseView (Používání aplikace 
CourseView).

Å

Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Zapnutí zařízení
Zařízení je částečně nabito. Je možné, že bude třeba zařízení 
před hraním golfu dobít (Nabíjení zařízení).
POZNÁMKA: Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se 
ocitnete venku a zařízení nalezne satelity.
1 Podržte ikonu  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Vyberte možnost Spustit kolo.
3 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.

Odemčení zařízení
Po delší nečinnosti zařízení přejde do režimu sledování a dojde 
k uzamčení obrazovky. Zařízení zobrazuje čas a datum, ale 
nevyužívá systém GPS.

Zařízení odemknete výběrem libovolné klávesy kromě ikony 
.

Ikony stavu
Úroveň nabití baterie

Stav systému GPS

Alarm

Stav technologie Bluetooth®

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. Refer to the 
cleaning instructions in the appendix.

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.

Hraní golfu
Před zahájením golfové hry musí zařízení nalézt satelitní 
signály. To může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vyberte možnost  > Spustit kolo.
2 Vyberte hřiště ze seznamu blízkých hřišť.
3 Poklepáním na obrazovku procházejte datové obrazovky pro 

každou jamku.
TIP: Výběrem ikony  se vrátíte na předchozí obrazovku.

•
À

 zobrazí informace o jamce. (Informace o jamce).
•

Á

 zobrazí informace o ranách layup a jamkách dogleg 
(Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených 
poloh).

•
Â

 zobrazí hodiny.
Zařízení automaticky přepne obrazovku, když přejdete k další 
jamce.

Informace o jamce
Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení celkovou vzdálenost 
k přední, prostřední a zadní části greenu. Jestliže znáte polohu 
jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí zobrazení greenu 
(Zobrazení greenu).
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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

Hendikepové údery (volitelné)
Å

Par jamky
Další jamka

Předchozí jamka

Používání aplikace CourseView
Během hry se můžete podrobněji podívat na jamku a na mapě 
golfového hřiště si zobrazíte jakoukoliv polohu či trať.
1 Vyberte ikonu .
2 Přejděte dotykem nebo přetažením prstu na libovolné místo 

na obrazovce.
Vzdálenost oblouku 

À

 zobrazuje vzdálenost k novému místu.

3 Pokud chcete zobrazit další informace o jamce, vyberte ikonu 
.

Zobrazení greenu
Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit 
polohu jamky.
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte ikonu  v horní části obrazovky.
3 Chcete-li polohu jamky změnit, přetáhněte ikonu .

Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou 
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky 
je uložena pouze pro aktuální kolo.

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 v tomto 
seznamu.

Klepejte na obrazovku, dokud se nezobrazí informace o 
ránách layup a jamkách dogleg.
POZNÁMKA: Když vzdálenosti nebo polohy překročíte, 
budou ze seznamu odstraněny.

Sledování výsledků
1 Vyberte ikonu .

2 V případě potřeby nastavte výběrem ikony  skórování nebo 
změňte par pro jamku.

3 Stiskněte ikonu  nebo  a nastavte výsledky.
Vaše celkové výsledky 

À

 jsou aktualizovány.

4 Podržením ikony  zobrazíte seznam skóre pro všechny 
jamky.

5 V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto 
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

Zapnutí hendikepu skórování
1 Vyberte ikonu  >  > Nastavit skórování > Hendikep 

skórování.
2 Vyberte možnost:

• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten 
z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokální 
hendikep.
Počet hendikepových úderů se na obrazovce 
s informacemi o jamkách zobrazí jako tečky. Na 
obrazovce s výsledkovými listinami je zobrazeno 
upravené skóre s hendikepy pro každou jamku.

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

Uložení polohy
Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh. Uložení 
polohy je užitečné pro zaznamenání objektů nebo překážek, 
které nejsou zobrazeny na mapě. Vzdálenost do těchto poloh 
můžete zobrazit na obrazovce s informacemi o ránách layup a 
jamkách dogleg (Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg 
a uložených poloh).
1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.
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POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od 
aktuálně vybrané jamky.

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

Měření úderu
1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
2 Vyberte ikonu .
3 Dojděte přímo k míčku.

Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další 
jamce.

4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat 
stisknutím ikony .

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.

Přizpůsobení zařízení
Sledování statistik
Na tomto zařízení můžete zapnout sledování statistik. Pomocí 
účtu Garmin Connect™ můžete zobrazit statistiky, porovnávat 
kola a sledovat zlepšování (Garmin Connect).

Vyberte ikonu  >  > Nastavit skórování > Sledování 
statistik > Zapnuto.

Zaznamenávání statistik
1 Vyberte ikonu .
2 Výběrem ikony  nebo  nastavte počet odehraných úderů.

Aktualizace vašich celkových výsledků.
3 Vyberte ikonu .
4 Výběrem ikony  nebo  nastavte počet odehraných puttů.
5 Vyberte ikonu .
6 Vyberte možnost:

• Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte ikonu .
• Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte ikonu 

nebo .

Garmin Connect
Služba Garmin Connect slouží k online sledování statistik, 
s jejichž pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat své 
aktivity. Můžete se spojit se svými přáteli na webové stránce 
služby Garmin Connect nebo pomocí mobilní aplikace. Služba 
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu, 
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Pokud se chcete 
zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu 
www.garminconnect.com/golf.
Uložte svá kola: Jakmile kolo pomocí zařízení dokončíte a 

uložíte, můžete je nahrát do služby Garmin Connect a 
uchovat jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o 
kole, včetně výsledkových listin, statistik, informacích o hřišti 
a přizpůsobení zpráv.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a 
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své 
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.

Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního 
smartphonu se zařízením Approach. Telefon po přijetí zpráv 
zašle oznámení do vašeho zařízení.

Aktivace oznámení Bluetooth
POZNÁMKA: Smartphone musí podporovat funkci Bluetooth 
Smart, aby jej bylo možné spárovat se zařízením Approach a 
synchronizovat data. Informace o kompatibilitě naleznete 
v obchodu s aplikacemi.
POZNÁMKA: Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost 
baterie v režimu sledování (Technické údaje).
1 Ve smartphonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od 

zařízení Approach.
3 Přejděte na www.garmin.com/apps nebo do obchodu 

s aplikacemi pro svůj smartphone a stáhněte si aplikaci 
Garmin Connect Mobile.

4 Spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile a připojte zařízení 
podle pokynů na obrazovce.

5 V zařízení Approach zvolte možnost  > Nastavení > 
Bluetooth > Párovat mobilní zařízení.

6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po přijetí oznámení zařízení Approach zobrazí zprávu. Výběrem 
zprávy můžete oznámení otevřít.

Zobrazení oznámení
1 Vyberte možnost  > Oznámení.
2 Vyberte oznámení.
3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte ikonu  nebo 

.

Nastavení systému
Vyberte možnost  > Nastavení.
Bluetooth: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth 

(Oznámení z telefonu).
Tóny: Vypíná a zapíná tóny.
Displej: Nastaví barvu pozadí (Změna barvy displeje) a 

zdůrazněnou barvu.
Skórování: Nastaví způsob skórování, aktivuje nebo deaktivuje 

hendikep skórování a zapíná či vypíná sledování statistik 
(Sledování výsledků).

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

Formát: Přepíná formát času mezi 12hodinovým a 
24hodinovým.

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka 
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Délka odpalu: Nastaví uloženou trať hráče z odpaliště. Tato 

vzdálenost se na obrazovce CourseView zobrazí jako oblouk.
Uzamknout obrazovku: Umožňuje vybrat, zda v zařízení 

během hraní golfu nebo používání golfových funkcí vyprší 
časový limit a zamkne se tím dotyková obrazovka. Pokud 
nehrajete golf nebo nepoužíváte golfové funkce, hodinky se 
automaticky po určité době neaktivity vypnou (Odemčení 
zařízení).

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.
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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.

Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie Lithiová
Životnost baterie Sledování pouze: 20 týdnů

Sledování a oznámení Bluetooth: 15 hodin
Hraní golfu: 10 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 −20º do 60 ºC (od −4º do 140 ºF)

Rozsah nabíjecí 
teploty

Od 5º do 40 ºC (od 40º do 104 ºF)

Stupeň vodotěsnosti 5 ATM*
Rádiová frekvence/
protokol

Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace 
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

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.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo 
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
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

POZNÁMKA
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení 
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může 
bránit nabíjení a přenosu dat.

1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného 
čisticího prostředku.

2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

Odstranění problémů
Tipy pro dotykovou obrazovku
Dotyková obrazovka na tomto zařízení se liší od většiny 
mobilních zařízení. Obrazovku můžete ovládat špičkou 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 golfové hry.
• Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
• Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrzovat 

zprávy.
• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným 

krokem.

Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte 

svého prodejce Garmin® o informace o volitelném 
příslušenství a náhradních dílech.

Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je 
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.

Zařízení se vypne.
2 Podržením tlačítka  po dobu jedné sekundy zařízení 

zapněte.

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

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
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Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin s. r. o. nebo jejích dceřiných společností registrovaných v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin 
Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin s. r. o. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží 
příslušným vlastníkům.
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