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Johdanto
 VAROITUS

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

Laitteen esittely

 Kohdistusviiva: aseta kohdeviiva kohdistamalla viiva pallon ja lyönnin kohteen kanssa.
 Painike: käynnistä laite painamalla painiketta.
Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Kun laite on sammuksissa, avaa pariliitostila painamalla painiketta, kunnes tilan merkkivalo muuttuu 
siniseksi.
 Latausmerkkivalo: ilmaisee akun tilan (Merkkivalojen tilat, sivu 2).
 USB-portti (suojuksen alla): liitä USB-kaapeli ja lataa laite tai lataa ohjelmistopäivityksiä tietokoneen kautta.
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Merkkivalojen tilat
Tilan merkkivalo  ilmaisee laitteen tilan. Latausmerkkivalo  ilmaiseen akun tilan.

 Tilan merkkivalon toiminta Tila

Tasainen sininen Laite on pariliitostilassa.

Vilkkuu sinisenä Laite muodostaa uudelleen yhteyttä aiemmin yhdistettyyn älypuhelimeen.

Palaa valkoisena Laite on massamuistitilassa.

Vilkkuu valkoisena Laite on valmiustilassa.

Vilkkuu vihreänä Laite on valmis lyöntiin.

Palaa punaisena Laite on varattu.

Vilkkuu violettina Ohjelmistopäivitys on meneillään.

 Latausmerkkivalon toiminta Tila

Vilkkuu punaisena Akkua ladataan.

Palaa punaisena Akku on ladattu täyteen.

Vilkkuu nopeasti punaisena
Laite on irrotettu verkkovirrasta ja akun virta on vähissä.
HUOMAUTUS: merkkivalo vilkkuu nopeasti viiden sekunnin ajan, kun laite 
käynnistetään, jos akku on vähissä.

Pariliitos älypuhelimeen
Jotta voit käyttää laitetta, se on pariliitettävä Garmin Golf™ sovellukseen.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin Golf sovellus.
2 Tuo älypuhelin laitteen lähelle.
3 Käynnistä laite painikkeesta.

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan ja tilan merkkivalo 
palaa sinisenä.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti painamalla painiketta, kun laite on sammuksissa, 
kunnes tilan merkkivalo alkaa palaa sinisenä.

4 Valitse sovelluksen  tai  valikosta Garmin-laitteet > Lisää laite ja noudata näytön ohjeita.
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Garmin Golf sovellus
Garmin Golf sovelluksella voit tarkastella Approach laitteella tallennettuja yksityiskohtaisia tilastotietoja ja 
lyöntianalyysejä. Voit tarkastella tietoja suuremmassa näytössä peilaamalla Garmin Golf sovelluksen 
yhteensopivaan älytelevisioon älypuhelimen peilaustoiminnolla. Garmin Golf tilauksella golffarit voivat kilpailla 
keskenään yli 42 000 virtuaalikentällä ja osallistua viikoittaiseen virtuaaliturnaukseen. Tilauksen voi ostaa 
sovelluksen kautta.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen 
älypuhelimen sovelluskaupasta.
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Magneettisen kolmijalkapidikkeen asentaminen
 VAROITUS

Sekä laite että sen teline saattavat sisältää magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä 
joidenkin sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. 
Magneetteja sisältävät laitteet ja telineet on pidettävä poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.

HUOMAUTUS
Teline sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten 
kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun teline on elektronisten laitteiden lähettyvillä.

1 Varmista, että kolmijalkapidike on puhdas.
2 Kiinnitä kolmijalkapidike laitteen taustapuolelle.

Kolmijalkapidike on magneettinen ja pitää laitteen paikallaan.
HUOMAUTUS: kolmijalkapidikkeen voi asentaa vain yhdellä tavalla. Jos se ei ole täysin paikallaan laitteen 
taustapuolella, olet asentanut sen väärinpäin.

3 Avaa kolmijalan jalat kokonaan.
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Valmistautuminen lyöntiin
1 Aseta pallo haluamaasi tiiauspaikkaan.

HUOMAUTUS: tiiauspaikan on oltava vähintään 2,4 metrin (8 jalan) päässä verkosta, kun pelaat sisällä.
2 Liitä laite kolmijalkapidikkeeseen (Magneettisen kolmijalkapidikkeen asentaminen, sivu 4).
3 Aseta laite maahan 1,8–2,4 metriä (6–8 jalkaa) tiiauspaikan taakse.

HUOMAUTUS: jos käytät golfmattoa, varmista että laitteen alareuna on maton yläpuolella.
4 Säädä laite siten, että punainen kohdistusviiva on tiiauspaikan ja lyönnin kohteen suuntainen.

VIHJE: voit varmistaa linjauksen asettamalla golfmailan maahan kohdistusviivan ja tiiauspaikan välille.
5 Tarvittaessa voit siirtää tiiauspaikan enintään 0,3 m (1 jalan) verran kohdeviivan jommallekummalle puolelle 

0,6 x 0,6 metrin (2 x 2 jalan) osuma-alueelle, joka alkaa 1,8 metrin (6 jalan) päästä laitteesta.
Tästä voi olla apua, jos tiiauspaikka kuluu, kun pelaat golfsimulointitilassa.
HUOMAUTUS: pallon ja mailan kulmat mitataan kohdeviivan suuntaisesti.

6 Käynnistä laite painamalla painiketta.
7 Käynnistä peli golfsimulaattoritilassa (Golfsimulaattoriominaisuuksien käyttäminen, sivu 5).
8 Odota, kunnes tilan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, ja lyö palloa.

Golfsimulaattoriominaisuuksien käyttäminen
Garmin Golf sovelluksen golfsimulaattoriominaisuuksilla voit testata taitojasi ja pitää hauskaa 
harjoitusalueella. Nämä toiminnot tekevät laitteen sisäisen tutkan avulla mittauksia, joiden avulla voit 
analysoida harjoitteluasi.
1 Avaa Garmin Golf sovellus pariliitetyssä älypuhelimessasi.
2 Valitse vaihtoehto:

• Jos käytössäsi on iOS® laite, valitse Golfsimulointi.
• Jos käyttämässäsi laitteessa on Android™, valitse  > Golfsimulointi.

3 Valitse pelitila.
4 Seuraa näytön ohjeita.
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Home Tee Hero-tila
Home Tee Hero-tilassa voit pelata kierroksen 3D-virtuaaligolfia. Käytettävissä on yli 42 000 kenttää.

Näyttää etäisyyden reikään.

Näyttää etäisyyden lyöntitavoitteeseen.

Näyttää pallon sijainnin ja lyöntitavoitteen välisen korkeuseron.

Näyttää tuulen nopeuden ja suunnan.

Näyttää lyöntitavoitteen.
VIHJE: voit siirtää lyöntitavoitetta vetämällä sen haluamaasi kohtaan kentällä.

Valitsemalla tämän voit avata valikon.

Osoittaa nykyisen reiän numeron.

Näyttää nykyisen reiän par-arvon.

Valitsemalla tämän voit vaihtaa kameranäkymään ylhäältäpäin.

Näyttää nykyisen pelaajan tuloskortin.

Virtuaalipelin pisteytys
Virtuaalipelin aikana Garmin Golf sovellus laskee pisteet samankaltaisesti kuin lyöntipelissä. Kukin lyönti 
lasketaan yhdeksi lyönniksi. Pallon lyöminen veteen tai rajojen ulkopuolelle lisää rangaistuslyönnin. Koska 
virtuaalipelissä ei putata, lisälyöntejä lisätään sen mukaan, miten tarkkoja lähestymislyöntisi ovat. Lisälyöntejä 
voi kertyä 0–3 sen mukaan, miten lähellä reikää lähestymislyöntisi on.
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Driving Rangetila
Driving Rangetilassa voit harjoitella virtuaalisella harjoitusalueella ja saat yksityiskohtaiset mittaustiedot 
jokaisesta lyönnistä.

Näyttää valitun lyönnin lyöntitilastot.
VIHJE: voit muuttaa näytettäviä lyöntitilastoja valitsemalla lyöntimittauskentät.

Valitsemalla tämän voit vaihtaa yläkameranäkymään, jossa on etäisyysmerkit.

Näyttää lyönnin radan.

Valitsemalla tämän voit avata valikon.

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön Swing Capture -toiminnon.

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänitilastot ja valita mittaustiedon, jonka kuulet kunkin lyönnin 
jälkeen.

Valitsemalla tämän voit merkitä lyönnin ja lisätä siihen huomautuksen.

Näyttää lyönnin numeron.

Näyttää lyönnissä käytetyn mailan.

Swing Capture
Swing Capture -toiminnolla voit tallentaa lyönneistä automaattisesti videot pariliitetyn älypuhelimen kameralla 
Driving Rangeistunnon aikana. Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä ja liittää niihin vastaavia tallennettuja 
edistyneitä lyöntitilastoja.
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Swing Capture -ominaisuuden ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa Swing Capture -ominaisuuden käyttöön, salli Garmin Golf sovelluksen käyttää pariliitetyn 
älypuhelimen kameraa.
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana .
2 Valitse Swing Capture -kytkin.

Tallennettujen lyöntien tarkasteleminen
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Session Stats.
2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
3 Valitse lyönti lyöntiluettelosta.
4 Pyyhkäise oikealle.

Driving Rangeistuntojen tilastojen tarkasteleminen
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Session Stats.
2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.

Näet kunkin lyönnin ja mailan tilastot.
VIHJE: voit suodattaa mailan pois maila- ja lyöntiluettelosta valitsemalla mailan näytön yläosassa.

Lyönnin muokkaaminen
Voit muokata aiempaa lyöntiä.
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Session Stats.
2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
3 Valitse Muokkaa.
4 Valitse lyönti.
5 Valitse vaihtoehto:

• Voit vaihtaa lyönnin mailan valitsemalla Vaihda maila ja valitsemalla mailan.
• Voit poistaa lyönnin valitsemalla Poista.

6 Valitse Tallenna > Tallenna.

Edistyneiden lyöntitilastojen tarkasteleminen
Voit tarkastella minkä tahansa Driving Rangeistunnon lyönnin edistyneitä lyöntitilastoja.
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Session Stats.
2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
3 Valitse lyönti lyöntiluettelosta.
4 Voit selata lyönnin edistyneitä mittaustietoja pyyhkäisemällä vasemmalle.

Lyöntitilastojen kuvausten tarkasteleminen
Pidä Driving Rangeistunnon aikana sormea lyöntitilastokentän päällä yhden sekunnin ajan.
Näet lyöntitilaston kuvauksen ja kuvan.

Tallennettujen Driving Rangeistuntojen tarkasteleminen
1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta Golf Sim Sessions.
2 Valitse Driving Rangeistunto.

Tallennettujen Driving Rangeistuntojen poistaminen
1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta Golf Sim Sessions.
2 Valitse  > Edit Sessions.
3 Valitse vähintään yksi Driving Rangeistunto.
4 Valitse Poista > Poista.
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Driving Rangeistunnon lopettaminen
1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Lopeta toiminto.
2 Valitse vaihtoehto:

• Voit tallentaa istunnon valitsemalla Tallenna.
• Voit poistaa istunnon valitsemalla Poista.

Viikkoturnaus
Voit kilpailla viikoittain virtuaaliturnauksessa muita golfaajia vastaan. Voit osallistua kuhunkin viikoittaiseen 
turnaukseen niin monta kertaa kuin haluat. Kaikki pisteet julkaistaan sijoitustaulukossa.

TruGolf E6 Connect
Voit tarkastella kaikkia tallennettuja lyöntejäsi yksityiskohtaisesti E6 Connect ohjelmistolla. Osoitteessa 
https://e6golf.com/ on lisätietoja tilauksen ostamisesta, tietokonesovelluksen lataamisesta ja 
mobiilisovelluksen asentamisesta yhteensopivaan älypuhelimeen.

Laitteen yhdistäminen E6 Connect tietokonesovellukseen
1 Valitse Garmin Golf sovelluksessa Golfsimulointi > TruGolf E6 Connect > Pelaa tietokoneella.
2 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen yhdistäminen E6 Connect mobiilisovellukseen
Laitteen voi yhdistää E6 Connect mobiilisovellukseen yhteensopivassa iOS laitteessa.
1 Valitse Garmin Golf sovelluksessa Golfsimulointi > TruGolf E6 Connect > Pelaa iOS:ssa.
2 Seuraa näytön ohjeita.

Liite
Laitteen lataaminen

 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta 
suojattuna suoralta auringonvalolta.

HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen 
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista. Laitteen 
tutkaominaisuuksia voi käyttää, kun laite latautuu.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 12).
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää ulkoiseen virtalähteeseen, kuten muuntajaan tai tietokoneen USB-

porttiin.
4 Lataa laitteen akku täyteen.

VIHJE: voit ladata laitteen nopeammin sammuttamalla sen tai liittämällä sen verkkolaitteeseen.
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Akun varaustason näyttäminen
Voit tarkastella laitteen akun jäljellä olevaa varausta, kun laite on yhteydessä Garmin Golf sovellukseen.
1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.

HUOMAUTUS: laitteessa näkyy ilmoitus, kun akussa on virtaa jäljellä alle 10 %.

Akun varaustason näyttäminen golfsimulointi-istunnon aikana
Voit tarkistaa laitteen akun jäljellä olevan varauksen golfsimulointi-istunnon aikana.

Valitse Garmin Golf sovelluksessa  tai .
Valikkoon ilmestyy akkumittari.
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Puhelinkiinnityksen käyttäminen
Puhelinkiinnityksellä ja laukkupidikkeellä voit kiinnittää pariliitetyn älypuhelimen golflaukkuun, jossa näet sen 
kätevästi ja voit käyttää Garmin Golf sovellusta helposti. Puhelinkiinnitys tukee pystysuuntaisia älypuhelimia, 
joiden leveys on 58–90 mm (2,3–3,5 tuumaa). Liitä puhelinkiinnitys vain, kun golflaukku on paikallaan.
1 Napsauta laukkupidikkeen pallokanta paikalleen puhelinkiinnityksen taakse.

2 Vedä puhelinkiinnityksen säädettävää reunaa ulospäin.
3 Aseta älypuhelin puhelinkiinnitykseen.

4 Kiinnitä älypuhelin paikalleen päästämällä irti puhelinkiinnityksen säädettävästä reunasta.
5 Kiinnitä laukkupidike golflaukun yläosaan.

HUOMAUTUS: älypuhelimen on oltava laukun yläreunan alapuolella, jotta se ei osu mailoihin.
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Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Golf 
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.

Tekniset tiedot
Akun tyyppi Ladattava sisäinen litiumioniakku

Akunkesto Enintään 10 h

Käyttölämpötila –10–55 ºC (14–131 ºF)

Latauslämpötila 0–45 ºC (32–113 ºF)

Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt Enintään 2,4 GHz (nimellinen 6,2 dBm)
Enintään 24 GHz (nimellinen 20 dBm)

Vesitiiviys IEC 60529 IPX71

Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin 

jälleenmyyjältä.

1 Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
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Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Laitteen puhdistaminen
1 Puhdista laitteen pinta liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
2 Pyyhi laite kuivaksi.

Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen 
säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa 
akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Vianmääritys

Laite on liian kallellaan
Jos Garmin Golf sovelluksessa näkyy virheilmoitus, että laite on liian kallellaan, kokeile näitä vinkkejä.
• Varmista, että kolmijalkapidike on asennettu laitteeseen oikein.
• Siirrä laite tasaisemmalle pinnalle.
• Siirrä laite vakaammalle pinnalle.
• Siirrä laite pinnalle, joka on enemmän pallon suuntainen.

Laitteen kohdistuksen säätäminen
Jos laite on kohdistettu väärin, se näyttää virheellisiä lyöntitilastoja, kun käytät golfsimulaattoriominaisuuksia. 
Jos kohdistusvirhe on esimerkiksi useita asteita, myös tilastot ovat usean asteen verran virheellisiä. Jos 
lyöntitilastosi näyttävät virheellisiltä, voit säätää kohdistusta.
1 Lyö lyhyt, suora lyönti bunkkerimailalla tai muulla mailalla, jossa on suuri lyöntipinnan kaltevuuskulma.
2 Vertaa lyöntiä pallon lähtösuuntaan Garmin Golf sovelluksessa.

Jos laitteen kohdistus on väärä, sovelluksessa näkyvä pallon lähtösuunta ei vastaa lyöntiäsi. Jos laite 
esimerkiksi on suunnattu liian kauas vasemmalle kohdeviivasta, sovelluksessa näkyvä lähtösuunta on 
kauempana oikealla kuin lyöntisi.

3 Säädä laitteen kohdistusta tarpeen mukaan.
4 Toista tätä, kunnes sovelluksessa näkyvä pallon lähtösuunta vastaa lyöntiäsi.

Kuljetuslaukun käyttövinkkejä
• Aseta laite kuljetuslaukkuun etupuoli alaspäin, jottet paina painiketta vahingossa.
• Jätä laukkupidike ja puhelinkiinnitys paikoilleen, kun asetat niitä kuljetuslaukkuun.

Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja.

Paina painiketta, kunnes tilan merkkivalo sammuu.
Laite nollautuu.
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Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä vinkkejä.
• Tuo laite riittävän lähelle älypuhelinta.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Varmista, että Bluetooth® tekniikka on käytössä älypuhelimessa.
• Varmista, että laitteen tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
• Päivitä Garmin Golf sovellus uusimpaan versioon.
• Jos laite on jo pariliitetty älypuhelimeesi, poista Bluetooth tekniikka käytöstä älypuhelimessa ja ota se 

uudelleen käyttöön.
• Poista laite älypuhelimen Garmin Golf sovelluksesta ja Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin Golf sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka 

käytön aiot lopettaa.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Golf sovellus, valitsemalla  tai  ja valitsemalla 

Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Kun laite on sammuksissa, avaa pariliitostila painamalla painiketta, kunnes tilan merkkivalo muuttuu 

siniseksi.
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