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registered in the USA and other countries. These 
trademarks may not be used without the express 
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Introductie
 WaarschuWIng

Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en 
productinformatie brochure in de doos 
voor productwaarschuwingen en andere 
belangrijke informatie.
Wanneer het toestel voor de eerste keer 
gebruikt wordt, moeten de volgende 
stappen doorlopen worden.
1. Toestel opladen (pagina 1)
2. Toestel aanzetten (pagina 2)
3. Zoeken van satellietsignalen  

(pagina 3 in de brochure)
4. Begin met een golfcourse (pagina 3)

Toestel opladen
Opmerking

Om  roestvorming te vermijden, moet u 
de contacten en de zone er rond volledig 
droog maken vooraleer het toestel op te 
laden of aan de computer aan te sluiten.

Het toestel zal niet opladen wanneer de 
temperatuur van de batterij niet binnen 
5°C en 40°C ligt.
1. Zet de USB stekker van de kabel in 

de 220V stroomadapter.
2. Zet de 220V stroomadapter in het 

gewone stopcontact.
3. Plaatst de 4 contacten op de keerzijde 

van het toestel in lijn met de 4 naalden 
op de lading clip ➊.

➊
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Zodra het toestel aangesloten 
wordt op een buiten voeding, is het 
automatisch in gang gezet en de 
“Lading scherm” komt voor.

4. Laad het toestel volledig op.
Wanneer het toestel volledig opgeladen 
is, zal het icoontje  voor de lading 
niet meer knipperen.

Toestel aanzetten
Duw in en houd de “Power”
(aan/uit) knop aan.

Toetsen
Elke knop heeft verschillende functies. 

light/
power

Druk kort op de knop om de 
verlichting van het scherm 
aan te zetten.
Druk op de knop en 
houd deze ingedrukt om 
het toestel in en uit te 
schakelen.

up Druk op deze knop 
om menu’s, holes en 
parameters door te lopen.

down Druk op deze knop 
om menu’s, holes en 
parameters door te lopen. 

OK/menu Druk op deze knop om 
menu opties te selecteren 
en te bevestigen.

Icoontjes
Batterijlading is laag.

(animated)
GPS werkzaam en de 
odometer meet de afstand.

Alarm is aan.



Approach S1 Handleiding 3

Zoeken van 
satellietsignalen
U kunt niet een golfcourse starten zolang 
het toestel bezig is met het zoeken naar 
satellieten. Het kan tot 30-60 seconden in 
beslag nemen.
1. Indien nodig, druk op OK om uit de 

batterijspaarmodus te geraken.
2. Ga naar buiten in een open plaats.
3. Wacht terwijl het toestel zoekt naar 

satellieten.

Begin met een golfcourse
1. Vanuit de horlogemodus, druk op 

menu.
2.  Selecteer Start Round.
3. Selecteer een golfbaan uit de lijst.
Het toestel start automatisch op de hole 
die het dichtste ligt bij uw actuele positie.

Keuze van de hole op het 
scherm
Het toestel toont de gegevens van de 
hole die u speelt. Het toestel verandert 
automatisch wanneer u naar een 

nieuwe hole gaat. Daarnaast kunt u ook  
handmatig van hole veranderen met de 
knoppen up en down.
NOta : daar de positie van de hole 
verandert, berekent het toestel de afstand 
tot begin, midden en eind van de green, 
en niet tot de werkelijke positie van de 
hole.

➍

➊

➋

➌

➎

➊ Nummer van de gespeelde hole.
➋ Afstand tot het einde van de 

green.
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➌ Afstand tot het midden van de 
green. 

➍ Afstand tot het begin van de 
green.

➎ Geeft  het “par” nummer aan.

Meet uw slagen
Voordat u een slag kunt meten, moet u 
een  ronde starten.
1.  Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer  Measure Shot.
3. Ga tot de bal.

Terwijl u zich verplaatst, wordt de 
afstand weergegeven op het scherm.

“reset” de afstand
Indien u niets doet, wordt de afstand 
automatisch “gereset” wanneer u naar de 
volgende hole gaat.
1.  Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer Measure Shot.
3. Selecteer New Shot.

Een golfcourse beëindigen
1.  Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer End Round.

Bekijken van de afstand bij 
odometer
De odometer meet de totale afstand die u 
afgelegd hebt.
1.  Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer Odometer.

Terwijl u zich verplaatst, wordt de 
afstand op het scherm weergegeven.

De odometer stoppen 
Indien u  de odometer modus verlaat, 
blijft het toestel de gelopen afstand 
meten. Deze afstand meting gebruikt 
de GPS functie en vermindert de 
batterijduur. Om de odometer te stoppen.
1. Hou de menu-knop ingedrukt.
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2. Selecteer Odometer.
Het toestel geeft u de keuze tussen 
blijven meten (Continue), de afstand 
resetten (Reset distance) of afsluiten 
(Turn Off).

3. Selecteer turn Off.

Veranderen van de 
systeemparameters
Tijd, tijd formaat, geluidsignalen, taal en 
meeteenheden kunnen veranderd worden.
1. Duw en houd aan op menu.
2. Selecteer Setup.
3. Verander de parameters.

handmatig invoeren van de tijd
Met de standaardinstellingen, wordt  de 
tijd automatisch ingesteld wanneer het 
toestel satellietontvangst heeft.
1. Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer Setup > time > Manual.
3. Voer  de tijd in, en druk op OK.

Invoeren van het alarm
1. Hou de menu-knop ingedrukt.
2. Selecteer alarm > Set.
3. Voer  de tijd van het alarm in.
4. Selecteer alarm > On.

golfbanen update
Dit toestel  kan in aanmerking komen 
voor kostenloze updates.
1. Sluit de USB kabel aan op een USB 

stekker op uw computer.
2. Plaatst de 4 contacten op de 

achterzijde van het toestel in lijn 
met de 4 naalden op de lading clip 
(pagina 1).

3. Om uw Approach toestel te updaten, 
ga naar www.garmin.com
/CourseView.

4. Volg de instructies.

www.garmin.com/CourseView
www.garmin.com/CourseView
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Technische kenmerken
Opmerking

et toestel is waterproof volgens IEC 
standard 60529 IPX7. Het kan gedurende 
30 minuten een meter onder water 
doorstaan. Langer indompeling kan 
schade veroorzaken aan het toestel. Na 
indompeling, dient het toestel afgeveegd 
worden met handdoek en droge lucht 
vooraleer het weer te gebruiken.
NOta : Het toestel mag niet gebruikt 
worden bij het zwemmen.

Batterij 200 mAh laadbaar, 
lithium-ion, coin-
cell

Batterijduur Zie pagina 6
Werkingstemperatuur From -4°F to 

140°F
(Van -20°C tot 
60°C)

Ladingstemperatuur From 41°F to 
104°F
(Van -5°C tot 
40°C)

Betreffende de batterij
 WaarschuWIng

Dit toestel bevat een lithium-ion batterij. 
Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en 
productinformatie  brochure in de doos 
voor productwaarschuwingen en andere 
belangrijke informatie.

Batterijduur
Batterijduur 
*

gebruik van het 
toestel

Tot 3 weken U gebruikt altijd het 
toestel in spaarmodus.

Tot 8 uren U gebruikt altijd de GPS 
functie.

*De werkelijke batterijduur van een 
vol opgeladen batterij zal afhangen van 
hoelang u de GPS functie gebruikt, de 
verlichting van het scherm en de batterij 
spaarmodus. Zeer lage temperaturen 
kunnen ook de batterijduur verkorten.
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Batterij spaarmodus
Na een bepaalde tijd zonder gebruik, 
gaat het toestel in batterij spaarmodus. 
Het toestel toont tijd en datum aan, maar 
gebruikt niet de GPS functie. U kunt op 
OK drukken om de batterij spaarmodus 
te verlaten.

het opsporen van 
storingen
resetten van het toestel
Indien de toetsen niet meer reageren, 
moet u  het toestel resetten.
1. Hou de power (aan/uit knop) 

ingedrukt totdat het scherm wit 
wordt.

2. Hou de power (aan/uit knop) 
ingedrukt totdat het scherm aan  gaat.

Verwijderen van de gebruiker 
gegevens

Druk tegelijkertijd op de menu en 
down knoppen.

registratie van het toestel
Help ons u beter te ondersteunen door u 
vandaag online te laten inschrijven:
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar de originele factuur of 

kasbon, of een fotokopie, in een 
veilige plaats.

Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u 
op de website Garmin®.
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com

/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin

.com of neem contact op met uw 
Garmindealer voor informatie 
over optionele accessoires en 
vervangingsonderdelen.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
http://buy.garmin.com
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contact opnemen met garmin 
Product support
Neem als u vragen hebt over dit product 
contact op met Garmin Product Support.
• Ga in de V.S. naar www.garmin.com

/support of neem telefonisch contact 
op met Garmin USA via (913) 
397.8200 of (800) 800.1020.

• Neem in het V.K. telefonisch contact 
op met Garmin (Europe) Ltd. via 
0808 2380000.

• Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support 
voor lokale ondersteuningsinformatie 
of neem telefonisch contact op met 
Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 
870.8501241.

U kunt meer informatie vinden over 
dit toestel op de Garmin Web sites 
in Nederland en in België en bij de 
gespecialiseerde Garmin dealers. 
Technische support kunt u ook krijgen 
in beide landen bij de volgende mail 
adressen:
• In België: Support@garmin.be

• In Nederland: Dutch.support@
garmin.com

Onderhouden van het 
toestel

Opmerking
Bewaar het toestel niet in een plaats 
waar buitengewone temperaturen kunnen 
optreden voor lange perioden, want dit 
kan permanente schade veroorzaken.
Vermijd chemische reinigingsproducten 
die plastic onderdelen kunnen 
beschadigen.

schoonmaken van het toestel
1. Gebruik een  doek doordrongen van 

zacht wasmiddel.
2. Droog het af met een droge  doek.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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Other Products
You can find more information about the Approach touchscreen models on the Garmin 
Web site.
• Go to www.garmin.com/intosports.
• Go to http://buy.garmin.com, or contact your Garmin dealer.

approach g3approach g5

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


ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw garmin-produc-
ten naar de garmin-website op www.garmin.com.

u ontvangt deze nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding bij de approach s1 (garmin-onderdeelnummer 
190-001283-00, revisie B) om het u gemakkelijk te maken. raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige 

handleiding voor het bedienen en gebruiken van de approach s1. 
garMIn Is nIET VEranTWOOrDELIJK VOOr DE nauWKEurIghEID Van DEZE nEDErLanDsE hanDLEIDIng En OnT-

KEnT ELKE VOrM Van aansPraKELIJKhEID DIE DaaruIT VOOrTVLOEIT.
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