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สารบัญ

i

บทนํา
คําเตือน
ดูคําแนะนําขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและความปลอดภัยได
ในกลองผลิตภัณฑเพื่อศึกษาคําเตือนและขอมูลสําคัญอื่น ๆ
ของผลิตภัณฑ

ภาพรวมของอุปกรณ

สามารถชารจไดโดยการใชปลั๊กไฟผนังมาตรฐานหรือผาน
พอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ
หมายเหตุ: อุปกรณจะไมชารจเมื่ออุณหภูมิอยูนอกชวงที่
รองรับ (ขอมูลจําเพาะ, หนา 4)
1 ดึงฝาครอบกันอากาศขึ้นมาจากพอรต USB
2 เสียบปลายดานเล็กของสาย USB เขากับพอรต USB บน
อุปกรณ
3 เสียบปลายดานใหญของสาย USB เขากับแหลงจาย
ไฟภายนอก, เชน AC อะแดปเตอรหรือพอรต USB บน
คอมพิวเตอรของคุณ
4 ชารจอุปกรณจนเสร็จสมบูรณ
ขอแนะนํา: คุณสามารถปดอุปกรณเพื่อใหชารจไฟไดเร็ว
ขึ้นได

การประหยัดพลังงานในขณะที่กําลังชารจอุปกรณ

①
②

③
④
⑤
⑥

กดเพื่อเปดเมนูและเลื่อนดูตัว
เลือกเมนูตาง ๆ
กดเพื่อเปดอุปกรณ
กดเพื่อเปดเมนูและเลื่อนดูตัว
เลือกเมนูตาง ๆ
กดคางเพื่อปดอุปกรณ
กดเพื่อกําหนดระยะดวย
เลเซอร ในขณะที่กําลังเลน
กอลฟ, คุณสมบัติตัวหาปลาย
เสาธงเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ
กดเพื่อเลือกตัวเลือกเมนูตาง ๆ
ไดออปเตอรแบบปรับ หมุนเลนสใกลตาเพื่อปรับ
ได
โฟกัสหนาจอ
LEDs แสดงสถานะ ดูสถานะอุปกรณและแบตเตอรี่
ฝาครอบกันอากาศ ดึงขึ้นเพื่อเขาถึงพอรตจายไฟ
และขอมูลแบบ micro-USB
พอรตจายไฟและ
ขอมูลแบบ Micro- เชื่อมตอสาย USB ที่ใชงาน
USB
รวมกันไดเพื่อชารจอุปกรณ
หรือถายโอนขอมูลโดยการใช
(ใตฝาครอบกัน
คอมพิวเตอรของคุณ
อากาศ)

คุณสามารถปดหนาจออุปกรณและคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งหมดใน
ขณะที่กําลังชารจได
1 เชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับแหลงจายไฟภายนอก
2 กดคาง นาน 4 ถึง 5 วินาที
หนาจอดับลง, และอุปกรณเขาสูโหมดการชารจแบตเตอรี่
ที่ใชพลังงานตํ่า
3 ชารจอุปกรณจนเสร็จสมบูรณ

การเปดอุปกรณ
ครั้งแรกที่คุณเปดอุปกรณขึ้นมา, คุณถูกแจงใหเลือกหนึ่งภาษา,
หนึ่งหนวยการวัด, และตั้งคาระยะทางไดรฟเวอรของคุณ
1 กด
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

โหมดสแตนดบาย
เพื่อสงวนอายุแบตเตอรี่, อุปกรณเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อ
ไมมีการใชงาน อุปกรณตื่นขึ้นเมื่อคุณถือโดยใหนิ้วหัวแมมืออยู
ในรองบนดานใตอุปกรณ

การชารจไฟอุปกรณ
คําเตือน
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อปองกัน
ความเปนไปไดของอันตรายแกบุคคลหรือความเสียหายแก
ผลิตภัณฑที่เกิดจากการปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความ
รอนจัด, ใหเก็บอุปกรณหางจากแสงแดดสองโดยตรง

ขอสังเกต
เพื่อปองกันการสึกหรอ, ใหเช็ดพอรต USB, ฝาครอบกัน
อากาศ, และพื้นที่โดยรอบใหแหงสนิทกอนการชารจไฟหรือ
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
อุปกรณนี้ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในที่คุณ
บทนํา

สถานะ LEDs
การเคลื่อนไหวของไฟ LED
สถานะ
สีนํ้าเงินนิ่ง
อุปกรณถูกเปดแลว
(เปนเวลา 5 วินาทีหลังการเปดเครื่อง)
สลับสีแดงและสีนํ้าเงิน
แบตเตอรี่ตํ่า
(เปนเวลา 5 วินาทีหลังการเปดเครื่อง)
อุปกรณอยูในโหมด
ปด
ทํางาน
อุปกรณอยูในโหมด
สีนํ้าเงินกะพริบชา ๆ
สแตนดบาย
1

สีแดงนิ่ง (หลังจากการกดคางปุมเปด
ปด)

อุปกรณถูกปดแลว

อุปกรณกําลังชารจ
ในโหมดประหยัด
พลังงาน
สีนํ้าเงินนิ่งและสีแดงกะพริบ (ถูกเชื่อม อุปกรณกําลังชารจ
ตอกับแหลงจายไฟ)
ไฟ
สีแดงนิ่ง (ถูกเชื่อมตอกับแหลงจาย
การชารจไฟเสร็จ
ไฟ)
สมบูรณ
อยูระหวางการ
สีแดงกะพริบชา ๆ
อัปเดตซอฟตแวร
สี่แดงกะพริบถี่ ๆ (ถูกเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ)

การปรับเลนสใกลตา
อุปกรณมีเลนสใกลตาแบบปรับได (+/- 4 การปรับไดออปเตอร)
ซึ่งชวยใหคุณโฟกัสหนาจอสําหรับสายตาของคุณได
หมุนเลนสใกลตาเพื่อโฟกัสหนาจอ

การเลนกอลฟ
หมายเหตุ: หากคุณพบหนึ่งสนามกอลฟที่มีขอมูลไมถูกตอง
หรือลาสมัย, โปรดสงรายงานใหเราที่ รายงานปญหาเกี่ยวกับ
สนามกอลฟ
เลือก เลนกอลฟ
อุปกรณหาตําแหนงดาวเทียมและคํานวณตําแหนงของคุณ
สนามที่อยูใกลที่สุดถูกเลือกไว, และหลุมที่อยูใกลกับตําแหนง
ปจจุบันของคุณมากที่สุดถูกแสดงโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกหนึ่งสนามจากรายการไดหากมี
มากกวาหนึ่งสนามที่อยูใกลตําแหนงปจจุบันของคุณ

การวัดระยะทางไปกลางเสาธง
คุณสามารถใชคุณสมบัติตัวหาธงเพื่อตั้งเปาหมายที่ปลายเสา
ธงและวัดระยะทางจากตําแหนงปจจุบันของคุณไปสูกลางเสา
ธง คุณสมบัตินี้ชวยใหทราบระยะทางที่แมนยําไปสูกลางเสาธง
โดยการคัดกรองวัตถุอื่น ๆ ในพื้นหลังออกไป
1 เริ่มการเลนกอลฟหนึ่งรอบ
2 เรียงเสนเล็งเครื่องวัดระยะใหตรงกับปลายเสาธง
หมายเหตุ: สําหรับผลลัพธที่ดีที่สุด, คุณควรถืออุปกรณให
นิ่ง, และเรียงเสนเล็งกับปลายเสาธงแทนที่กลางเสาธง
3 กด
ระยะทางที่วัดไดไปสูกลางเสาธงปรากฏ เสนโคงสีแดง
ปรากฏบนแผนที่ในระยะทางที่วัดดวยเลเซอร หากอุปกรณ
สามารถตั้งเปาหมายที่ปลายเสาธงได, ไอคอนธงปรากฏ,
เสนโคงระยะทางเปนสีเหลือง, และแผนที่มุมมองหลุม
เปลี่ยนไปเปนภาพใกลของกรีนโดยอัตโนมัติ
ขอแนะนํา: คุณสามารถกลับไปสูมุมมองหลุมไดโดยการชี้
อุปกรณใหหางจากกรีนและทําการกด

มุมมองหลุม

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

แสดงระยะหางไปยังจุดเริ่มตนของแฟรเวย, และดาน
หนาและหลังของอุปสรรค
แสดงหมายเลขหลุมปจจุบัน
แสดงพารสําหรับหลุมปจจุบัน
แสดงระยะหางไปยังดานหนา, ตรงกลาง, และดานหลัง
ของกรีน
แสดงระยะ layup ไปยังตรงกลางของกรีน
สีตาง ๆ บงชี้ถึงระยะหางเปนหนวยเมตรหรือหลา: สีแดง
คือ 100, สีขาวคือ 150, สีนํ้าเงินคือ 200, และสีเหลือง
คือ 250
แสดงระยะไดรฟเวอรของคุณเมื่อคุณอยูบนพื้นที่ที่ผู
เลนจะเริ่มเลนหลุม
แสดงกรีนที่ถูกเลือกบนหนึ่งหลุมพรอมกรีนสํารอง

การดูระยะ PlaysLike
ระยะ “plays like” มีคุณสมบัติการคํานวณสําหรับการเปลี่ยน
ของระดับความสูงบนสนามโดยการแสดงระยะทางที่ถูกปรับไป
ยังอุปสรรคและกรีน ระยะทางที่ถูกกะระยะดวยเลเซอรก็ถูกปรับ
สําหรับการเปลี่ยนของระดับความสูงดวยเชนกัน
1 เลือก หรือ เพื่อเปดเมนู
2 เลือก ระยะ PlayLike
ไอคอนปรากฏขางแตละระยะทาง
ระยะแสดงไกลกวาที่คาดไวเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนในระดับความสูง
ระยะแสดงตามที่คาดไว
ระยะแสดงใกลกวาที่คาดไวเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนในระดับความสูง

การดูทิศทางไปยังกลางเสาธง
คุณสมบัติ PinPointer คือเปนเข็มทิศที่ใหความชวยเหลือ
เกี่ยวกับทิศทางเมื่อคุณไมสามารถมองเห็นกรีนได คุณสมบัติ
นี้สามารถชวยใหคุณวางแนวการตีไดถึงแมอยูในปาหรือตกบอ
ทรายลึก
หมายเหตุ: อยาใชคุณสมบัติ PinPointer ขณะอยูในรถกอลฟ
การรบกวนจากรถกอลฟสามารถมีผลตอความแมนยําของเข็ม
ทิศ
1 เลือก หรือ เพื่อเปดเมนู
2 เลือก PinPointer

อุปกรณแสดงหลุมปจจุบันที่คุณกําลังเลนอยู, และทําการ
เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยายไปเลนหลุมใหม

2

การเลนกอลฟ

การปรับแตงอุปกรณของคุณ
การตั้งคา

ลูกศรเข็มทิศชี้ไปยังตําแหนงกลางเสาธง หนึ่งรูปกรวย
ปรากฏบนแผนที่เพื่อชวยบอกกําหนดตําแหนงคุณไปยัง
กลางเสาธง
ขอแนะนํา: คุณสามารถกดปุมใด ๆ เพื่อกลับสูมุมมองหลุม
ได

การเปลี่ยนหลุม
คุณสามารถเปลี่ยนหลุมไดดวยตนเองจากหนาจอมุมมองหลุม
1 เลือก หรือ เพื่อเปดเมนู
2 เลือก เปลี่ยนหลุม
3 เลือกหนึ่งตัวเลือก

การเปลี่ยนสนาม
คุณสามารถเปลี่ยนสนามไดดวยตนเองจากหนาจอมุมมองหลุม
1 เลือก หรือ เพื่อเปดเมนู
2 เลือก เปลี่ยนสนาม
3 เลือกหนึ่งตัวเลือก

การจบรอบ
1 เลือก หรือ
2 เลือก เลิก

เพื่อเปดเมนู

กรีนสํารอง
บางสนามกอลฟในเอเซียมีระบบสองกรีนโดยมีกรีนสํารองบน
หนึ่งหลุม: หนึ่งกรีนดานซายและหนึ่งกรีนดานขวา
เมื่อหนึ่งหลุมพรอมกรีนสํารองถูกเลือกไว, ไอคอน
ปรากฏ
ขางเลขหลุมพรอม L แสดงกรีนขางซาย, หรือ R แสดงกรีนขาง
ขวา
คุณสามารถเปลี่ยนกรีนไดดวยตนเองจากหนาจอมุมมองหลุม
1 เลือก หรือ เพื่อเปดเมนู
2 เลือก เปลี่ยนกรีน
3 อีกกรีนถูกเลือกแทน

เล็งบางสิ่ง
การวัดระยะหางไปสูเปาหมาย
คุณสามารถใชอุปกรณนี้เพื่อวัดระยะหางจากตําแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังเปาหมายได, เชน บนระยะการไดรฟ
หมายเหตุ: อุปกรณสามารถวัดระยะหางจาก 5 ถึง 320 เมตร
(5.5 ถึง 350 หลา)
1 เลือก เห็นบางอยาง
2 เรียงเสนเล็งเครื่องวัดระยะใหตรงกับเปาหมาย
3 กด
ระยะที่วัดไดปรากฏ
เล็งบางสิ่ง

เลือก การตั้งคา
โหมดทัวรนาเมนต: ปดการใชงานคุณสมบัติวัดระยะทาง
PinPointer และ Playslike คุณสมบัติเหลานี้ไมถูก
อนุญาตใหใชระหวางการแขงขันที่ผานการรับรองแลว
ระยะไดรเวอร: ตั้งคาระยะเฉลี่ยที่ลูกกอลฟพุงไปบนไดรฟ
ของคุณ
การปรับเทียบเข็มทิศ: ชวยใหคุณปรับเทียบเซ็นเซอรเข็มทิศ
ไดดวยตนเอง (การปรับเทียบเข็มทิศ, หนา 3)
ระบบ: ตั้งคาการตั้งคาระบบ, เชน ภาษาของตัวอักษรบน
อุปกรณและหนวยการวัดตาง ๆ (การตั้งคาระบบ, หนา 3)
เกี่ยวกับ: แสดงขอมูลอุปกรณ, เชน unit ID, เวอรชั่นของ
ซอฟตแวร, ขอมูลกฎระเบียบ, และการอนุญาตใหใชสิทธิ
(การดูขอมูลการควบคุมและปฏิบัติตาม E-label, หนา 4)

การปรับเทียบเข็มทิศ
หมายเหตุ: คุณตองปรับเทียบเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสกลางแจง
อยายืนใกลวัตถุที่สงผลตอสนามแมเหล็ก, เชน รถยนต, อาคาร,
หรือสายไฟฟาที่อยูเหนือศีรษะตาง ๆ
อุปกรณของคุณไดถูกปรับเทียบมาจากโรงงานแลว, และ
อุปกรณใชการปรับเทียบอัตโนมัติเปนคาเริ่มตน หากคุณสมบัติ
PinPointer ไมทํางานตามปกติ, ตัวอยางเชน หลังจากการ
เคลื่อนที่เปนระยะทางไกลหรือหลังการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิที่
รุนแรง, คุณสามารถปรับเทียบเข็มทิศไดดวยตนเอง
1 เลือก การตั้งคา > การปรับเทียบเข็มทิศ
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การตั้งคาระบบ
เลือก การตั้งคา > ระบบ
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความที่แสดงบนอุปกรณ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนภาษาขอความไมเปลี่ยนภาษาของ
ขอมูลที่ถูกผูใชปอนหรือขอมูลแผนที่
หนวย: ตั้งคาหนวยการวัดของระยะทาง
ใชคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณทั้งหมดไปเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน (การคืนคาการตั้งคาเริ่มตนทั้งหมด, หนา 4)

การดูขอมูลอุปกรณ
การดูแลรักษาอุปกรณ
ขอสังเกต
อยาเก็บอุปกรณไวในที่ซึ่งสามารถสัมผัสกับอุณหภูมิที่รุนแรง
มากเปนเวลานาน, เพราะสามารถทําใหเกิดความเสียหายได
อยางถาวร
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทําความสะอาด, ตัวทําละลาย, และ
สารกําจัดแมลงที่สามารถทําความเสียหายตอสวนประกอบ
และพื้นผิวที่เปนพลาสติกได
ยึดฝาครอบอากาศใหแนนเพื่อปองกันไมใหพอรต USB เสีย
หาย
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การชารจไฟอุปกรณ
ขอสังเกต
หามใชผาแหงทําความสะอาดเลนส การใชผาแหงอาจทําให
เลนสเสียหายได
หลีกเลี่ยงสารเคมีทําความสะอาดและสารละลายตาง ๆ ที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสวนประกอบที่เปนพลาสติกได
1 เช็ดกรอบภายนอกและเลนสดวยผานุมที่ไมเปนรอยขีด
ขวนโดยชุบดวยนํ้าหรือแอลกอฮอล
2 เช็ดกรอบภายนอกใหแหง, และปลอยใหเลนสตากอากาศ
ใหแหง

การจัดเก็บระยะยาว
เมื่อคุณไมมีแผนเพื่อใชอุปกรณเปนเวลาหลายเดือน, คุณควร
ชารจแบตเตอรี่ใหถึงอยางนอย 50% กอนคุณเก็บอุปกรณ คุณ
ควรจัดเก็บอุปกรณในที่เย็นและแหงพรอมอุณหภูมิใกลเคียงกับ
ระดับครัวเรือนทั่วไป หลังการจัดเก็บ, คุณควรชารจแบตเตอรี่
อุปกรณใหมใหเต็มอีกครั้งกอนการใชงาน

ขอมูลจําเพาะ
ประเภท
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในแบบชารจได
แบตเตอรี่
อายุแบตเตอรี่ ไดถึง 15 ชั่วโมงจากการใชงานปกติ
ระดับการกันนํ้า IEC 60529 IPX7*
จาก -10º ถึง 40ºซ. (จาก 14º ถึง 104ºฟ.)
หมายเหตุ: อุปกรณปองกันตนเองจากความ
ชวงอุณหภูมิ
รอนสูงเกินและปดลงโดยอัตโนมัติหาก
ขณะทํางาน
อุณหภูมิภายในสูงเกินขอบเขตอุณหภูมิที่
ทํางานได
ชวงอุณหภูมิ
จาก 10° ถึง 45°ซ. (จาก 50° ถึง 113°ฟ.)
ขณะชารจไฟ
*อุปกรณทนทานตอการสัมผัสถูกนํ้าไดถึง 1 ม.ไดถึง 30 นาที สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม, ไปที่ Garmin.co.th/legal/waterrating

การดูขอมูลการควบคุมและปฏิบัติตาม E-label
ฉลากสําหรับอุปกรณนี้ไดรับการจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส
e-label อาจใหขอมูลที่เปนบรรทัดฐาน, เชน หมายเลขประจํา
ตัวที่ไดรับจาก FCC หรือเครื่องหมายการปฏิบัติตามตาง ๆ
ของทองถิ่น, รวมทั้งขอมูลผลิตภัณฑและการอนุญาตตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
1 เลือก การตั้งคา
2 เลือก เกี่ยวกับ

การแกไขปญหา

ระยะหางไปยังวัตถุที่มีสีสันสดใส, สะทอนแสง, หรือเปน
เงา วัตถุสีดําสะทอนแสงไดนอยกวา, และสามารถตั้งเปน
เปาหมายไดในระยะที่สั้นกวา
y วัตถุที่ใหญกวาตั้งเปนเปาหมายไดงายขึ้นกวาวัตถุที่เล็ก
กวา ตัวอยางเชน คุณควรตั้งเปาหมายไวที่ปลายเสาธง
แทนที่กลางเสาธง
y อุปกรณสามารถตั้งเปาหมายในระยะที่ไกลขึ้นเมื่อมุมไป
ยังเปาหมายใกลกับ 90 องศา มุมที่เล็กลงไปยังเปาหมาย
จํากัดความสามารถในการหาระยะ

การรับสัญญาณดาวเทียม
อุปกรณอาจตองการทัศนวิสัยที่มองเห็นทองฟาไดชัดเจนเพื่อ
รับสัญญาณดาวเทียม เวลาและวันที่ถูกตั้งโดยอัตโนมัติขึ้นอยู
กับตําแหนง GPS
1 ออกไปขางนอกสูพื้นที่โลงแจง
ดานบนของอุปกรณควรหันสูทองฟา
2 รอในขณะที่อุปกรณหาตําแหนงดาวเทียม
อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีเพื่อหาสัญญาณดาวเทียม

อุปกรณของฉันไมสามารถหาสนามกอลฟใกล
เคียงได
หากการอัปเดตสนามถูกรบกวนหรือถูกยกเลิกกอนทําเสร็จ
สมบูรณ, อุปกรณของคุณอาจไมมีขอมูลสนามได เพื่อแกไข
ขอมูลสนามที่หายไป, คุณตองอัปเดตสนามอีกครั้ง
1 ดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตสนามจากแอปพลิเคชัน
Garmin Express™(การอัปเดตผลิตภัณฑ, หนา 4)
2 ตัดการเชื่อมตออุปกรณของคุณอยางปลอดภัย (การถอด
สาย USB, หนา 4)
3 ออกไปกลางแจง, และเริ่มทดสอบออกรอบกอลฟเพื่อ
ยืนยันวาอุปกรณพบสนามใกลเคียงแลว

การถอดสาย USB
หากอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณเปน
ไดรฟหรือวอลลุมที่ถอดได, คุณตองตัดการเชื่อมตออุปกรณ
ของคุณจากคอมพิวเตอรอยางปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียขอมูล ถาอุปกรณของคุณถูกเชื่อมตอกับ Windows®
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณแบบพกพา, ก็ไมจําเปนตองตัดการ
เชื่อมตออยางปลอดภัย
1 ทําหนึ่งปฏิบัติการใหเสร็จสิ้น:
• สําหรับ Windows คอมพิวเตอร, เลือกไอคอน Safely
Remove Hardware ใน system tray, และเลือก
อุปกรณของคุณ
• สําหรับ Apple® คอมพิวเตอร, เลือกอุปกรณ, และเลือก
File > Eject
2 ถอดสายจากคอมพิวเตอรของคุณ

ความแมนยําในการหาระยะ

การคืนคาการตั้งคาเริ่มตนทั้งหมด

ปจจัยภายนอกอาจสงผลตอความแมนยําในการหาระยะ เชน
แสงโดยรอบ, สภาพอากาศ, การสะทอนกลับของเปาหมาย,
และขนาดของเปาหมาย
y อุปกรณสามารถตั้งเปาหมายในระยะที่ไกลขึ้นในสภาพแสง
ที่ตํ่าลง, เชน วันที่มืดครึ้ม แสงอาทิตยจาลดความสามารถ
ในการหาระยะได
y ฝนลดความสามารถในการหาระยะ
y อุปกรณสามารถตั้งเปาหมายในระยะที่ไกลขึ้นเมื่อกําลังวัด

หมายเหตุ: นี่เปนการลบขอมูลที่ผูใชไดปอนทั้งหมด
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณทั้งหมดกลับไปเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงานได
เลือก การตั้งคา > ระบบ > ใชคาเริ่มตน
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การอัปเดตผลิตภัณฑ
ติดตั้ง Garmin Express™ (Garmin.co.th/express) บน
คอมพิวเตอรของคุณ
การแกไขปญหา

นี่ชวยใหเขาถึงบริการตาง ๆ เหลานี้สําหรับอุปกรณ Garmin®
ไดสะดวก:
y การอัปเดตซอฟตแวร
y การอัปเดตสนาม
y การลงทะเบียนผลิตภัณฑ

การตั้งคา Garmin Express
1 เชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยการใช
สาย USB
2 ไปที่ Garmin.co.th/express
3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การหาขอมูลเพิ่มเติม
y ไปที่ support.Garmin.com/th-TH สําหรับคูมือการใช
งาน, บทความ, และการอัปเดตซอฟตแวรตาง ๆ เพิ่มเติม
y ไปที่ Garmin.co.th/golf
y ไปที่ Garmin.co.th/buy, หรือติดตอผูแทนจําหนาย
Garmin ของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่แยก
จําหนายตางหากและอะไหลตาง ๆ

การแกไขปญหา
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