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Návod k obsluze  GOLF METER/GOLF ASISTENT  OLYMPIA 90066 
          
výchozí pozice režim času: hodiny, minuty 
Pokyny pro uživatele:  Golf Meter – GOLF Asistent je určen k zaznamenávání  
výkonů při Golfu. Do paměti přístroje uživatel zaznamenává postupně výkon  
na až 18 jamkách. Přístroj má kapacitu pro 4 hráče (A, B, C, D). Každá hra  
je na displeji přehledně zobrazena s přehledem o všech 4 hráčích na dané jamce.  
Přístroj má také zobrazení času, funkci budíku a možnost upevnění přístroje           S3                                    S1 
 na pásek kalhot nebo pověšení na krční šňůrku. Přístroj  je použitelný                    S4                                           
 v rozmezí teplot 0°C až +50°C. Skladovací teplotní rozmezí                                                                             S2                                                                                 
-10°C  až +60°C. Je odolný vlhkosti do 95%. Nepoužívejte v dešti.   
                                                                                                                                      S6                                     S7 
 
Popis ovladacích prvků – tlačítek a jednotlivých funkcí:                                                            S5 
„S1 – STROKE“ v režimu Golfmetru zaznamenávání údajů o počtu úderů, v režimu datumu a hodin   
   nastavování jednotlivých pozic - pohyb mezi nastavovanými pozicemi 12/24h, rok, měsíc, den,  
   hodiny, minuty, vteřiny a budící čas hodiny, minuty a ON/OFF (ZAP/VYP). 
„S2 – PUTT“ v režimu Golfmetru zaznamenávání údajů o počtu „puttových“ úderů (vždy zvyšuje o 1 i počet  
   stroke úderů, v režimu hodin zap./vyp. budícího signálu  = na displeji zvoneček), v režimu  
   nastavování hodin a budícího času zvyšování údaje na nastavované (blikající) pozici. 
„S3 – HOLE“ v režimu Golfmetru u aktuálního hráče (A,B,C nebo D) přesun na další jamku v pořadí,  
   v režimu hodin nemá funkci  
„S4 – RECORD/TOTAL“ v režimu Golfmetru u aktuálního hráče (A,B,C nebo D) vyvolání aktuálních  
   uložených dat, výsledek FRONT = 1.až 8. jamka a skóre - PAR (nad linkou), výsledek BACK = 
   = 9. až 18. jamka a skóre - PAR (nad linkou), FINAL = celkové skóre na daném hřišti, 
   Pro uložení daného hráče do paměti = přidrž „S4“ 2-3s zvuk.signál potvrdí uložení a dole se  
   objeví nápis rekord (uložená data v paměti na daném hřišti a u daného hráče), pokud se objeví  
   nápis „FULL“ je paměť plná a je třeba některý ze záznamů daného hráče smazat, 
   v režimu hodin nemá funkci  
„S5 – MODE“ z jakékoli pozice přesun do následujícího režimu (předešlé změny zůstávají uloženy). 
   Režimy: 1) DATE/TIME = datum a čas  
    2) 4 HRÁČI (A,B,C,a D) ve 4 polích (zaznamenávání počtu úderů na jednotlivých  
        jamkách), aktuální hráč = bliká pozice „A nebo B,C,D“ 
         3) COURSE = nastavení skóre u jednotlivých hřišť – blikající pozice tlačítkem S6 (1. až  
   8.hřiště v pořadí), na daném hřišti nastavení „S3“ u jamek (1. až 18.) počet úderů stroke nebo  
   putt  (S1 nebo S2) v hodnotách 3 až 5. Vymazání skóre při znovunastavování = přidrž S7 2-3s. 
   4) RECORD = paměť na 6 záznamů (pořadí vpravo dole nad linkou), pohyb mezi záznamy S6, 
   Pohyb v daném záznamu Skóre S4: FRONT 1. až 9. jamka, BACK 9. až 18. jamka a celkové  
   skóre FINAL.    
„S6 – PLY(player)/COURSE“ v režimu Golfmetru pohyb mezi jednotlivými hráči (A,B,C nebo D), FRONT = 
   1.až 8. jamka a skóre - PAR (nad linkou), výsledek BACK = 9. až 18. jamka a skóre - PAR (nad 
   linkou), FINAL = celkové skóre na daném hřišti, v režimu hodin nemá funkci  
„S7 – „znaménko mínus“ v režimu Golfmetru má resetovací funkci (vymazání aktuálního skóre hráče(ů), v  
   režimu hodin zap./vyp. budícího signálu  = na displeji zvoneček), v režimu nastavování hodin a 
   budícího času snižování údaje na nastavované (blikající) pozici. 
 
Nastavení času (TIME) a budícího času (ALARM): 
1) ,,S1” = bliká údaj 12/24h formátu zobrazení času (S2 nebo S7 změna údaje) 
2)„S1”opakovaně = pohyb mezi nastavovanou pozicí = výběr údaje 12/24h, rok, měsíc, den, hodiny, minuty,  
    vteřiny a budící čas hodiny, minuty a ON/OFF (ZAP/VYP), pokud je alarm zapnutý je zobrazen  
    symbol zvonku na displeji. 
2) „S2“  změna hodnoty vybraného údaje nahoru, „S7” změna hodnoty vybraného údaje  dolů                  
3) „S5”  konec nastavování a přechod do následujícího režimu 
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GOLFMETER má tzv. šetřič energie tzn. vždy po 15min nečinnosti se automaticky zapne POWER SAFE 
systém, který vypnutím zobrazení na displeji šetří energii baterie ale zároveň uchovává zadané údaje v paměti. 
Přístroj se dá ručně vypnout/zapnout přidržením „S5“ 2-3s. 
 
Výměna baterie:   Pokud poklesne napětí v baterii Golfmetru = typ CR 2032, začne displej slábnout nebo se zcela ztratí. 
V tomto případě je nutné baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v přístroji, hrozí vytečení a nevratné poškození 
přístroje.  Používejte značkové baterie nebo jejich ekvivalent!!! Výměnu baterie v přístroji můžete zvládnout sami. 
Pomocí křížového šroubováku otevřete a sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje, vyjměte vybitou a nejdříve po 10s 
nebo později vložte odpovídající novou baterii. Dbejte na správnou polaritu nápisem nahoru!!! Pak kryt baterií opět 
zavřete. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Doporučení: 
Vybité baterie odevzdejte hodináři  
(naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. 
 
Upozornění: při vystavení Golfmetru po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 40°C, může 
displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Po vychladnutí je přístroj opět funkční. 
 
Dva základní doporučované způsoby nošení jsou na opasku nebo na krční závěsné šňůrce.Chraňte přístroj před nárazem!  
 
Prodloužená záruka 24 měsíců se vztahuje na Golfmeter (respektive na jeho výrobní vady ) při dodržení pokynů v 
návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje,  
dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se řádně vyplněným záručním listem. 
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním: 
• skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek, klipu na pásek, šňůrky) 
• při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost, nebezpečí (elektro)magnetismu 

 
Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená. 

 
               Pozáruční servis na adrese:  Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí 

 
                  model č.:  Olympia 90066                                                                    

datum prodeje: …………… 
 

                  razítko a podpis prodejce: 
 

 

              Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek. 
 

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, 
BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše 

pod naší privátní ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény: 

 
      

    
 
 
 

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis 
přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžejky, sponky, přezky, štyfty, chemie…) 

 

                              


