Se information om tidvatten, våghöjd, vind och betyg gällande surfing i din kompatibla Garmin smartwatch
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Garmin lanserar widgeten Surfline,
tillgänglig nu i Connect IQ Store
Garmin lanserar idag widgeten Surfline, som kan hämtas på Garmin Connect
IQ™ Store. Med denna nya widget får du som är surf-entusiast möjligheten
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att se förhållanden på de fem närmaste surfingplatserna direkt på en
kompatibel smartwatch från Garmin med Surfline-appen nedladdad. Du får
upp en lättläst visuell presentation om tidvatten, våghöjd, vind och satta
betyg gällande surfkvalitet på olika platser tack vare integrering med
Surfline.
“Vi vet hur viktigt det är för surfare att ha uppdaterad information vad gäller
surfing-förhållanden så att de kan välja de allra bästa platserna för surfing”

säger Dan Bartel, global försäljningschef på Garmin. “Genom att scrolla
igenom olika surfplatser och dess förhållanden direkt på handleden får de
snabbt koll på vilken plats som är bäst just nu och detta är en funktion som vi
tror att många surfare kommer att uppskatta och ha nytta av.”
"Vi vill ge alla surfare den information de behöver innan de bestämmer sig för
att ge sig ut på brädan, och Surfline-widgeten gör det enklare än någonsin
för användare att förstå när och var surfing är rätt för dem” säger Kyle
Laughlin, VD på Surfline\Wavetrak.
Surfline-widgeten finns tillgänglig i hela världen och kan hämtas nu. Mer
information om hur du installerar Surfline-widgeten i din Garmin-enhet kan
du hitta här.
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Tidvatten, vågor, vind och information om surfkvalitet är endast för
information. Det är ditt ansvar att följa all publicerad vägledninggällande
vatten, vara uppmärksam på din omgivning och använda ett säkert omdöme i
och runt om vattnet vid alla tillfällen. Underlåtenhet att följa dessa varningar
kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
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