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HAR DU SPØRGSMÅL? 
KONTAKT OS







Skru dine sensorer ind i hullet i toppen af hver af de 
køller, som ikke allerede har en sensor indbygget i 
håndtaget.

SKRU SENSORERNE 
PÅ KØLLERNE

Drej indtil de sidder godt fast på køllen og SÆT 
KØLLERNE TILBAGE I TASKEN.

Den sorte sensor er til putteren. Resten kan 
monteres på hvilken som helst kølle.





Download Arccos Caddie app'en og opret en 
konto, hvis du ikke allerede har en.

DOWNLOAD APP OG 
OPRET KONTO





Vælg alle køller med sensorer.

VÆLG DINE KØLLER

Når du har valgt alle dine køller, trykker du på "Start 
parring".

Arccos Caddie app'en vil bede dig om at parre hver 
kølle individuelt.





Behold alle dine køller - undtagen den du er ved at 
parre - i din taske for at undgå fejl.

PAR DINE KØLLER

Tag den kølle op, der skal parres.

Fjern klistermærket fra sensoren og smid det ud.

Anbring sensoren foran din telefons kamera, så 
parres køllen automatisk.

Når du har parret en kølle, sætter du den tilbage i 
din taske og fortsætter, indtil du har parret alle køller.



Blue, 6,828 yds



5Åbn Arccos Caddie app'en, vælg din bane og tryk 
på "Start runde".

GØR DIG KLAR TIL AT 
SPILLE

Læg din telefon i din forlomme, når du har startet din 
runde.

Bemærk at DIN TELEFON SKAL VÆRE I DIN 
FORLOMME UNDER ALLE SLAG, for at Arccos 
systemet kan registrere dine data korrekt.
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6Din runde afsluttes automatisk, når du går fra den 
18. green.

EFTER DIN RUNDE

Gennemse din basis-statistik på Arccos Caddie App'en.

Gå til dashboard.arccosgolf.com for at se 
individuelle analyser og indsigt samt mere 
detaljerede statistikker.



Tips
& 
Tricks6



Besøg Arccos Academy (arccosacademy.com) for de 
nyeste hints og bedste praksis for brugen af Arccos 
Smart Sensors, så du kan forbedre din oplevelse med 
Arccos Caddie.

TJEK ARCCOS 
ACADEMY



•

•

GPS-lokation angives af din telefon. Sørg for, at din 
telefon er tændt og I DIN FORLOMME, når du spiller. 
EFTERLAD IKKE TELEFONEN I DIN VOGN ELLER TASKE.

Hav dine Lokalitetstjenester stående på "ALTID" for de 
bedste resultater. Arccos vil kun bruge din placering, 
mens du bruger app'en. For at ændre dine indstillinger:

Apple: Indstillinger -> Caddie -> Lokalitet -> Sæt til 
Altid

Android: Indstillinger -> Apps -> Arccos Caddie -> 
Tilladt -> Tillad altid

LOKATION



Puttersensoren er udviklet til at være ekstra følsom, så 
den kan registrere selv dine mindste prik til bolden.

Hvis køllen kastes eller rystes meget, når du ikke er ved 
at putte, kan det resultere i fejlagtig registrering af slag.

AT PUTTE



En runde på 18 huller bruger omkring 20-50% af en 
opladning afhængig af typen af telefon.  Ældre 
telefonmodeller vil bruge mere strøm.

For at se de bedste indstillinger til maksimering af 
batteriforbruget, besøg FAQ-afsnittet på support.arc-
cosgolf.com.

TELEFONBATTERI



Arccos understøtter registrering af slag på Apple Watch 
serie 2 og nyere samt GPS-funktionalitet på alle Apple 
watches og visse Android Wear og Samsung wearables.

For en komplet liste over understøttede wearables og 
optimale indstillinger, besøg FAQ-afsnittet på 
support.arccosgolf.com.

WEARABLES



Auto-mulligans gives, ligesom øvesving, for ethvert 
antal slag fra samme lokation inden for 5 meters radius. 
Dette vises som ét slag. Dette gælder ikke for putteren.

MULLIGANS OG
ØVESVING



Hvis du taber en kølle eller slår den mod en hård 
overflade (jorden), kan det fejlagtigt registreres som et 
slag.

Prøv at undgå at gøre det.

UNDGÅ AT TABE 
DINE KØLLER



Hvis køllerne støder sammen, når du bærer flere køller 
samtidig, kan det blive registreret som et slag. For at 
undgå det bæres køllerne med bunden i vejret (grebet 
mod jorden, så sensorerne går i dvale), eller i hver sin 
hånd.

OPBEVAR KØLLERNE 
MED BUNDEN I VEJRET



ADVARSEL: Hold sensorer ude af børns rækkevidde. 
Sensorerne har skarpe kanter (indtil de installeres på 
en golfkølle) og knapcelle-batterier. Hvis batteriet 
sluges, kontaktes en læge straks. For information om 
behandling, ring (202) 625-3333 collect. Indtagelse 
kan føre til alvorlige skader eller død. Batterierne kan 
eksplodere eller lække og give forbrændinger, hvis 
de skilles ad, oplades eller udsættes for vand, ild 
eller høje temperaturer. Bortskaf brugte batterier på 
korrekt vis. Se iPhone app'en for instruktioner om 
installation af sensor og udskiftning af batteri.  Kun 
Californien: Perklorat-materiale - særlig håndtering 
kan være gældende.

Denne enhed er i overensstemmelse med Industry 
Canada licens undtaget RSS standard(er). Drift skal 
overholde følgende to betingelser: (1) denne enhed 
må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed 
skal acceptere al interferens, inklusive interferens, 
der kan forårsage uønsket drift af enheden.



FCC REGULATORISK COMPLIANCE

Denne enhed er i overensstemmelse med Afsnit 15 i FCC 
reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne 
anordning må ikke danne skadelig interferens og (2) denne 
anordning må acceptere eventuel modtaget interferens 
inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse 
med grænserne for Klasse B digitalt udstyr i henhold til Del 15 i 
FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig 
beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i en bolig. 
Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle 
radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke installeres og 
anvendes i henhold til vejledningen, danne skadelig 
interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti 
for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr danner skadelig interferens for radio- eller 
tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for 
udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere 
interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

• Juster retningen eller flyt den modtagende antenne.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, 

som modtageren er tilsluttet.
• Spørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker til råds.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt 
er godkendt af den part, der er ansvarlig for compliance, kan 
ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.



Information om garanti findes på 
arccosgolf.com/warranty og i Arccos 
smartphone app'en.
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