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HUBUNGI KAMI







Pasang sensor ke lubang di bagian atas 
masing-masing stik yang belum terpasang sensor 
di pegangannya.

PASANG SENSOR
KE STIK

Putar hingga pas dan kencang pada stik, lalu 
KEMBALIKAN STIK KE DALAM TAS.

Sensor hitam untuk putter. Sensor lainnya bisa 
ditambahkan ke stik apa pun.





Unduh aplikasi Arccos Caddie dan buat akun jika 
Anda belum memilikinya.

UNDUH APLIKASI DAN 
BUAT AKUN





Pilih semua stik dengan sensor.

PILIH STIK ANDA

Setelah Anda memilih semua stik, ketuk  "Mulai 
Pemasangan".

Aplikasi Arccos Caddie akan meminta Anda 
memasangkan masing-masing stik secara terpisah.





Simpan semua stik di dalam tas, kecuali stik yang 
Anda pasangkan, untuk mengatasi kesalahan.

PASANGKAN STIK 
ANDA

Keluarkan stik untuk dipasangkan.

Lepas dan buang stiker dari sensor.

Letakkan sensor di depan kamera ponsel dan stik 
akan dipasangkan secara otomatis.

Setelah Anda memasangkan stik, kembalikan ke tas 
dan lanjutkan hingga Anda selesai memasangkan 
semua stik.



Blue, 6,828 yds



5Buka aplikasi Arccos Caddie, pilih lapangan Anda, 
lalu tekan “Mulai Round”.

BERSIAPLAH 
UNTUK BERMAIN

Letakkan ponsel di saku depan setelah memulai 
round.

Ingat bahwa PONSEL ANDA HARUS BERADA DI 
SAKU DEPAN SELAMA SETIAP SHOT supaya sistem 
Arccos bisa menangkap data dengan tepat.
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6Round Anda akan berakhir secara otomatis setelah 
Anda meninggalkan green ke-18.

SETELAH ROUND 
ANDA

Tinjau statistik dasar Anda di Aplikasi Arccos Caddie.

Kunjungi dasbor.arccosgolf.com untuk mengakses 
analitik dan insight yang dipersonalisasi serta detail 
statistik lainnya.



Tips
&
Trik6



Kunjungi Arccos Academy (arccosacademy.com) untuk 
mendapatkan petunjuk terbaru dan latihan terbaik 
dalam menggunakan Arccos Smart Sensors dan 
meningkatkan pengalaman Arccos Caddie Anda.

KUNJUNGI ARCCOS 
ACADEMY



•

•

Lokasi GPS disediakan oleh Ponsel Anda. Pastikan 
ponsel tetap aktif dan BERADA DI SAKU DEPAN saat 
Anda bermain. JANGAN TINGGALKAN PONSEL DI 
KERETA ATAU TAS ANDA.

Silakan ubah pengaturan Lokasi ke “SELALU”  untuk 
mendapat hasil terbaik. Arccos hanya akan menggu-
nakan lokasi Anda selama Anda bermain dan 
menggunakan Aplikasi tersebut. Untuk mengubah 
pengaturan Anda:

Apple: Pengaturan -> Caddie -> Izin Lokasi -> Atur 
ke Selalu

Android: Pengaturan -> Aplikasi -> Arccos Caddie -> 
Izin -> Aktifkan Lokasi

LOKASI



Sensor putter didesain agar menjadi ekstra sensitif 
untuk menangkap ketukan terkecil Anda.

Memegang atau melambungkan stik secara berlebihan 
saat tidak mengayun ke arah lubang akan dapat 
mengakibatkan gerakan shot yang tidak akurat.

PUTTING



Round 18 lubang umumnya akan menghabiskan 
20-50% daya baterai, tergantung jenis ponselnya.  
Ponsel model lama akan menghabiskan lebih banyak 
energi.

Untuk mengetahui pengaturan terbaik untuk 
mengoptimalkan penggunaan baterai, silakan kunjungi 
bagian FAQ di support.arccosgolf.com.

BATERAI PONSEL



Arccos mendukung deteksi shot pada Apple Watch seri 
2 dan yang lebih baru, serta fungsionalitas GPS pada 
semua jam tangan Apple dan beberapa Android Wear 
maupun perangkat wearable Samsung seri tertentu.

Untuk daftar lengkap perangkat wearable yang 
didukung dan pengaturan optimalnya, silakan kunjungi 
sesi FAQ di support.arccosgolf.com.

PERANGKAT 
WEARABLE



Mulligan otomatis, seperti ayunan latihan, akan 
diperbolehkan untuk sejumlah shot dari lokasi yang 
sama dalam radius 5 yard. Ini akan muncul sebagai satu 
shot. Ini tidak berlaku untuk putter.

MULLIGAN DAN 
AYUNAN LATIHAN



Menjatuhkan stik atau memukulnya ke permukaan keras 
(tanah) akan menyebabkan sensor memicu shot yang 
tidak akurat.

Usahakan menghindari tindakan ini.

JANGAN JATUHKAN 
STIK



Melambungkan stik sekaligus saat mengangkat 
beberapa stik pada waktu bersamaan dapat memicu 
catatan shot. Untuk menghindarinya, angkat stik terbalik 
(pegangan menghadap ke tanah, yang menyebabkan 
sensor berada dalam mode tidur) atau dengan tangan 
yang berbeda.

USAHAKAN STIK DALAM 
POSISI TERBALIK



PERINGATAN:  Jauhkan sensor dari anak-anak. 
Sensor memiliki beberapa titik tajam (sampai 
dipasang ke stik golf) dan baterai sel merkuri. Jika 
baterai tertelan, segera hubungi dokter. Untuk 
informasi perawatan, hubungi nomor (202) 
625-3333. Jika tertelan, maka bisa mengakibatkan 
cedera serius atau kematian. Baterai bisa meledak 
atau bocor serta menyebabkan luka bakar jika 
dibongkar, disetrum, atau terkena paparan air, api, 
maupun suhu tinggi. Segera buang baterai bekas. 
Lihat aplikasi iPhone untuk instruksi pemasangan 
sensor dan penggantian baterai. Khusus California:  
Material perklorat – mungkin diperlukan 
penanganan khusus.

Perangkat ini sesuai dengan lisensi Industri Kanada 
yang dikecualikan dari standar RSS. Jalannya 
pengoperasian harus tunduk pada dua ketentuan 
berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan 
gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima 
gangguan apa pun, termasuk gangguan yang 
mungkin menyebabkan pengoperasian perangkat 
yang tidak diinginkan.



KEPATUHAN REGULASI FCC

Perangkat ini sesuai dengan Bagian 15 dari Aturan FCC. 
Pengoperasian tunduk pada dua ketentuan berikut: (1) 
perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, 
dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan yang ada, 
termasuk gangguan yang menyebabkan pengoperasian yang 
tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini harus diuji dan terbukti tidak melanggar 
batasan-batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai 
dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini disusun 
guna memberikan perlindungan wajar terhadap gangguan 
berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini 
menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi 
frekuensi radio, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai 
dengan instruksi, maka berpotensi dapat menimbulkan 
ganguan berbahaya pada komunikasi radio. Akan tetapi, tidak 
ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi 
tertentu.

Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya ke radio 
atau penerimaan sinyal televisi, yang bisa diketahui dengan 
mematikan atau menyalakan peralatan, pengguna dihimbau 
untuk berusaha mengatasi gangguan dengan salah satu atau 
beberapa upaya berikut:

• Reorientasi atau pemindahan posisi antena..
• Penambahan jarak antara peralatan dan penerima.
• Hubungkan peralatan ke stop kontak di sirkuit yang berbeda 

dengan yang terhubung ke penerima.
• Konsultasi dengan dealer atau teknisi radio/TV yang 

berpengalaman untuk mendapat bantuan.

Peringatan: perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui 
secara tegas oleh pihak yang berwajib dapat menyebabkan 
dicabutnya hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.



Informasi garansi tersedia di 
arccosgolf.com/warranty dan di dalam 
aplikasi ponsel pintar Arccos
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