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TEM DÚVIDAS? 
CONTACTE-NOS.







Aparafuse os seus sensores no orifício da parte 
superior de cada taco que ainda não tenha um 
sensor incorporado na pega.

APARAFUSAR OS 
SENSORES NOS TACOS

Rode até ficarem firmemente fixados no taco. Em 
seguida VOLTE A COLOCAR OS TACOS NO SACO.

O sensor preto é para o putter. Os restantes podem 
ser fixados em qualquer taco.





Se ainda não o tiver feito, transfira a aplicação 
Arccos Caddie e crie uma conta.

TRANSFERIR A 
APLICAÇÃO E CRIAR 
CONTA





Selecione todos os tacos com sensores.

SELECIONE OS 
SEUS TACOS

Quando tiver escolhido todos os seus tacos, toque 
em "Iniciar Emparelhamento".

A aplicação Arccos Caddie solicitará que 
emparelhe cada taco individualmente.





Para eliminar erros mantenha todos os tacos no 
saco, exceto aquele que estiver a emparelhar.

EMPARELHAR OS 
SEUS TACOS

Retire o taco a emparelhar do saco.

Retire e elimine o autocolante do sensor.

Coloque o sensor em frente da câmara do telefone 
para emparelhar automaticamente o taco.

Após emparelhar um taco, volte a colocá-lo no saco 
e continue até ter emparelhado todos os tacos.



Blue, 6,828 yds



5Abra a aplicação Arccos Caddie, escolha o seu 
campo e prima "Iniciar Partida".

PREPARAÇÃO DO 
JOGO

Após iniciar a partida, coloque o telefone no seu 
bolso da frente.

Tenha em atenção que O SEU TELEFONE TEM DE 
ESTAR NO BOLSO DA FRENTE EM CADA TACADA 
para que o sistema Arccos possa obter os dados 
corretamente.
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6A sua partida terminará automaticamente quando 
deixar o 18º green.

APÓS A PARTIDA

Consulte as suas estatísticas básicas na aplicação 
Arccos Caddie.

Aceda a dashboard.arccosgolf.com para consultar 
a análise e informações personalizadas, juntamente 
com estatísticas mais detalhadas.



Truques 
E 
Sugestões6



Visite a Arccos Academy (arccosacademy.com) para 
consultar as mais recentes sugestões e melhores 
práticas de utilização dos sensores Arccos Smart 
Sensors e para melhorar a sua experiência Arccos 
Caddie.

ESPREITE A 
ARCCOS ACADEMY



•

•

A localização por GPS é fornecida pelo seu telefone. 
Mantenha o seu telefone ligado e NO BOLSO DA 
FRENTE enquanto joga. NÃO DEIXE O TELEFONE NO 
SEU SACO OU NO CARRINHO.

Para obter melhores resultados, mantenha as definições 
de Localização configuradas como "SEMPRE". A Arccos 
só utilizará a sua localização enquanto estiver a usar a 
aplicação. Para alterar as definições:

Apple: Definições -> Caddie -> Permissões de 
localização -> Definir como sempre

Android: Definições -> Aplicações -> Arccos Caddie 
-> Permissões -> Localização ativada

LOCALIZAÇÃO



O sensor do putter foi concebido com sensibilidade 
adicional para capturar até os mais pequenos toques.

Um manuseamento excessivo ou pancadas no taco sem 
estar a fazer uma tacada de putting poderão originar o 
registo inexato de tacadas.

PUTTING



Normalmente, uma partida de 18 buracos consome 
aproximadamente 20-50% da bateria, consoante o 
modelo do telefone.  Os modelos mais antigos tendem 
a consumir mais energia.

Para conhecer as melhores definições para maximizar a 
duração da bateria, consulte a secção de FAQs em 
support.arccosgolf.com.

BATERIA DO 
TELEFONE



O Arccos suporta a deteção de tacadas no Apple Watch 
series 2 e posterior e a funcionalidade de GPS em todos 
os modelos de Apple watch e em alguns dispositivos 
pessoais Android Wear e Samsung.

Pode consultar uma lista completa dos dispositivos 
pessoais suportados e das definições ótimas na secção 
de FAQs em support.arccosgolf.com.

DISPOSITIVOS 
PESSOAIS



Os Mulligans automáticos, tal como swings de treino, 
são fornecidos para qualquer número de tacadas a 
partir da mesma localização, num raio de 4,5 metros (5 
jardas). São apresentados como uma única tacada. Isto 
não se aplica ao putter.

MULLIGANS E SWINGS 
DE TREINO



Se deixar cair um taco ou bater com ele numa superfície 
dura (como o chão), o sensor poderá registar uma 
tacada inexata.

Evite que tal aconteça.

NÃO DEIXE CAIR 
OS TACOS



Bater com os tacos entre si enquanto os carrega poderá 
originar o registo de uma tacada. Para o evitar, carregue 
os tacos de cabeça para baixo (com a pega a apontar 
para o chão, o que coloca o sensor em modo de 
suspensão) ou cada um numa mão.

MANTENHA OS TACOS 
DE CABEÇA PARA BAIXO



ATENÇÃO: mantenha os sensores afastados das 
crianças. Os sensores contêm pontas afiadas (até 
que sejam instalados num taco de golfe) e baterias 
pequenas (tipo relógio). Se a criança engolir uma 
bateria, procure de imediato assistência médica. 
Para obter informações sobre tratamento, ligue para 
+1 202 625-3333. A ingestão pode originar lesões 
graves ou conduzir à morte. As baterias podem 
explodir ou sofrer fugas, provocando queimaduras 
caso as tente desmontar, carregar ou expor à água, 
fogo ou temperaturas elevadas. Elimine de imediato 
as baterias usadas. Consulte a aplicação para iPhone 
para obter instruções sobre como instalar os 
sensores e substituir as baterias. Apenas para a 
Califórnia: material com percloratos; poderão 
aplicar-se instruções especiais de manuseamento.

Este dispositivo respeita a(s) norma(s) RSS de 
isenção de licenças do Industry Canada. A utilização 
encontra-se sujeita às seguintes duas condições: (1) 
este dispositivo não deverá provocar interferências, 
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência, incluindo interferências que possam 
provocar o funcionamento indesejado do mesmo.



CONFORMIDADE REGULAMENTAR FCC

Este dispositivo está em conformidade com o Parágrafo 15 das 
Normas FCC. A utilização encontra-se sujeita às duas 
condições seguintes: (1) este dispositivo não deve causar 
interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deverá aceitar 
qualquer interferência recebida, incluindo as que possam 
originar funcionamentos indesejados.

Nota: este equipamento foi testado e encontra-se em 
conformidade com os limites da Classe B de dispositivos 
digitais, conforme a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites 
foram concebidos para assegurar uma proteção razoável 
contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. 
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de 
frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de 
acordo com as instruções, poderá provocar interferências 
nocivas para as comunicações via rádio. No entanto, não é 
fornecida qualquer garantia de que não ocorrerão 
interferências em determinadainsta lação.

Se este equipamento causar interferências nocivas à receção 
de rádio ou televisão, que podem ser determinadas 
desligando e voltando a ligar o equipamento, é recomendado 
que o utilizador tente corrigir as interferências adotando uma 
ou mais das seguintes medidas:

• Reorientando ou mudando a posição da antena de receção.
• Aumentando a separação entre o equipamento e o aparelho 

recetor.
• Ligando o equipamento numa tomada de um circuito 

diferente do circuito ao qual o recetor se encontra ligado.
• Consultando o revendedor ou pedindo ajuda a um técnico 

especializado de rádio e televisão.

Aviso: alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pela entidade responsável pela conformidade 
poderão anular a autorização do utilizador para a operação do 
equipamento.



As informações sobre a garantia são 
disponibilizadas em arccosgolf.com/warranty 
e na aplicação Arccos para smartphone
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