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FRÅGOR? 
KONTAKTA OSS.

Hemsida :







Skruva i dina sensorer i hålet högst upp i de 
klubbor som inte redan har en sensor inbyggd i 
greppet.

SKRUVA FAST SENSORER 
I KLUBBORNA

Skruva tills de sitter hårt fast i klubban, och SÄTT 
SEDAN TILLBAKA KLUBBORNA I BAGEN.

Den svarta sensorn är avsedd för puttern. Övriga 
kan fästas på valfri klubba.





Ladda ner appen Arccos Caddie och skapa ett 
konto om du inte redan har gjort det.

LADDA NER APP OCH 
SKAPA ETT KONTO





Välj ut alla klubbor med sensorer.

VÄLJ DINA KLUBBOR

Tryck på Börja parkoppla när du har valt ut alla dina 
klubbor.

Appen Arccos Caddie kommer att be dig 
parkoppla varje klubba för sig.





För att undvika fel bör du låta alla klubbor ligga 
kvar i bagen, förutom den klubba du ska parkoppla.

PARKOPPLA DINA 
KLUBBOR

Ta ut den klubba som ska parkopplas.

Ta bort och kasta klistermärket från sensorn.

Placera sensorn framför kameran på din telefon så 
kommer klubban automatiskt att parkopplas.

När du har parkopplat en klubba bör du lägga tillbaka 
den i bagen tills du har parkopplat alla klubbor.



Blue, 6,828 yds



5Öppna appen Arccos Caddie, välj din bana och 
tryck på Starta runda.

FÖRBERED DIG 
FÖR SPEL

Placera din telefon i en framficka när du har startat 
din runda.

Observera att DIN TELEFON MÅSTE LIGGA I DIN 
FRAMFICKA VID VARJE SLAG för att Arccos-systemet 
ska kunna registrera dina slag korrekt.
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6Din runda kommer automatiskt att avslutas när du 
lämnar 18:e green.

EFTER DIN RUNDA

Se din grundläggande statistik i appen Arccos Caddie.

Besök dashboard.arccosgolf.com för att få tillgång 
till personliga analyser och insikter samt mer 
detaljerad statstik.



Tips
Och 
Goda Råd6



Besök Arccos Academy (arccosacademy.com) för de 
senaste tipsen om de bästa sätten att använda Arccos 
Smart Sensors och för att få ut mer av Arccos Caddie.

MISSA INTE 
ARCCOS ACADEMY



•

•

GPS-platsinformation tillhandahålls av din telefon.  Håll 
din telefon påslagen och I DIN FRAMFICKA under tiden 
du spelar. LÄMNA INTE DIN TELEFON I DIN VAGN 
ELLER BAG.

Du får bäst resultat om du ALLTID tillåter åtkomst till 
platsinfo i Inställningarna. Arccos kommer enbart att 
använda din plats när du använder appen. För att ändra 
dina inställningar:

Apple : Inställningar -> Caddie -> Plats -> Alltid

Android: Inställningar -> Appar -> Arccos Caddie -> 
Behörigheter -> aktivera Plats

PLATS



Putter-sensorn är designad för att vara extra känslig, så 
att även den minsta kortputt detekteras.

Om man hanterar klubban vårdslöst eller stöter i 
klubban när man inte puttar kan det ge upphov till i 
felaktigt registrerade slag.

PUTTNING



En 18-håls golfrunda förbrukar i allmänhet ommkring 
20–50 % av batteriet, beroende på vilken typ av telefon 
du har.  Äldre telefonmodeller förbrukar mer energi.

För att hitta de inställningar som optimerar 
batterianvändningen, besök FAQ-avsnittet på 
support.arccos.com.

TELEFONBATTERI



Arcos har stöd för slagdetektering på Apple Watch 
series 2 och senare samt GPS-funktionalitet på alla 
Apple Watch och vissa Android Wear Samsung 
Wearables.

En komplett lista med wearables som stöds och deras 
optimala inställningar finns i FAQ-avsnittet på 
support.arccosgolf.com

WEARABLES



Flera slag från samma plats (inom fem meters radie), 
exempelvis övningsswingar eller provisoriska bollar, 
registreras automatiskt som Mulligans. Det vill säga, de 
registreras som ett slag. Detta gäller dock inte puttern.

MULLIGANS OCH 
ÖVNINGSSWINGAR



Om du tappar en klubba, eller slår den mot en hård yta 
(marken), kan det medföra att en sensor felaktigt 
registrerar ett slag.

Försök att undvika detta.

TAPPA INTE DINA 
KLUBBOR



Om man råkar slå ihop klubbor när man bär på flera 
samtidigt kan det också medföra att ett slag registreras. 
Det undviker man genom att bära klubborna upp och 
ner (med greppet ner mot marken, vilket får sensorn att 
gå in i sömnläge) eller hålla dem i olika händer. 

HÅLL KLUBBORNA 
UPP OCH NER



VARNING: Håll sensorerna utom räckhåll för barn. 
Sensorerna har vassa spetsar (tills dess att de har 
monterats på en golfklubba) och innehåller 
knappcellsbatterier. Kontakta läkare omedelbart ifall 
ett batteri har svalts. För information om behanding, 
ring (202) 625-3333. Förtäring kan leda till allvarliga 
skador eller dödsfall. Batterier kan explodera eller 
läcka och orsaka brännskador om de monteras isär, 
laddas eller utsätts för vatten, eld eller höga 
temperaturer. Kassera förbrukade batterier utan 
dröjsmål. Se iPhone-appen för instruktion om 
installation av sensorer och utbyte av batterier.  
Endast för Kalifornien: material med perklorat, vissa 
hanteringsregler kan gälla.

Enheten uppfyller Industry Canada licensbefriade 
RSS-standard(er). Användning har godkänts under 
följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka 
störningar, och (2) denna enhet måste klara av alla 
störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad funktion hos enheten.



EFTERLEVNAD AV FCC-REGLER

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Funktionen 
styrs av följande två villkor: (1) denna enhet får inte skapa 
skadlig interferens, samt (2) denna enhet måste acceptera 
eventuell mottagen interferens, däribland interferens som 
kan orska oönskad funktion.

Observera: Utrustningen har testas och uppfyller 
gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med 
Part 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är framtagna 
för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i hemmiljö. 
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och 
används i enlighet med instruktionerna, skapa skadlig 
interferens med radiokommunikation. Det finns dock ingen 
garanti för att inte referens intekommer att inträffa i en viss 
installation.

Om denna utrustning skapar skadlig intereferens i radio- eller 
tv-mottagning – något som kan avgöras genom att sätta på 
och stänga av utrustningen – uppmuntras anändaren att 
försöka åtgärda interferensen genom att vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den 

där mottagaren är ansluten.
• Rådfråga handlaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för 

mer hjälp

Varning: ändringar som inte är uttryckligen godkända av 
parten som ansvarar för efterlevnad kan nollställa 
användarens rätt att använda utrustningen.



Garantiinformation finns på 
arccosgolf.com/warranty och inuti 
Arccos smarthphone-app.



arccosgolf.com


