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Tack för att du köpt en Shot Scope V2. Innan du sätter på
enheten, vänligen läs vår användarmanual för att försäkra
korrekt inställning.

I DIN LÅDA:

1 x Shot Scope V2 klocka
16 x lättvikts-taggar
1 x påse för taggar
1 x USB-kabel
1 x Användarmanual

Uppdaterade och digitala versioner av denna användarmanual
finns tillgängligt på följande språk:

Engelska: www.shotscope.com/userguide/english
Tyska: www.shotscope.com/userguide/german
Franska: www.shotscope.com/userguide/french
Svenska: www.shotscope.com/userguide/swedish
Italienska: www.shotscope.com/userguide/italian
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KOM IGÅNG

Måttinställningar; yards och meter

Klockans strömtillförsel

Shot Scope ställs in automatiskt för att visa avstånd i yards.
För att ändra måttenhet till meter, navigera till
inställningsskärmen. Skrolla ned, välj enheter och välj sedan
meter.

Hemskärm

För att skrolla ner trycker du på nedre högra knappen.
För att skrolla upp trycker du på den övre högra knappen.
För att välja ett alternativ, trycker du på den övre vänstra
knappen.

För att sätta på strömmen till din Shot Scope V2, tryck på översta
knappen till vänster. Hemskärmen kommer att visas.

När ett val har gjorts visar klockan “Inställning uppdaterad” och
du kommer automatiskt tillbaka till startskärmen.

Ström AV/Pä

Starta runda

Navigering
Inställningar

Tid och datum

Första gången du slår på enheten kommer V2-logotypen att visas
istället för tid och datum. Tid och datum uppdateras automatiskt
och visas på din Shot Scope första gången du spelar golf.

Bluetooth
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STÄLL IN DIN
SHOT SCOPE V2
Steg 1: Ladda ner och installera apparna

Shot Scope ger fyra appar; skrivbord (Mac och Windows),
iOS och Android. Vi rekommenderar att du använder både
skrivbordsappen och en av mobilapparna. Skrivbordsappen låter
dig uppdatera ditt band och ger också en länk till prestationspanelen där du kan få tillgång till mer detaljerad prestationdata.

Registrera

För att registrera ett konto, öppna appen och klicka sedan på
”Registrera”-knappen. Fyll i alla sektioner och tryck sedan på
”Fortsätt”-knappen. 8Lösenord måste innehålla 8 tecken eller fler
+1 siffra).

Shot Scope Topptips: Det tar mindre än 20 sekunder att
ladda ner en bana till klockan med hjälp av skrivbordsappen.
Mobilappen behöver cirka 70 sekunder.

För att ladda ner Shot Scope skrivbordsapp gå till

www.shotscope.com/getstarted

För att ladda ner eller installera Shot Scope appen på en
mobil enhet, sök helt enkelt efter Shot Scope på antingen
App Store eller Google Play store.

Registeringskärm
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Logga in till prestationspanelen

Steg 2: Anslut till Shot Scope
Nu behöver du ansluta din klocka till din dator eller mobile enhet.

För att ansluta din Shot Scope-klocka till din dator, använd
micro-USB-kabeln som följde med. Skrivbordsappen
kommer visa att klockan är korrekt ansluten i översta
högra hörnet.

För att ansluta din Shot Scope-armband till din mobile enhet,
navigera till sidan med meddelandet “Band inte anslutet”.
”Klicka här för att ansluta” och följ instruktionerna på
skärmen.
Kom ihåg, Bluetooth och platstjänster (Android) måste vara
aktiverade på din mobila enhet.
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Steg 3: Ladda ner banor till din Shot Scope V2
Bankartor kan behöva laddas ner och synkas till din Shot Scope innan du börjar spela. Vi rekommenderat att kontrollera om en bana
behöver läggas till eller uppdateras minst 48 timmar innan du spelar.
För att se banlistan, navigera till ”Banor”-fliken till vänster
på din skrivbordsapp.

För att se banlistan på din mobil, navigera till ”Banor”sektionen. Denna hittas på översta fältet på iOS-appen och
i huvudmenyn på Android-appen.

Android-skärm

Skrivbordsskärm
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iOS-skärm

Steg 4: Find and select a course
Du kan söka i vår bandatabas genom att ange namnet på banan eller använda dina platsdata för att hitta närliggande banor.
Närliggande kommer baseras på din hemmabana när du använder skrivbordsappen.
Banor som inte är aktiva på bandet är markerade med ett plus.
Klicka/tryck på pluset och denna bana kommer läggas till din redo att synkronisera-lista.

Skrivbordsskärm

iOS-skärm
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Steg 5: Synkronisering
När du har lagt till banor måste du synkronisera dem till ditt band.
För att göra detta navigerar du till fliken “Redo att synkronisera”.
Den här fliken anger hur många banor som för närvarande väntar
på att synkroniseras. Banor kommer automatiskt att väljas för att
synkronisera. Om du bara vill synkronisera ett urval till din klocka
klickar du helt enkelt på “minus” för att avmarkera en bana. När
du har valt de banor som ska överföras till din klocka trycker du
på “Sync”.
Om en bana är markerad med en orange kartsymbol
betyder detta att den håller på att kartläggas av vårt
team och därför inte kan synkroniseras. Banan borde
vara kartlagd inom 3 dagar och när den är tillgänglig
försvinner kartsymbolen.
Synkronisering pågår

Framgång
Skrivbordsskärm
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iOS-skärm

Prenumerera på banuppdateringar

När du lägger till en bana kommer den automatiskt att väljas för
banuppdateringar. Det innebär att om en bankarta uppdateras till exempel en bunker läggs till - kommer du att bli ombedd att
synkronisera banan till ditt band. Om du inte vill få uppdateringar
kan du avmarkera den här rutan. För att prenumerera på banor
som redan är aktiva på ditt band, kryssar du helt enkelt i rutan för
uppdateringar på bankortet.
Banlistan kan också filtreras genom “Aktiv på enhet” och
“Prenumerera på uppdateringar” så att du snabbt kan se vilka
banor du för närvarande har på bandet och vilka av dessa banor
du får uppdateringar för.

Begär en bana

Om en bana inte är listad i vår databas kan du skicka in en
begäran. För att göra detta, tryck på “begära bana”-knappen
och fyll i formuläret som visas. Alla fält måste fyllas i innan du
kan skicka in begäran.
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INNAN FÖRSTA
ANVÄNDNING
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Steg 1: Att ladda din Shot Scope V2
Hur du laddar

Din Shot Scope V2 kan laddas från alla USB-port eller USBkompatibel väggladdare. Använd den medföljande mikro-USBkabeln. Laddningsporten finns på baksidan av klockan.
Klockskärmen visar att enheten laddas och hur mycket
batteriladdning det håller - ändras till “100 %” vid slutförandet.

micro-USB port

När du först får ditt Shot Scope, rekommenderar vi att du laddar
upp den helt innan din första runda. Vänligen tillåt upp till fem
timmar för klockan att laddas helt. Vi rekommenderar att du
laddar din Shot Scope efter varje runda för att garantera optimal
prestanda.

Topptips: För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar
vi att du stänger av klockan när den inte används. För att stänga
av enheten, tryck på knappen överst till vänster och sedan på ja
(längst ner till vänster)

Laddar
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Laddad

Steg 2: Vänster eller högerhänt

ATT ÄNDRA INSTÄLLNINGAR:

Vilken hand som du bär klockan på beror på om du är vänstereller högerhänt golfare. Om du spelar som högerhänt golfare
måste den bäras på vänster sida och om du spelar vänsterhänt
måste den bäras på din högra sida. Klockan måste vara inom 10
cm av taggen när du svänger klubban, därför är det viktigt att du
inte bär klockan högt på din handled.

Anslut din klocka med den medföljande USB-kabeln.
När den är ansluten, navigera till inställningar där du
kan uppdatera detta med av/på.
Anslut din klocka till din
smart phone. För att göra
detta, öppna din Shot
Scope-app och klicka
på ansluta överst på
”Rundor”-sidan.

Som standard är klockan konfigurerad för högerhänta spelare.
Detta kan ändras i “Inställningar” på antingen skrivbords- eller
mobilapparna. Din klocka måste vara ansluten via USB eller
Bluetooth för att ändra denna inställning.

När den är ansluten,
navigera till inställningar
och välj profil. I ”Profil” kan
du uppdatera detta med
av/på.

OBS:

LOGO

Höger-hänt
golfare

LO G O

Att bära
ION-band, metall
eller andra enheter
kan påverka Shot
Scopes prestanda.

Vänster-hänt
golfare
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Steg 2: Installera taggar

Steg 3: Ställ in ”Min väska”

Din Shot Scope kommer med 16 taggar, var och en märkt med
en initial för att identifiera klubban. Det är bäst att matcha rätt
tagg med motsvarande klubba. D-taggen skulle till exempel
skruvas in din Driver.

“Min väska” finns på instrumentpanelen och mobilapparna.
Den finns i fliken Konto i det övre högra hörnet på panelen och i
avsnittet “Mer/Inställningar” i din mobilapp.

Taggarna måste sättas in säkert i greppet på den klubba du vill
spåra. Gör detta genom att vrida taggen medsols medan du
applicerar ett lätt tryck.
Det finns 2 “extra” taggar märkta X1 och X2 dessa ska användas
för klubbor som en 7 trä eller en extra driver.
Endast P-taggen kan användas med en putter.

När du har skruvat taggarna i deras respektive klubbor ska du
sedan ange detaljerna för var och en av dessa klubbor med hjälp
av “My Bag”
För att lägga till en klubba till en tagg på instrumentbrädan, klicka
på “Lägg till klubbor”-knappen och ange sedan typ, klubba, märke
och modell för klubban du vill skapa. När du har angett detaljerna
i de fyra sektionerna klickar du på Skicka för att bekräfta.

D
Callway
Great Big...

3w
D

Lw
Cleveland
RTX 3 Tour
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Cobra
BioCell

H1
3w

P
Lw

Ping
G51i Zing

TaylorMade
M2 2017

H18

7i
P

Mizuno
JP 900 Tour

7i

PÅ BANAN
Steg 1: Gör dig redo för att spela
Klubban som skapas kommer att
läggas till dina otilldelade klubbor.
För att tilldela denna klubba, dra och
släpp den helt enkelt på taggen du
vill länka den till.

För att påbörja din runda, sätt på din klocka och tryck på
Startikonen högst upp till höger. Du kan sedan välja vilket läge du
vill använda.
Din klocka söker sedan efter en GPS-fix som bör ta cirka 30
sekunder. (Första gången du söker efter en GPS-fix kan det ta
cirka 2-5 minuter).

För att lägga till en klubba på mobil,
tryck på taggen du vill lägga till klubban och tryck sedan på “Ny klubba”
-knappen som visas på sidan “Tilldela klubba”. Ange klubbtyp, klubba,
märke och modell på sin angivna
sida och tryck sedan på “Skapa” för
att skapa denna klubba. Den nya
klubban kommer automatiskt
tilldelas den tagg som valts i början
av processen.

Vi föreslår att du sätter på din klocka i
början av din runda på 1:a tee. Detta
hindrar klockan från att spela in några
sving eller slag från din uppvärmningsrutin.

OBS: Du behöver vara inom 400/500m
av en golfbana för att få en GPS-signal.
Se nästa sida för mer information.
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Startikon
(topp-höger)

Steg 2: Modes
Lägena är ändringsbara och låter dig få ut det mesta av din V2
genom att erbjuda flexibilitet mellan händelser.
Innan du påbörjar din runda, välj vilket läge du vill använda. Välj
mellan: GPS, PRO eller GPS+Spårning.

GPS:

Ger F/M/B och hinderavstånd på skärmen på din V2 under hela din
runda. Det här läget samlar inte någon prestations-spårningsdata.

PRO:

Samlar automatiskt prestations-spårningsdata för efterspelsanalys. Detta läge ger ingen information på banan och GPSavstånd visas inte på klockan medan du spelar.

GPS+Spårning:

Kombinerar de andra två lägena, och ger både GPS-avstånd och
insamling av prestations-spårningsdata för att analysera ditt spel
efter rundan.
Välj vilket läge du vill spela i
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Steg 3: Under spelet
PinCollect

PinCollect är en enkel funktion som låter
dig få ut det mesta av din statistik genom
att samla in pinnens positions. Når du når
en green, kommer din klocka automatiskt
att ändras till PinCollect-skärmen. Denna
skärm visar nummer 0-3, vilket representerar
PinCollect
antalet puttar som använts på hålet. På
efterföljande skärm kan en 4:e putt registreras.
När du har slagit bollen i hålet, stå över hålet och tryck på det
antal puttar som togs, och pinn-positionen kommer att sparas.

Scrolla mellan hål

När du går till ett nytt hål, borde klockan
automatiskt gå vidare till nästa hål.
Du kan bläddra mellan hål genom att
använda nedre vänster och höger knapp.

Hål

Tappat GPS-signal

Vad händer om jag glömmer bort PinCollect?

Om klockan tappar GPS-signalen under
rundan kommer du att notifieras om detta
på skärmen. Klockan kommer automatiskt
att börja söka efter GPS och, om detta
händer, kan du helt enkelt vänta och
skärmen kommer åter visa måttenheter.

Hur du registrerar plikt på banan

Om du vill avsluta rundan vid det här laget,
tryck på knappen nere till höger. Detta
kommer återföra klockan till hemskärmen.

Även om klockan kommer påminna dig att göra det vid varje
green, är det fortfarande lätt hänt att glömma! Om du glömmer
kan du lägga till pinn-positionen i redigering och flytta dina puttar
efter behov.
Navigera till pliktningsskärmen genom att trycka på
navigeringsknappen i mitten på vänstra sidan av klockan.
Välj passande plikt som du behöver. För att ta reda på mer om
plikt-typer gå till vår supportsida. www.support.shotscope.com
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Tappat GPS

Hur du får åtkomst till hindren
Klicka helt enkelt på triangeln med
i översta vänstra hörnet
på klockan. Detta kommer ta dig till Hinder-skärmen där kan få
tillgång till avstånd till bunkrar och vattenhunder som finns på
det hålet.

Avsluta en runda

För att avsluta en runda måste du cykla genom skärmarna med
hjälp av navigeringsknappen (mellanknappen på vänster sida)
tills du når skärmen Nuvarande Runda. På den här skärmen har
du möjlighet att avsluta rundan genom att trycka på nedre högra
knappen.
När du har gjort det kommer du att bli ombedd att bekräfta att du
önskar avsluta rundan. Tryck på den nedre vänstra knappen
bredvid “Ja” för att avsluta din runda.

Denna bild visar att hindren
är på höger sida av hålet.

Om hindren var på vänster sida,
skulle grafiken vara till vänster
och siffrorna till höger.
Rundsammanfattning

För att gå tillbaka till måttvisningsskärmen efter denna procedur,
tryck på samma knapp som visar ’F/M/B’-ikonen.
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Avsluta runda

EFTER RUNDAN
Steg 1: Ladda upp dina data
När du har spelat en runda måste du ladda upp den för att se dina
prestationsdata.

När klockan är ansluten ändras meddelandet högst upp på “Rundor”-sidan till “Tryck
här för att synkronisera”. Tryck på det
meddelandet och dina data
kommer att börja synkronisera. Om det
inte finns några data på klockan står bara
“Klockan ansluten “.

För att ladda upp dina data till skrivbord, anslut fin Shot
Scope klocka till din dator med den medföljande USBkabeln. Du kommer då få ett meddelande om ifall du vill
”Synkronisera” din klocka. Klicka på ”synkronisera och alla
rundor som sparats i klockan kommer laddas ner och vara
tillgängliga för att visas på din Shot Scope-panel. Du kan
logga in på panelen via Shot Scopes hemsida.

När din runda har lyckats synkroniseras
kommer den att visas på din “Rundor”-sida.

För att ladda upp dina data till mobil, navigera till ”Rundor”.
Överst på sidan kommer det finnas ett meddelande som
säger att ”Band inte anslutet. Klicka här för att ansluta”.
Tryck på den knappen och följ instruktionerna på skärmen
om hur du ansluter din Shot Scope. Kom ihåg att Bluetooth
och Platstjänster (Android) måste vara aktiverat på din
mobila enhet.

Steg 2: Redigera data
Redigering är en av de mest användbara funktioner på din
prestationspanel och borde vara en del av varje användares Shot
Scope-rutin.
För att få reda på mer om redigering, gå till:

www.support.shotscope.com
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REDIGERING/AVSLUT
Alla rundor som du laddar upp måste vara avslutade innan de
ingår i din statistik. Denna process säkerställer att alla dina data
är helt korrekta.
Rundor som inte har avslutats identifieras av en orange
scorecard-symbol på både din instrumentpanel och din
mobilapp.
För att påbörja processen “Avslut” på instrumentpanelen,
klicka på kortet för den runda du vill avsluta och klicka sedan
på “Redigera/Avsluta”-knapparna, som finns under kartan. På
mobilen trycker du på rund-kortet och knackar sedan på pennan
eller scorecard-ikonen på rund-översikten.
Detta öppnar ett scorecard för din runda. På detta scorecard
finns en femstegs process:

Steg 1: Välj ditt handikapp från dropdown-menyn
Avslut på skrivbordsapp
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Steg 2: Välj vilka tees du spelade från i dropdownmenyn.

Om teerna du spelade från är inte närvarande klickar du på
plus-ikonen för att skapa en ny uppsättning. För att skapa
en ny uppsättning, välj teerna du spelade från och gör
nödvändiga ändringar av par. Ändringar görs med hjälp av
dropdownmenyerna på instrumentbrädan och pilarna på mobilen

Steg 3: När du nått steg 3 aktiveras redigeringsknappen. Klicka
på den här knappen för att börja redigera till din runda. För att
“avsluta” din runda måste du visa minst ett hål i redigeringen,
men vi rekommenderar att du granskar hela din runda.

Steg 4: När du har redigerat din runda måste du bestämma

rundan ska inkluderas i din resultatstatistik. Detta inkluderas
som standard. För att kassera rundan, flytta bara skjutreglaget på
instrumentbrädan eller avmarkera rutan på mobilen.

Steg 5: Klicka “Avsluta” för att slutföra processen.
För att ta reda på mer om att redigera din runda, gå till:

www.support.shotscope.com

Redigering på mobil

19

SLÅ DINA VÄNNER MED
LEDARTABELLER OCH
MEDALJER
Tävla och spela mot andra Shot Scope-användare för att
tjäna medaljer och toppa våra ledartabeller.
Gå med i ledartabellerna genom Tävlingsfliken på appen
och instrumentpanelen.
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FÅ UT DET MESTA AV DIN
YOUR SHOT SCOPE V2

Metall och GPS

Övningssving för optimala data

Precis som med någon GPS-enhet, finns det risk för störningar
orsakad av metall. Om golfaren har någon metall i kroppen, t.ex.
stift eller plattor, kan detta störa signalen. Metall på handlederna
kan också orsaka dataförvrängning, inklusive koppararmband.
Vi rekommenderar att inget annat bärs på handlederna medan
du använder Shot Scope. Detta inkluderar en annan klocka,
smartklocka eller negativa ION-armband.

För att maximera datainsamlingen är det viktigt att träningsslag
görs vid sidan av bollen. Detta möjliggör förfining av algoritmen
som detekterar slag. Vi rekommenderar att du gör flera övningar
bredvid bollen för varje slag för att ge systemet maximala data
att dra från. Om du upptäcker att din V2 inte plockar upp skott
rekommenderar vi att du ökar dina träningsslag och spelar igen.

Var den ska bäras

Övningsslag är viktiga när du puttar och kommer att se till att
dina slag registreras in korrekt, var vänlig och gör övningsslag
bredvid bollen.

För att ge automatisk slagdetektering, använder Shot Scope
både klockan och taggarna. De två måste alltid ligga inom ett 10
cm intervall från varandra när ett slag spelas. Om du griper lågt
eller bär klockan högt på din handled och klockan blir mer än 10
cm bort från din tagg, då kommer inte slaget att registreras.
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SHOT SCOPE
TERMS AND CONDITIONS

Shot Scope Technologies Ltd behåller ensamrätten att reparera eller ersätta (med
en ny eller nyligen omarbetad ersättningsprodukt) enheten eller programvaran eller
erbjuda full återbetalning av köpeskillingen efter eget gottfinnande. SÅDAN ÅTGÄRD
SKALL VARA DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER. För att
få garantiservice, kontakta din auktoriserade återförsäljare där inköpet inträffade eller
returnera till Shot Scope Technologies Ltd. Var noga med att paketera enheten och
inkludera kopia av originalkvitto, vilket krävs som ett inköpsbevis för garantitjänster
och levereras till Shot Scope Technologies Ltd. Kunden ansvarar för all frakt och
transportkostnader. För leveransdetaljer kontakta Shot Scope Technologies Ltd.

SHOT SCOPE TECHNOLOGIES LTD

BEGRÄNSAD GARANTI &
SÄKERHETSINFORMATION

UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR

Denna begränsade garanti gäller endast produkter som köpts från Shot Scope
Technologies Ltd eller en auktoriserad återförsäljare.

FÖR KONSUMENTER SKYDDADE AV KONSUMENTLAGAR ELLER FÖRORDNINGAR
I LANDET DÄR PRODUKTEN INKÖPTES. FÖRDELARNA SOM GÄLLER AV DENNA
BEGRÄNSADE GARANTI ÄR TILLÄGG TILL ALLA RÄTTIGHETER SOM ÖVERFÖRS AV
SÅDAN KONSUMENTLAG OCH FÖRORDNINGAR.
Shot Scope Technologies Ltd produkter är garanterade att vara fria från defekter i
material, komponenter och utförande genom normal användning. Garantiperioden
börjar på inköpsdatum från Shot Scope Technologies Ltd och varar för en period på
(12) månader för en ny produkt och (90) dagar för en renoverad produkt.
Om en defekt i material, komponent eller utförande upptäcks inom garantiperioden
måste du skriftligen meddela Shot Scope Technologies Ltd. Under inga omständigheter
ska sådana anmälningar tas emot av Shot Scope Technologies Ltd senare än 14 dagar
efter Garantiperiodens utgång. Shot Scope Technologies Ltd kommer, som enda
alternativ, att reparera eller ersätta material eller komponenter som inte fungerar vid
normal användning. Sådana reparationer eller utbyten kommer att göras kostnadsfritt
för kunden för delar eller arbete, förutsatt att kunden ansvarar för eventuella
fraktkostnader och transportkostnader. Alla returer måste skickas till Shot Scope
Technologies Ltd servicecenter för bedömning före reparation eller byte.
Produkten är avsedd att endast användas som en prestations-spårningsutrustning för
sport och får inte användas för något annat syfte som kräver noggrann mätning av
riktning, avstånd, plats eller topografi. Shot Scope Technologies Ltd ger ingen garanti
för noggrannheten eller fullständigheten av kartdata i denna produkt.

Denna garanti gäller inte för: (i) kosmetiska skador som repor, slag och bucklor;
(ii) förbrukningsdelar, till exempel batterier, om inte produktskada uppstått på
grund av brister i material, komponent eller utförande; (iii) skador som orsakats av
olyckshändelse, missbruk, vatten, översvämning, eld eller andra naturföreteelse eller
yttre orsaker; (iv) skada som orsakats av service utförd av någon som inte är en
auktoriserad tjänsteleverantör av Shot Scope Technologies Ltd; (v) skada på en produkt
som har modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Shot Scope Technologies
Ltd; eller (vi) skada på en produkt som inte har laddats eller drivits i enlighet med
laddnings- och driftanvisningarna från Shot Scope Technologies Ltd; (vii) serienumret
på produkten har ändrats, skadats eller tagits bort; (viii) produkten levereras eller
licensieras för beta-, utvärderings-, testnings- eller demonstrationsändamål, för vilka
Shot Scope Technologies Ltd inte tar ut ett inköpspris eller licensavgift.
I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
All mjukvara och tjänster som tillhandahålls av Shot Scope Technologies Ltd, inklusive
fabriksladdad programvara tillhandahålls “i befintligt skick” utan garanti av något
slag. Utan att begränsa ovanstående, garanterar Shot Scope Technologies Ltd inte
att drift av produkt, programvara eller tjänster kommer att vara felfria. Shot Scope
Technologies Ltd gör inga garantier att någon utrustning, system eller nätverk som
produktens programvara eller tjänster används tillsammans med kommer att vara
felfri.
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I DEN MÅN DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT
GÄLLANDE LAG

ALLA IMPLICERADE GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET,
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER TILLÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE
ÄR BEGRÄNSAT TILL GARANTIPERIODENS LÄNGD. ALLA ÖVRIGA UTTALADE ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR ICKE-INTRÅNG ÄR
AVSAGT.
I DEN MÅN DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDELAG, KOMMER SCOPE
TECHNOLOGIES LTD INTE VID NÅGON HÄNDELSE VARA ANSVARIGT FÖR; (I)
FÖRLORADE ELLER RADERADE DATA I SAMBAND MED REPARATION ELLER BYTE AV
EN ENHET II) FÖRSLUT AV INKOMSTER ELLER VINST; III) FÖRLUST AV FÖRMÅGAN
ATT ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART; (IV) ELLER
FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, FÖLJANDE, INCIDENTALA ELLER PUNITIVA SKADOR,
OAVSETT TEORI OM SKYLDIGHETS (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE).I HÄNDELSE AV
ATT SHOT SCOPE TECHNOLOGIES LTD HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN
TILL SKADOR. I DEN MÅN SOM INTE FÖRBJUDS ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER
SHOT SCOPE TECHNOLOGIES LTDS ANSVARSSKYLDIGHET INTE AV NÅGOT SKÄL
ÖVERSKRIDA SUMMAN DU SOM KONSUMENT BETALA FÖR PRODUKTEN.
Om inte annat ändras skriftligen av Shot Scope Technologies Ltd anses denna
begränsade garanti vara det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och Shot
Scope Technologies Ltd. Överträffar alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, och all
annan kommunikation mellan dig och Shot Scope Technologies Ltd. Ingen Shot Scope
Technologies Ltd anställd, agent eller återförsäljare har rätt att göra muntlig eller
skriftlig ändring, förlängning eller tillägg till denna begränsade garanti.

ONLINE AUKTIONSKÖP

Produkter som köpts via auktioner på nätet är inte berättigade till garanti.
Auktionsbekräftelser accepteras inte som garantiverifiering. För att uppnå
garantitjänster, är original eller kopia av försäljningskvittot från den ursprungliga
återförsäljaren nödvändigt. Shot Scope Technologies Ltd kommer inte att ersätta
saknade komponenter från något paket som köpts via en online-auktion.

TEKNISK SUPPORT

Denna begränsade garanti är varken en tjänst eller ett supportkontrakt. Frågor till
tekniska frågor kan hittas på:

support.shotscope.com

SÄKERHETSINFORMATION OCH
HÄLSOVARNINGAR

För din personliga säkerhet och för att undvika skador på enheten följ
säkerhetsanvisningarna nedan. Underlåtenhet att undvika följande potentiellt farliga
situationer kan leda till allvarliga skador:
• Rådfråga alltid din läkare innan du börjar eller ändrar något träningsprogram. Om du
har en pacemaker eller annan implanterad elektronikanordning, kontakta din läkare
innan du använder några elektroniska enheter från Shot Scope Technologies Ltd.
• Rengör inte eller bär enheten när du laddar den. Dra alltid ur kontakten först innan du
rengör den.
• Utsätt inte apparaten eller någon annan elektronikprodukt som används för att ladda
enheten för vätska, fukt, luftfuktighet eller regn när du laddar enheten. Exponering för
vatten eller fukt under laddning kan leda till skador på elektronikkretsarna och kan leda
till fel eller explosion.
• Dra inte eller applicera för stor belastning eller kraft på klockan eller bandet. Skador
på klockbandet kan skada interna elektroniska kretsar.
• Använd endast enheten enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

BATTERIVARNINGAR

Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna litiumjonbatteriet uppleva en förkortad
livslängd eller kan innebära risk för skada på enheten, brand, kemiska brännskador,
elektrolytläckage och/eller skada.
• Ladda inte eller använd enheten i en bil eller liknande plats där innertemperaturen kan
vara över 45 grader Celsius (113oF)
• Låt inte enheten vara utsatt för värmekälla eller i högt temperaturläge, t.ex. i solen
eller i ett obevakat fordon. För att förhindra skador, ta bort enheten från fordonet eller
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STRÖMSPECIFIKATIONER

förvara den utanför direkt solljus, t.ex. i handskfacket.
• Demontera inte, modifiera, återproducera, punktera eller skada enheten.
• Kortslut inte batteriet eller apparaten genom att ansluta kontakterna till metall eller
annat föremål. Detta kan orsaka personskada, explosion eller brand.
• Doppa inte ner eller exponera enheten för vatten, andra vätskor, brand, explosion eller
någon annan fara.
• Stöt inte batteriet genom att släppa eller kasta det.
• Använd inte enheten utanför de temperaturområden som anges i
MILJÖSPECIFIKATIONER i den här handboken.
• Om enheten eller batteriet uppvisar någon typ av skada, såsom utbuktning, svullnad
eller nedsmutsning. Avbryt användningen omedelbart och kontakta Shot Scope
Technologies Ltd.
• Förvara alla utsatta batterier utom räckhåll för spädbarn eller småbarn.

Batteritid: 6 timmars av golfspel
Laddning: 5V Micro USB

BATTERI

Enheten har ett internt Litium Polymer uppladdningsbart batteri. Batteriet ska endast
ersättas av Shot Scope Technologies Ltd. godkänd personal. En användare ska aldrig
försöka byta batteri.

TEMPERATURSPECIFIKATIONER

Driftstemperatur: 0°C till 50°C (32°F till 122°F)
Laddningstemperatur: 5°C till 40°C (41°F till 104°F)
Förvaringstemperatur: -10°C till 45°C (14°F till 113°F)

SKÖTSELANVISNINGAR

• Undvik extrem chock och hårdhänt behandling, eftersom det kan försämra enhetens
livslängd.
• Använd endast en fuktig trasa eller pappershandduk med vatten för att rengöra
enheten. Spraya inte med några kemikalier för att rengöra enheten.
• Utsätt inte apparaten för extremt höga eller låga temperaturer.
• Låt inte enheten komma i kontakt med några vassa föremål. Detta kan orsaka skador
eller repor.
• Försök inte reparera, ändra eller demontera Shot Scope-klockan. Den innehåller
inte några komponenter som kan användas av användaren, och att göra så upphäver
garantin.
• Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda Shot Scope-klockan med USBkompatibla portar.
• Om enheten blir nedsänkt i en vätska, stäng av enheten, torka överskottsvätska
från enhetens yta och placera enheten i ett torrt område i 24 timmar. I de flesta fall
kommer enheten starta upp och fungera korrekt när den är helt torr. Om klockan inte
startar efter att du har följt dessa steg, kontakta kundsupport om din Garantiperiod
fortfarande är aktiv.

PRODUKTDEPONERING

Deponera Shot Scope-enheten, batteriet och förpackningen i enlighet med lokala
föreskrifter. Deponera inte batteriet med vanligt hushållsavfall.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
(FCC) MEDDELANDE

Denna utrustning utstrålar radiofrekvensenergi och kan, om den inte används korrekt
- det vill säga i strikt överensstämmelse med instruktionerna i denna bruksanvisning orsaka störningar för radiokommunikation och mottagning av TV.
Drift är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga
störningar och (2) den här enheten måste acceptera störningar som kan orsaka
oönskad användning av enheten.
Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital Klass B-enhet i
enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder
och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i
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enlighet med anvisningarna, kan orsaka skadlig störning för radiokommunikation.
Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en
viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller
tv-mottagning, som kan identifieras genom att stänga av och på apparaten, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
• Ändra eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för
överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

FCC ID: 2AHWR - SS03

CE MÄRKNING & EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkter avsedda för försäljning inom Europeiska unionen är märkta med CEmärkning som anger att de gällande direktiven och europeiska normer (EN) följs enligt
följande.

DEKLARATION AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Shot Scope deklarerat att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och
relevanta föreskrivningarna i Direktiv RED 2014/53/EU.
Gå till www.shotscope.com/doc för att se Deklarationen av Överensstämmelse.

Shot Scope Technologies Ltd
Unit 27, Castlebrae Business Centre, 40 Peffer Place,
Edinburgh, EH16 4BB, United Kingdom

LÄGE, FREKVENS OCH STRÖM
Läge		

Frekvens

Ström

Bluetooth Låg Energi

2.4 GHz

10mW

RFID		

13.56 MHz

<1mW

MJUKVARULICENSAVTAL

GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN, GODKÄNNER DU BESTÄMMELSERNA I DET
FÖLJANDE MJUKVARULICENSAVTALET. LÄS DETTA AVTAL NOGGRANNT. Shot
Scope Technologies Ltd ger dig användaren en begränsad licens för att använda
programvaran som är inbäddad i den här enheten (“Programvaran”) i binär körbar
form vid normal användning av enheten och produkten. Titel, äganderätt och
immateriella rättigheter i och till Programvaran förblir hos Shot Scope Technologies
Ltd. Du bekräftar att programvaran tillhör Shot Scope Technologies Ltd och
skyddas enligt internationella upphovsrättslagar. Du erkänner vidare att strukturen,
organisationen och koden för programvaran, för vilken källkod inte anges, är värdefulla
affärshemligheter i Shot Scope Technologies Ltd. Du godkänner att inte dekompilera,
demontera, modifiera, omvändssammansätta, reverse engineer eller reducera till läsbar
form, mjukvaran eller någon del därav eller skapa några deriverade verk baserade på
mjukvaran.

Gå till www.shotscope.com/legal/ för senaste villkoren, återköps
och sekretesspolicy.
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För att ta reda på mer information besök:

www.shotscope.com/getstarted
Följ våra sociala sidor för att hålla dig uppdaterad om de senaste Shot Scope nyheterna:

Facebook: shotscope

Version 4 - 0000219_2

Twitter: @shotscope

Instagram: @shot_scope

