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Tack för att du har köpt Shot Scope V3. Innan du sätter
på enheten ber vi dig att läsa vår användarmanual för
att försäkra korrekt inställning.
1 x Shot Scope V3
16 x taggar (lättvikt)
1 x laddningskabel
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Ställ in Shot Scope V3
Steg 1: Ladda ner och installera den mobila appen
Shot Scope har en app för både Android och iOS och kan laddas ner på
kompatibla mobiler eller surfplattor.
För att ladda ner eller installera Shot Scope-appen, sök helt enkelt efter Shot
Scope på antingen App Store eller Google Play Store.
Shot Scope V3 är inte kompatibel med den ursprungliga stationära appen,
istället bör du använda den nya uppdaterade mobilappen för att ladda upp
rundor och uppdatera golfbanor eller fast programvara.

Registrera
För att registrera ett konto, öppna appen och klicka sedan på
”Registrera”. Fyll i alla sektioner och tryck därefter på ”Fortsätt”.
Ditt lösenord måste innehålla minst 6 tecken och minst en siffra.

Appens registreringsskärm
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Steg 2: Gå igenom handledningen på appen
Den första gången du använder appen efter registrering går du
igenom en handledning som visar hur man använder klockan och
appen. Under den här processen kan du välja dina inställningar
för klockan och synkronisera klockan för att säkerställa att du har
den senaste fasta programvaran. Du måste gå igenom den här
processen innan du kan använda klockan.

Steg 3: Anslut till Shot Scope
Om du redan har gått igenom handledningen har du redan
anslutit klockan. Om du ändå av någon anledning skulle behöva
ansluta klockan till den mobila appen, ska du först aktivera
Bluetooth på din mobil, logga in på appen och sedan trycka på
”Anslut” längst upp på skärmen. Skärmen bekräftar sedan att
anslutningen är klar.

Handledning för setup
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Steg 4: Se utbudet av bankartor
Vi föreslår att du kontrollerar statusen för banor som du vill spela
på 48 timmar före din starttid. Detta försäkrar att banan finns
med i systemet och har kartlagts.
De flesta banorna är kartlagda och finns med på klockan, men
det kan finnas en och annan ny bana som ännu inte finns med i
systemet eller kanske din bana behöver uppdateras.
Du kan se en lista över vilka banor som finns med i Short Scope
genom att gå till ”Banor” i appen. Det hittar du i flikraden på iOSappen och i huvudmenyn på Android-appen.

Se bankartor
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Steg 5: Sök, prenumerera och lägg till en bana
Du kan söka i vår databas genom att ange namnet på banan eller
använda din platsdata för att hitta närliggande banor. Använd
sökfältet eller filtret längst upp till höger på skärmen för att finna
banor i närheten av din nuvarande plats.
Du kan prenumerera på banor som du spelar på regelbundet för
att få meddelanden om när banan har uppdaterats. Välj banan
som du vill prenumerera på vilket sedan markeras i blått som
bekräftelse. Om någon av banorna du valt behöver uppdateras
läggs de automatiskt till i synklistan.
Om banan du valt är kartlagd men ännu inte finns med på klockan,
visas ”Lägg till” bredvid namnet. När du trycker på knappen läggs
banan automatiskt till i synklistan.
Det kan hända att en bana finns med i databasen men har ännu
inte kartlagts. I sådana fall ska du använda ”Begär” för att begära
att banan ska kartläggas. Då meddelas kartläggningsteamet och
gör sitt bästa att få banan kartlagd inom 48 timmar.
Om du inte kan hitta en bana i listan kan du använda funktionen
”Begär” längst ner på skärmen. Fyll i formuläret som visas och
sänd det sedan till vårt kartläggningsteam. Vi strävar efter att få
banan kartlagd inom 48 timmar.

Se bankartor
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Steg 6: Synkronisering
När en kartlagd bana är redo att laddas upp till klockan, eller
om det finns uppdateringar som behöver överföras, visas
en röd avisering längst upp på skärmen. Tryck på ”Redo att
synkronisera” längst upp på skärmen för att starta.
Följande skärm visar en lista på alla banor som behöver
synkroniseras. Tryck på ”Synkronisera alla” på övre delen av
skärmen för att starta processen.

Se bankartor
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Shot Scope app och
instrumentpanel
Ladda ner eller uppdatera mobilappen
Det finns en ny uppdaterad mobilapp för iOS
och Android. Se till att du har installerat den
senaste versionen.
Det finns ingen stationär app för V3
Shot Scope V3 är inte kompatibel med den
ursprungliga stationära appen. Använd istället
den nya uppdaterade mobilappen för att ladda
upp rundor och uppdatera banor eller fast
programvara.
Du måste använda mobilappen för att ladda
upp rundor. Du kan fortfarande se och redigera
en runda på instrumentpanelen (visas till
höger), som du når via en webbläsare på en
dator eller surfplatta. Detta bör inte förväxlas
med den tidigare stationära appen.

Shot Scope mobilapp
Ger en snabb översikt över din
statistik. Ställ in din Shot Scope,
uppdatera fast programvara,
uppdatera banor och ladda upp
dina rundor.

Shot Scope instrumentpanel
Ger en mer detaljerad analys av din statistik.
Kan ses online på:
https://dashboard.shotscope.com
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Före första användningen
Steg 1: Ladda Shot Scope V3

Shot Scope V3 kan laddas via en USB-port eller en USBkompatibel väggladdare. Använd laddaren som medföljer
produkten.
Håll laddaren så att Shot Scope-logotypen är på ovansidan.
För in de 4 tapparna försiktigt och med ett lätt tryck i
klockans baksida. Vid korrekt isättning visas därefter
laddningsskärmen.
Anslut laddaren på
skärmens vänstra
sida och anslut
därefter till ström.
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Steg 2: Installera taggarna
16 taggar medföljer Shot Scope, var och en märkt med en
initial för att identifiera klubban. Vi rekommenderar att du
matchar rätt tagg med rätt klubba. D-taggen ska till exempel
monteras på drivern.
Taggen måste sättas i ordentligt i greppet på klubban som du
vill spåra. Det gör du genom att rotera taggen medurs medan
du applicerar ett lätt tryck nedåt.
Det finns två ”extra” taggar märkta X1 och X2. Dessa bör
användas för klubbor som fairway wood 7 eller en extra driver.
Endast P-taggen kan användas med en putter.
För nuvarande användare av Shot Scope: Om du redan har
taggar bör du uppdatera de tidigare V1/V2-taggarna med de
nya och förbättrade V3-taggarna.
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Steg 3: Ställ in ”Min golfbag”
“Min golfbag” finner du på mobilappen, i fliken ”Konto” i
avsnittet ”Mer/Inställningar”.
Förutom Shot Scope-appen erbjuder vi också en online
instrumentpanel via https://dashboard.shotscope.com.
Här får du mer övergripande detaljerad statistik och
samma admin-funktioner som i ”Min golfbag”. Du kan
logga in på Instrumentpanelen med samma e-postadress
och lösenord som du använder för mobilappen. Du finner
”Min golfbag” i fliken ”Konto” längst upp till höger på
instrumentpanelen.
Efter du har skruvat fast taggarna i respektive klubbor
ska du ange uppgifterna för varje klubba i ”Min golfbag”,
antingen i mobilappen eller på instrumentpanelen. Här
tilldelar du klubborna taggplatser som motsvarar din
verkliga tagguppsättning.
Besök vår supportsida för mer utförliga anvisningar om
funktionerna i ”Min golfbag”:
support.shotscope.com

“Min golfbag” instrumentpanelen
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Är du högerhänt?

På banan

Shot Scope bör bäras på din
vänstra handled.

Vänsterhänt?

Shot Scope bör bäras på din
högra handled.

Steg 1: Hur man bär klockan
Shot Scope använder en kombination av klockan och
taggarna för att ge en automatisk slagavkänning. När slaget
spelas måste båda vara inom ett 10 cm avstånd från varandra
hela tiden. Det kan hända att avståndet blir för stort för
att klockan ska kunna registrera slaget om du till exempel
håller klubban längre ner på skaftet eller bär klockan längre
upp på handleden. Klockan ska alltid bäras med skärmen
på handledens utsida. Eftersom det är själva remmen som
spårar taggarna är det viktigt att remmen är så nära taggarna
som möjligt.
Jonarmband, metall eller andra armband på handleden bör
undvikas eftersom detta kan påverka Shot Scope-prestandan.
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Steg 2: Redo att spela
Sätt på klockan i början på en runda
genom att trycka på knappen längst
upp till vänster. Därefter låser du
upp klockan genom att trycka på
knappen längst ner till vänster. När
klockan är aktiverad trycker du på
knappen bredvid ”bocken” i det övre
högra hörnet, vilket bekräftar att du
valt ”Spela”.
Vi rekommenderar att du sätter på
klockan precis innan du kommer
till det första utslaget. På så sätt
undviker du att klockan registrerar
sving- och puttövningar under
uppvärmningen.
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Steg 3: Lägen
V3 erbjuder stor flexibilitet under spelet i och med att du kan
växla mellan olika spellägen. När du påbörjar en ny runda blir
du tillfrågad att välja läget för rundan. Du kan välja mellan:
GPS, Pro och GPS+ spårning.

GPS + Track

GPS + spårning:

Kombinerar de andra två lägena
och ger GPS-avstånd och samlar in
spårningsinformation om slag så att du
kan analysera ditt spel efter rundan.

Efter du har valt ditt spelläge kommer klockan att söka efter en
GPS-fix, vilket tar ca. 30 sekunder. Det kan ta en aning längre
den första gången du spelar. Klockan visar sedan en lista över
tillgängliga banor. Använd höger/vänster-knapparna nertill för att
hitta önskad bana och bocken längst upp till höger för att bekräfta
ditt val.

GPS

Endast GPS:

Ger F/M/B och hinderavstånd på
V3-skärmen under hela rundan.
Det här läget samlar inte in
spårningsinformation om slag.

Track

Endast spårning:

Samlar automatiskt in data om
spårningsinformation om slag så att du kan
analysera ditt spel efter rundan. I det här läget
visar klockan inga uppgifter medan du spelar
och inte heller några GPS-avstånd.
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Steg 4: Under spelet
Knapplås

Tagg-ID

Detta sker efter 15 sekunder av
inaktivitet. Tryck på knappen längst
ner till vänster för att låsa upp.

Du kan stänga av funktionen att spåra taggarna i Inställningar
om du inte vill använda den.

Knapplås-funktionen låser knapparna
under spelet för att förhindra
oavsiktlig användning.

Tagg-ID:n ger dig visuell feedback på skärmen under rundan.
Klockan spårar och visar den senaste klubbtaggen och du kan
därför vara säker på att ditt slag har registrerats.

Du måste låsa upp skärmen om du vill
se hinder under spelet. Hinder-ikonen
finns längst upp till höger.
Du kan stänga av funktionen för att
låsa skärmen i Inställningar.

Meny
Mittenavstånd

Knappar för en låst skärm

Främre
avstånd
Bläddra åt
vänster

Gå till
hinder-skärmen
Tagg-ID
Bakre avstånd
Bläddra åt
höger
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Steg 4: Under spelet
PinCollect

PinCollect är en enkel funktion som
ger dig största möjliga utbyte av din
statistik genom att spåra flaggans
placering. När du når en green övergår
klockan automatiskt till PinCollectskärmen. Denna visar siffrorna 1-3,
vilket representerar antalet puttar som
använts för hålet. På följande skärm
kan man registrera 0 eller 4 puttar. När
du har spelat färdigt hålet ska du stå
över det och ange antalet puttar du har
använt. Detta sparar flaggans placering
för det hålet.

Vad händer om jag glömmer att
använda PinCollect?

Även om klockan påminner dig på varje green är det ändå lätt att
glömma. I sådana fall kan du använda Redigera för att lägga till
flaggplaceringen och flytta dina puttar efter behov. Ytterligare
information om redigeringsfunktionen finns längre ner.

Hur registrerar jag ett straff under spelet?

Gå till straff-skärmen genom att trycka på menyknappen
längst upp till vänster. Välj det första alternativet ”Straffar”
och bekräfta valet med knappen längst upp till höger.
Bläddra igenom de olika straffalternativen och välj vad
som är relevant för dig. Ytterligare information om hur du
använder straff-funktionen finns på vår supportsida:

support.shotscope.com

Bläddra mellan olika hål

När du har spelat färdigt ett hål går
klockan automatiskt vidare till nästa
hål. Du kan ändra hålet manuellt
om du skulle behöva med hjälp
av knapparna längst ner – framåt
(höger) och bakåt (vänster).
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Steg 4: Under spelet
Åtkomst till hindren

För att se alla hinder för ett hål ska du klicka på knappen längst
upp till höger bredvid ikonen ” ! ”. Det tar dig till hinder-skärmen
som ger dig avstånd till bunkrar och vattenhinder för det
relevanta hålet. Skärmen visar de två första hindren, men du kan
bläddra igenom alla hindren för ett visst hål genom att använda
knapparna till höger, upptill och nertill. För att komma tillbaka till
avståndsskärmen ska du använda knappen längst upp till vänster,
bredvid bakåtpilen.

Det senaste slaget

Denna funktion mäter automatiskt avståndet för det
senaste slaget i läge GPS+Spårning. I läge GPS mäts
avståndet manuellt.

Åtkomst till det senaste
slaget i läge GPS+Spårning

Lås upp skärmen och tryck på
menyknappen (längst upp till
vänster). Siffrorna på skärmen
ökar när du går i bollens riktning.
Detta återställs automatiskt när du
väl har slagit ditt nästa slag.

Hinder-ikon (uppe till höger)

Hinder-skärm
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Steg 4: Under spelet (forts.)
Avsluta en runda

Åtkomst till det senaste slaget i läge GPS

Lås upp skärmen och tryck på menyknappen (längst upp till
vänster) följt av ”Starta” (längst upp till höger). Siffrorna på
skärmen ökar när du går i bollens riktning. Repetera processen
efter varje slag, om du så önskar.

Efter du har spelat det 18:e hålet
blir du automatiskt tillfrågad om
du vill avsluta rundan, vilket du
i så fall bekräftar med knappen
längst upp till höger. Om du inte vill
avsluta rundan ska du istället trycka
på knappen längst ner till höger
tills du ser alternativet ”Fortsätt”.
Bekräfta med knappen längst upp
till höger. Du kan avsluta en runda
manuellt när som helst genom att
trycka på menyknappen längst upp
till vänster och sedan bläddra igenom
alternativen tills du når ”Avsluta
rundan”. Efter du bekräftat detta
längst upp till höger återgår du till
startskärmen.

Avsluta rundan
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Ladda upp rundan
Steg 1: Ladda upp data
Se till att du har aktiverat Bluetooth i mobilinställningarna
innan du laddar upp data från din runda. Nästa steg är att
logga in på din app och välja ”Anslut” längst upp på skärmen.
Skärmen visar då att en runda behövs synkroniseras, vilket
du gör genom att trycka på synkknappen. Förloppsindikatorn
visar när synkroniseringen är klar och rundan har laddats upp
till ditt konto.

Steg 2: Redigera data
Redigering är en av de mest användbara funktionerna i ditt
Shot Scope-system och bör höra till en regelbunden rutin.

Ladda upp data
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Redigera/avsluta
Du måste avsluta en runda som du har laddat upp innan
den kan läggas till din statistik. Detta säkerställer att all
information är helt korrekt.
Rundor som inte har avslutats på detta sätt
markeras med ett brandgult scorekort, både på
instrumentpanelen och i din mobilapp.
För att avsluta en runda på instrumentpanelen klickar
du på scorekortet för den relevanta rundan, följt av
”Redigera/avsluta” under kartan. I mobilappen ska du
trycka på scorekortet för rundan, följt av pennan eller
alternativt på scorekortet på översiktssidan.
Då öppnas ett scorekort för rundan.
Därefter ska du följa de fem stegen nedan:

Steg 1: Välj ett handikapp i rullgardinsmenyn.

Det är lättare att redigera och avsluta på instrumentpanelen.
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Steg 2: Ange vilka utslagsplatser du spelade från bland

alternativen i rullgardinsmenyn. Om din utslagsplats inte
finns med ska du klicka på plus-ikonen för att lägga till en ny
uppsättning. I sådana fall måste du se till att angivna par för varje
hål är korrekt innan du går vidare.

Steg 3: I Steg 3 aktiveras redigeringsknappen och du kan börja

att redigera din runda. Du måste granska minst ett hål för att
kunna avsluta/logga ut från rundan, men vi rekommenderar att du
granskar alla hålen för att säkerställa att all information är korrekt.

Steg 4: När du har redigerat rundan är det upp till dig om du vill

att rundan ska inkluderas i din prestationsstatistik, vilket sker som
standard. För att radera rundan ska du bara flytta skjutreglaget på
instrumentpanelen eller avmarkera rutan i mobilappen.

Steg 5: Välj därefter “avsluta” för att slutföra processen.
Ytterligare information om att redigera och avsluta finns på:

support.shotscope.com

Redigering på mobil
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Slå dina vänner
med ledartabeller
och medaljer
Tävla och spela mot andra Shot Scope-användare
för att vinna medaljer och få en toppranking i våra
ledartabeller.
Gå med i ledartabellerna via fliken ”Tävla” i appen
och på instrumentpanelen.
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Få största möjliga utbyte av
Shot Scope V3
Öva dina slag för optimala data

För att maximera datainsamlingen är det viktigt att
provsving görs utan att träffa bollen. Detta möjliggör
förfining av algoritmen som spårar slagen. Vi
rekommenderar att du gör flera provsving för varje slag
för att ge systemet så mycket data som möjligt. Om du
finner att V3 inte har spårat dina slag rekommenderar vi
att du försöker igen och ökar antalet provsving.

Besök www.shotscope.com/getstarted
för Vanliga Frågor, handledningsvideor och kundsupport
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Shot Scope
Technologies Ltd
LIMITED WARRANTY & SAFETY INFORMATION

FOR CONSUMERS PROTECTED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR
COUNTRY OF PURCHASE. THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION
TO ALL RIGHTS CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.
Shot Scope Technologies Ltd products are warranted to be free from defects in materials, components
and workmanship through normal use. The Warranty Period begins on the date of purchase from Shot
Scope Technologies Ltd and lasts for a period of (12) months for a new product.
If a defect in material, component or workmanship is discovered within the Warranty Period you must
notify Shot Scope Technologies Ltd in writing. In no event shall such notifications be received by Shot
Scope Technologies Ltd later than 14 days after the expiration of the Warranty Period. Shot Scope
Technologies Ltd will, at its sole option, repair or replace any materials or components that fail in normal
use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labour, provided
that the customer shall be responsible for any shipping and transportation cost. All returns must be
shipped to Shot Scope Technologies Ltd service centre for assessment prior to repair or replacement.
The product is intended to be used only as a performance tracking device for sport and must not be
used for any other purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography.
Shot Scope Technologies Ltd makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data in this
product.
Shot Scope Technologies Ltd retains the exclusive right to repair or replace (with a new or newlyoverhauled replacement product) the device or software or offer a full refund of the purchase price at
its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH
OF WARRANTY. Contact support@shotscope.com for a returns form and further instructions. A copy
of the original sales receipt, is required as the proof of purchase for warranty services. The customer
is responsible for all shipping and transportation costs, for shipping details contact Shot Scope
Technologies Ltd.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This limited warranty extends only to products purchased from Shot Scope Technologies Ltd or an
authorized reseller.
This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage such as scratches and dents; (ii) consumable
parts, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials, component or
workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, water, flood, fire, or other acts of nature or external

causes; (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an authorized service provider
of Shot Scope Technologies Ltd; (v) damage to a product that has been modified or altered without
written permission of Shot Scope Technologies Ltd; or (vi) damage to a product that has been not been
charged or powered in accordance with the charging and powering instructions provided by Shot Scope
Technologies Ltd; (vii) the product is supplied or licensed for beta, evaluation, testing or demonstration
purposes for which Shot Scope Technologies Ltd does not charge a purchase price.
To the maximum extent permitted by applicable law.
All software and services provided by Shot Scope Technologies Ltd, including factory loaded software is
provided “AS IS” without warranty of any kind. Without limiting the foregoing, Shot Scope Technologies
Ltd does not warrant that the operation of the product, software or services will be error free. Shot Scope
Technologies Ltd does not warrant that any equipment, system or network that the product software or
services are used in conjunction with will be error free.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW

ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD.
ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED.
To the extent not prohibited by applicable law, in no event will Shot Scope Technologies Ltd be liable for;
(i) lost or erased data in connection with repair or replacement of a device; (ii) loss of revenue or profit;
(iii) loss of the ability to use third party products or services; (iv) or for special, indirect, consequential,
incidental or punitive damages, regardless of the theory of liability (including negligence). In the event
where Shot Scope Technologies Ltd has been advised of the possibility of damages. To the extent not
prohibited by applicable law, in no event will Shot Scope Technologies Ltd liability exceed the amount paid
by you the consumer for the product.
Unless modified in writing by Shot Scope Technologies Ltd this limited warranty is understood to be the
complete and exclusive agreement between you and Shot Scope Technologies Ltd. Superseding all prior
agreements, oral or written, and all other communications between you and Shot Scope Technologies Ltd.
No Shot Scope Technologies Ltd employee, agent or reseller is authorized to make any verbal or written
modification, extension or addition to this limited warranty.

ONLINE AUCTION PURCHASES

Products purchased through online auctions are not eligible for warranty coverage. Online auction
confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty services, an original or copy
of the sales receipt from the original retailer is required.

TECHNICAL SUPPORT

This limited warranty is neither a service nor a support contract. Answers to technical support questions
can be found at:

support.shotscope.com
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SAFETY INFORMATION & HEALTH WARNINGS

For your personal safety and to avoid damage to device follow safety information guidelines detailed
below. Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in serious injury:
•Always consult your Physician/Doctor before beginning or modifying any exercise program. If you have
a pacemaker or other implanted electronics device, consult your Physician/Doctor before using any
electronic devices from Shot Scope Technologies Ltd.
•Do not clean or wear the device when you are charging it. Always unplug the device first before cleaning
it.
•Do not expose the device or any other electronics product used to charge the device to liquid, moisture,
humidity, or rain whilst charging the device. Exposure to water or moisture during charging could result in
damage to the electronics circuits and may result in failure or explosion.
•Do not pull or apply excessive strain or force on either the watch or the strap. Damage to the watch strap
may cause damage to internal electronic circuits.
•Only use the device as detailed in the user manual.

BATTERY WARNINGS

If these guidelines are not followed, the internal lithium-ion battery may experience a shortened life span
or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.
•Do not charge or use the unit in a car or similar place where the inside temperature may be over 45 degrees
Celsius (113oF). To prevent damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight,
such as in the glove box.
•Do not disassemble, modify, re-manufacture, puncture or damage the device.
•Do not short circuit the battery or device by bringing the terminals in contact with metal or another
object. This could cause personal injury, explosion or fire.
•Do not immerse or expose the device to water, other liquids, fire, explosion, or any other hazard.
•Do not shock the battery by dropping or throwing it.
•Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in the temperature specifications
in this manual.
•If the device or battery shows any type of damage, such as bulging, swelling or disfigurement.
Discontinue use immediately and contact Shot Scope Technologies Ltd.
•Keep any exposed battery out of reach of infants or small children.

CARE GUIDELINES

•Avoid extreme shock and harsh treatment, because it can degrade the life of the device.
•Only use a damp cloth or paper towel with water to clean the device. Do not spray with any chemicals to
clean the device.
•Do not expose the device to extremely high or low temperatures.
•Do not bring the device into contact with any sharp objects. This could cause damage or scratches.
•Do not attempt to repair, modify or disassemble your Shot Scope watch; it does not contain any userserviceable components and doing so will void the warranty.
•Use the supplied usb cable to charge the Shot Scope watch with usb compliant ports.
•If the device becomes submerged in a liquid, turn the device off, wipe excess liquid from the surface
of the device and place the device in a dry area for 24 hours. In most cases the device should power up
and function properly once completely dried. If the watch does not power up after following these steps
contact customer support if your warranty period is still active.

GPS NOTICE

The device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a
terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite
System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception
of GNSS signals.

RADIO FREQUENCY RADIATION EXPOSURE

This device is a mobile transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low
levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the
published limits when operating in its maximum output power mode and when used with Shot Scope
authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should be used
as described in the user guide. The device should not be used in other configurations. This device must
not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.
The device should only be used for the intended application as stated by the manufacturer.

POWER SPECIFICATIONS

Charging: 5V USB

BATTERY

The device has an internal Lithium Polymer rechargeable battery The battery should only be replaced by
authorized Shot Scope Technologies Ltd approved personal. A customer should never attempt to replace
the battery.

TEMPERATURE SPECIFICATIONS

Operating Temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Charging Temperature: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Storage Temperature: -10°C to 45°C (14°F to 113°F)

PRODUCT DISPOSAL

Dispose of the Shot Scope device, battery and packaging in the accordance with local regulations. Do not
dispose of the battery with regular household waste.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly – that is, in strict accordance
with the instructions in this manual – may cause interference to radio communications and television
reception.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference
and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.
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This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment. FCC ID: 2AHWR-SS04

CE MARKING & EUROPEAN UNION COMPLIANCE

Products intended for sale within the European Union are marked with a (CE) mark which indicates
compliance to applicable directives and European norms (EN) as follows.

MODE, FREQUENCY AND POWER

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE FOLLOWING SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. Shot Scope Technologies Ltd
grant you the user a limited license to use the software embedded in this device (the “Software”) in binary
executable form in the normal operation of the device & product. Title, ownership rights, and intellectual
property rights in and to the Software remain with Shot Scope Technologies Ltd. You acknowledge
that the software is the property of Shot Scope Technologies Ltd and is protected under international
copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the software, for
which source code is not provided, are valuable trade secrets of Shot Scope Technologies Ltd. You agree
not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable
form the software or any part thereof or create any derivative works based on the software.

Go to www.shotscope.com/legal/ for the latest terms and conditions, returns and
privacy policies.

DECLARATION OF CONFORMITY

Shot Scope declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of
Directive RED 2014/53/EU.

Go to www.shotscope.com/doc to view the Declaration of Conformity.
Shot Scope Technologies Ltd
Unit 27, Castlebrae Business Centre, 40 Peffer Place, Edinburgh, EH16 4BB,
United Kingdom
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För att ta reda på mer information besök:

www.support@shotscope.com
Följ våra sociala sidor för att få alla de senaste nyheterna från Shot Scope:

Facebook: shotscope

Twitter: @shotscope

Version 2 - 260621

Instagram: @shot_scope

