Välkommen till simulatorspel med OptiShot
1. Värmepumpen är normalt inställd på 17 grader. Höj vid behov temperaturen med fjärrkontrollen,
men sänk åter till 17 grader när du lämnar lokalen.
2. Starta TV:n med On-knappen på TV:n (om röda kontrollampan långt ner till vänster inte lyser). När
röda kontrollampan lyser, tryck på TV/AV knappen på fjärrkontrollen och välj AV.
(TV:n behöver egentligen inte användas, samma bild visas av projektorn men lite otydligare.)
3. Sätt i projektorns elsladd i vägguttaget intill soffan. Tryck på On-knappen på den lilla platta
fjärrkontrollen för att starta projektorn. Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du ta en siktpinne och
manuellt trycka på projektorns On-knapp.
4. Starta datorn genom att trycka på On-knappen i datorns front. När datorn har startat, dubbelklicka
på ikonen OptiShot på skrivbordet.
– Klicka Ja att programmet får användas på datorn.
– Klicka Cancel för registrering
– Klicka Later för uppdatering
– En dialogruta med fyra knappar kommer upp, klicka på Play/Practice.
5. Har du spelat tidigare kan du hoppa över punkt 6-7 och gå direkt till punkt 8.
6. Välj först Manage Players. Välj sedan New Player och fyll i fälten. Här kan du också välja vänstereller högerspelare.
Välj också ett av förslagen till Clubset. Muscle Back = klubbor för elitspelare, Players = klubbor för de
flesta, Game improvement = klubbor för nybörjare, Hybrid irons = klubbor för de flesta där längre
järnklubbor har ersatts med hybridklubbor.
7. Om du vill modifiera ett klubbset går du från huvudmenyn ner till bildskärmens nedre högre hörn och
klickar på Clubs menu. Där kan du välja New och sedan New Clubset och börja modifiera det av de
förvalda klubbseten som passar dig bäst. Du får ge det ett namn och sedan kan du för varje klubba gå
in och ange t.ex. hur långt du slår.
Du kan också skapa ett helt nytt klubbset. Gå sedan tillbaka till menyn Manage Players och välj nu
det nya klubbsetet till aktuell spelare.
8. Skapa spelare och klubbset för var och en av deltagarna och återvänd sedan till menyn Play/Practice
där du väljer Play a Game. Fyll i menyerna spelform, bana, vilka spelare som deltar mm. När du är
klar får du en slutmeny med knapparna Back, Settings & Options och Play. Tycker du på Settings &
Options (denna meny är också alltid tillgänglig under tiden du spelar) kan du göra ett antal
inställningar för Settings (visning, ljud etc), Environment & Physics (greenhastighet, vind etc) samt
Game Rules (Mulligans, autoputtning etc).
När alla inställningar är gjorda, tryck på Play och starta spelet. Vid utslag placera bollen på en vanlig
peg som sätts i gummipegen. För övriga slag, placera bollen direkt på gummipegen alternativt på en
mycket kort peg så att bollens undersida är jämns med mattan.
Tips:
- Det finns en menyknapp i varje ytterhörn av skärmen för olika inställningar.
- Om du inte vill slå dit siktmärket visar, så klicka på vänster eller högerpil längst ner på bildskärmen.
Flytta inte din position på mattan, du skall alltid slå rakt fram.
- Om du vill slå med en annan klubba än den som föreslås, klicka på pilarna intill klubban för mindre
eller större klubba.
- För snabbast spel, välj i inställningarna att inte visa data efter ditt slag (längd, svinghastighet,
bollträff etc). Välj också autoputtning med två puttar vid greenträff och en putt närmare än XX meter
(ange valfritt avstånd).
Problem?
Kolla användarmanualen på webben: Gå till optishotgolf.com och välj Support och sedan OptiShot
User guide. Datorn i studion är inte uppkopplad, du får använda din mobiltelefon.
Eller ring till
Urban Andersson, tel 070 265 66 05 eller Bosse Ödlund, tel 072 701 56 05

Lycka till och njut av golfspelet!

Efter avslutat spel stäng av projektor (dra även ur sladd), dator och TV samt sänk temperaturen.

