Användarmanual Foresight Sports Total Range HGC

Spela -Tävla - Förbättra
Total Range ”tar vi din golf till en helt ny nivå!”

Senaste tekniken inom golfsimulatorer från
Foresight Sports ger oss ett verktyg från nybörjare
till professionell träning
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Hur kommer man igång?
Ett par enkla steg så börjar spelet

Bollavläsningszon:

Starta Simulatorspel:

Bollavläsning sker då gröna rektangel
kommer upp på skärmen. Står det
”Looking for ball” behöver du flytta
in bollen i zonen (se touchskärm
samt bild nedan)

•
•
•
•
•

Köp kod i receptionen
Peka på skärm när du vill starta spel
Slå in 4 siffriga koden
Välj play vid 1 spelare
Välj Edit players för spel vid fler än 1 spelare samt när du
vill logga in i FSX-Live
• Vid vänsterspelare välj Edit Players och tryck på RH (right
hand) så att LH (left hand) dvs vänsterspelare är förvald
• Vid flera spelare kan man här lägga till namn och hur
många spelare man vill vara genom att välja ”+Add
Players (lägg till spelare)

Lampan på simulatorn lyser med fast grönt ljus när bollen
är upptäckt

Lägg ej boll i skugga av pegg

Sikta parrarellt i linje med slits i mattan
Vid spel på bana sätter man fingret på touchskärm och
drar med fingret i sidled för att ställa in siktet
Spel på par 4 och par 5 kan siktpilar vara inställt ganska
svårt och välj då en punkt på fairway och dra skärm
tills siktpilar pekar dit du vill slå bollen.
Vid rangeläge ”Foresight Range” kan du även i mindre
skärmen peka och hålla inne fingret för att få det
avstånd du vill ha till flagg, öka eller minska avstånd
genom att hålla in fingret och släpp
GCQuad-placering på skärmens hjälp visar golfbollens
positionin i förhållande till träffzonen. Ungefär 35x35cm
”14x14” med Club Mode läge på . Utan club Mode läge
aktiverad 45 x 35 cm ”18x14”

*Enda gången du inte behöver slå pararellt med
mattan är när du väljer ”Local Range” dvs vår range.
Där slår du mot den målgreen du väljer i dess riktning
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Hur skapar jag ett FSX Live konto?

*Kan du undvika å,ä eller ö i namn eller lösenord är det bra

Varför skaffa ett FSX Live konto? Då man har ett inlogg i FSX Live sparar du all din statistik
online och kan följa din utveckling av sving och varje registrerat slag av dina klubbor, spela
online samt val av dam eller herr tee, tävla och köra närspelsövningar i ex vis Inside 6 feet
och mycket mer

Skapa ditt konto via HGC hemsida eller via Foresight Sports Europe

https://performance.foresightsports.com
V
A
L

starta en ny omgång, välj Play-ikonen från huvudmenyn. Välj mellan att starta ett nytt spel, välja det senaste
spelet som spelats, bläddra i dina sparade spel eller ett slumpmässigt spel. Om du vill fortsätta med
standardinställningarna när som helst under rundan installationen väljer du Start-knappen i det nedre vänstra
hörnet på skärmen.
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1. Välj vilken bana du vill spela
2. Välj vilka hål du vill spela om
du inte tänkt spela hela
banan
3. Tryck Next när du är klar
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1. Välj förhållanden- finns allt
från regn, vind, temperatur
2. Vi medelgolfare brukar här
dra ner greenhastigheter till
slow för lättare stop på
green
3. Spara som
standardintällning
4. Tryck Next

Förhållanden, ställ in allt från väder till vind och greenhastigheter. För dig som skall ut på Touren,
ställ in de förhållanden du förväntas spela under och för oss medelgolfare sänk bara green, studs
och foregreen till slow för lättare inspel. Att stänga av vinden kan underlätta spelet …..
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1. Välj mulligans
2. Välj om du skall kunna träna på
visst hål
3. Placering av flaggan lätt, normal
eller svår
4. Avstånd för att få putt
5. Lägesplikt eller inte
6. Max antal slag / hål
7. Putt eller autoputt, normalt är
val Autoputt
8. Välj spelform
9. Tryck Next
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1. Välj spelare
2. Välj vilken tee. OBS! alla banor
har ej röd tee, utan vissa har
blå, vit, gul och svart tee
3. Höger=H och vänster=L
4. Skriv i ditt HCP
5. Tryck Start för spel
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Är det flera spelare gör samma val
för alla och om det är dam eller herr
tee ni vill spela

5

All statistik sparas och du kan fortsätta
påbörjad bana
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1. Välj spelare
2. Välj tee
3. Välj Höger eller vänster,
detta gäller endast plats
104, 123, 201 och 210
som har val både Vänster
och höger spelare.
Vänsterspelare har förtur
på dessa platser
4. Starta spelet
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Teckenförklaring övre meny vid spel eller träning på range:
I
K
O
N
F
Ö
R
K
L
A
R
I
N
G

1
2

10

3

11

4

12

5

13

6
7

14

8

16

1. Välj boll (Rangeboll)
2. Hoppa över hål (obs! maxscore läggs till)
3. Träna på hål
4. Se scorekort
5. Mulligan – pilsnerboll
6. Greennens lutning
7. Hur du vill se bollen, finns allt från boll till TV mode
8. Hål överblick
9. Flaggplacering – filmsekvens flaggplacering
10. Visa tidigare slag från vald spelare
11. Överflygning av golfhål
12. Greenförhållanden och konturer
13. Statistik över dina slag med carry, längd mm använder du Dots
får du all statistik men då måste du välja club-mode on vid inlogg
14. Ställ in väder, vind, greenhastigheter
15. Granska dina slag på hål som redan spelats. Välj Hole Reviewfunktionen från Visa-menyn i spelet. Användare kan välja ett hål
och granska alla sina slag som spelas på det valda hålet.
16. Stimp / Greenhastighet

9

15

Dropp av boll:

Dropp riktning:

Drop: Droppa boll 1 slags plikt
Mulligan: Slå om slaget utan plikt – endast om ni
valt detta i spelinställningar tidigare
Re-Hit: Slå om föregående slag 1 slags plikt

Håll nere finger på pil tills du får ett godkänt läge för dropp: Alla
riktningar kommer ej godkännas för dropp men trycker du bara Dropp kan
boll ligga mask markering vattenhinder, stenar eller trädstammar och då
kommer boll flyga bakåt eller tillbaka i vattenhinder. Var noga så att du
verkligen använder pilar för att droppa boll i rätt läge

D
R
O
P
P
A
B
O
L
L

ANVÄNDARMANUAL FORESIGHT SPORTS FSX LIVE

HGC GOLF SWE

5

T
Ä
V
L
A

2

3

4

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Lokala tävlingar
Inside 6 feet
Närmast Flagg
Längsta Drive
Skicklighets tävlingar
Turneringar

1

1. Lokala tävlingar: här anordnar vi närmastflagg och tävlingar på kända golfbanor
2. Inside 6 feet (FSX konto krävs)

Fyll i dina uppgifter, logga in
för att börja utmaningen

Din närspel tar din
golf till en helt ny
nivå!
Välj ditt spel genom att välja en olåst
nivå i menyn. Nya nivåer låses upp
efter avslutad föregående nivå. Om du
inte har köpt en kurs inom ett givet
paket, välj ikonen 'Köp kurser' för att
köpa och låsa upp paketet. Tryck på
pilknappen för att bläddra till nästa
sida med paket och nivåer.
Din skicklighet låser upp nästa nivå!
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Resultatskärm och dess
innehåll
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Resultatskärmen visar din totala position
på den globala topplistan för din valda
utmaning. Ovanför topplistan ser du ditt
poäng för varje enskild station. Om du vill
se vad du gjorde i varje slagserie, välj
menyn längst ner på skärmen. Klicka på
PDF-ikonen längst upp till vänster för att
exportera dessa resultat. Leaderboardskärmen finns på en nedräkningstimer, om
du inte klickar kommer du automatiskt att
gå vidare till nästa nivå efter 10 sekunder
Obs: Glöm inte att redigera din klubba på
den första stationen på nästa nivå om du
vill ändra den.
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Rookie (första gången spelar inuti 6ft) Du är en stjärna! (Första stjärnan /
Första gången inom 6ft) Det tar 2 (första 2-stjärniga nivå) Triple Threat (första
3-stjärniga nivån)
För varje märke finns en förklaring på Foresight Sports Europe hemsida

Prestation och intjänade märken
Prestationer ger dig märken utefter dina intjänade

INSIDE 6 FEET: flertalet av våra unga lovande golfare kör denna utmaning för att få en utmaning och förbättra sitt närspel. Du
kommer då du tar dig vidare märka stora framsteg i ditt spel, ditt tänk kring green och framförallt känslan i dina slag som ger dig
en push framåt med din sving. Tillsammans med en vän kan ni tävla, spela och utmana varandra online!
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Kolla uppdraget och
välj klubba för varje
station
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När klubba är vald för varje station
tryck START

V
A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Välj spelare
Klubb val, ändra här om du vill
Stationsnummer
Instruktörstips
Genvägar
Tar bort huvudmenyn från skärm
Se hålinformation som: hålnummer, nivånummer, aktuell poäng,
vindhastighet, höjd och avstånd till flaggan
8. Redigera spelare, genvägar, enheter och inställningar.
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Improve / Förbättra
För dig som vill ta golfen till en helt ny
nivå. Var med redan från
premiärrundan denna säsong. Att
spela 5-6 rundor innan spelet sitter är
onödigt och sätt dina slag redan nu!

Förbättra ditt spel
Starta en förbättrasession. Att starta en förbättrad session väljer du ikonen Förbättra (IMPROVE) på huvudmenyn. Spelare kan
välja mellan en ny session, deras senaste spel och ett slumpmässigt spel. Välj mellan Drive, Chipp eller putt
Du kan välja ett specifikt hål eller bara spela par 3 hål osv

Avstånd
Ändra ditt avstånd. Spelare kan släppa golfbollen var som helst på golfbanan eller rangen genom att föra fingret över minikartan
och hålla inne fingret och sedan släppa. Alternativt, om de spelar på rangen ändra dinaa avståndsinställningar genom att välja
rullgardinsmenyn Distans som finns i Heads-Up Display.

Val av klubba
Att välja en klubba. Spelarens klubbval kan ändras när som helst genom att klicka på klubbikonen som finns i Heads-Up Display
och visa dialogrutan Select Club (Välj klubba). Den här dialogrutan visar standardklubbar för varje klubbtyp, liksom eventuella
ytterligare klubbar som tidigare skapats av spelaren. Skapa och redigera en klubba som du vill ha med ex wedge 60 grader osv
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JÄMFÖR DINA SLAG
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Genom att gå in på ikon för dina
slagserier (se nedan) kan du väja table
dvs alla dina senaste slag för vald
klubba. Väljer du inte klubba kommer
alla slag att visa Driver som vald
klubba. Sedan kan du jämföra värden
som carry, total, spinn, sidospinn, och
mycket mera. Vid inlogg om du tänker
använda Dots för att få ALLA värden
måste du välja Club Mode ON vid
start

Förbättra ditt spel

Data analys. Analys kan nås när som helst genom att välja alternativet Analys från den
expanderbara spelarmenyn som finns i menyfältet (streck som går i bågar över
varandra).
Det finns fyra analysskärmar: video-, boll-, klubba- och slagserie. Du kan växla mellan
skärmar genom att välja en av de fyra ikonerna uppe till vänster.

Jämföra klubbor

Analysera med Dots
Klubbanalysskärmen visar alla klubbdata för det senaste slaget. Du kan växla mellan
sista bilden och den genomsnittliga bilden

Tabell
tabellen visar alla bilder av dina slag som har tagits under den aktuella sessionen. Alla bilder grupperas av klubbval. Du kan växla mellan boll- och
klubbdata när som helst genom att välja motsvarande alternativ längst upp till vänster på skärmen. Du kan se video-, boll- eller klubbanalys
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Trouble Shooting Problemlösning
Då du loggar in eller påbörjat ett spel kan det dyka upp problem där du
behöver kalla på Support
Vi tar här upp exempel där du som kund behöver support. Supportpersonal
finns på plats flertalet timmar/vecka och be om hjälp ifall du kör fast. För
att använda simulator finns flera alternativ att köpa din KOD med eller utan
bollar i paketet

Ej ok

Ok

Club Mode on

1. Varningstecken längst upp på skärm till vänster
Om varningstecken syns tillkalla personal då GCQuaden ej har kontakt med PC, du behöver flytta till annan plats och starta upp ny
session

2. Ifall spelet fryses på skärm
Tillkalla personal som behöver starta om PC och starta upp session på nytt

3. Kod går ej att slå in
Om du har en kod där utgångsdatum är passerat kommer vi EJ att ersätta denna kod då det står under priser på hemsidan att alla
som köpt kod och ej nyttjat denna i tid får köpa en ny kod

4. Touchskärm fungerar ej
Välj en annan plats. Vid bokad plats tillkalla personal som får starta om PC

5. Val av plats
Det är OTROLIGT VIKTIGT ATT DU SOM KUND STÄLLER DIG PÅ RÄTT PLATS! Vänsterspelare har förtur på våra Dubbelplatser som är
på nedre plan 104 och 123, samt övre plan 201 och 210. Att som vänsterspelare ställa sig på en högerplats vilket man spelar utan
simulator eller ej är absolut förbjudet då risk finns att man slår i TV eller Touchskärm eller värmare
Varje plats är noggrant uppmärkt med plats nr samt vänster eller högerspelare, om den är bokad eller inte

Bokad

Tänk på säkerheten! Du ansvarar för din sving
Slå i klubba takregel övre plan
Är du av längre modell 190 cm eller längre rekommenderas du använda nedre plan. Olika former av svingteknik framförallt med
driver gör att det finns möjlighet att slå i klubba i takregel på övre plan. Med en golfmässig svingteknik bör inte detta ske varken nere
eller uppe såvida du inte är längre eller har förlängd driver

Nybörjare utan förkunskap
Vi vill att du som använder simulatorer första gången får en snabb genomgång innan användande. Dels för att du lättare skall komma
igång. Har du tänkt att låna klubbor och inte behärskar en golfsving vill vi att du väljer de platser som är utanför de platser under tak
dvs altanen längst ned efter plats 124 eller vänster, höger om övre plan plats 201-210

Förälder med barn
Övre plan är åldersgräns 15 år samt du som förälder ansvarar för utrustning och spel i simulatorer och följer de anvisningar som
finns. Fråga hellre personal om du inte förstår och ställ ALLTID tillbaka låneklubbor där du tog dom. Det är absolut förbjudet att
beträda rangen. Har du tappat ut något be personal om hjälp. Zombiegolf har vi ingen åldersgräns för men det är du som förälder
som avgör om ditt barn får spela. Kommer barn utan förälder har vi en egen gräns på 9 år för spel av Zombiegolf
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