
       





 

BOTKYRKA GOLFHALL 
Användarmanual: Före, under och efter spel eller träning. 

1. STARTA DATOR, PROJEKTOR OCH KAMERA

1.1 Starta kameran och projektorn med 
fjärrkontrollerna (Panasonic för projektorn, 
lilla fjärrkontrollen till kameran). VIKTIGT! 
Stäng av med fjärrkontrollerna efter avslutat 
spel.

1.3 Starta datorn - logga in - lösenordet är: 
Foresight20 
 
1.4 Öppna programmet för simulatorspel 
(genom att dubbelklicka på ikonen: FSX) 

1.2 Starta projektorn med fjärrkontrollen - 
den röda on/off knappen. Stäng även av 
med fjärrkontrollen.

2. INSTÄLLNINGAR INNAN SPELET STARTAR

2.1 Välj PLAY för att spela en runda. 
       
      COMPETE är för att tävla i ”skills-      

            games”, närmast flagg o.d. 
       
      IMPROVE om du till träna på rangen 

           eller med de olika 
           utmaningarna som finns i     

                 programmet.              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2.2 Välj bana (se separata banbeskrivningar)         

2.3 Under fliken CONDITIONS kan man 
ställa in väderförhållanden med allt från 
regn, vind, temperatur. 
 
Medelgolfaren kan ha nytta av att dra ner 
greenhastigheten till slow för lättare 
stopp på inspelen. 

Förinställningarna är i de flesta fall bäst. 

          2.4 Inställning av regler 
1. Välj mulligans för att få slå om ett missat slag. 
2. Placering av flaggan lätt, normal eller svår. 
3. Lägesplikt eller inte - du tappar ca 15-30% av 
slaglängden från ruff eller bunker. (beroende på hur 
dåligt bollen ligger) 
4. Max antal slag / hål. 
5. Putt med eller utan skänkta puttar, autoputt (går 
fortast och väljs oftast) Välj manuell om du vill putta 
på puttmattan och sedan knappa in antalet puttar 
manuellt. 
6. Välj spelform 

2.5 Spelarinställningar  
1. Skriv in spelarnas namn  
2. Välj tees  
3. Ange om du är höger  eller vänsterspelare 
4. Ange Handicap 
5. Har du ett live-kontot klicka på länken så sparas    
    resultatet och statistiken på ditt konto 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Vi länken: https://performance.foresightsports.com/?register=True  
kan du registrera dig och skapa ett FSX live-konto utan kostnad.
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	3. UNDER SPELETS GÅNG

3.1 Förklaring av ikoner 

1. Välj boll. 
2. Hoppa över hål (obs! maxscore läggs till). 
3. Träna på hål. 
4. Se scorekort. 
5. Mulligan. 
6. Greenens 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. 
14. Ställ in väder, vind, greenhastigheter. 
15. Granska dina slag på hål som redan spelats. Välj 
HoleReview-funktionen från Visa-menyn i spelet. 
Användare kan välja ett hål och granska alla sina 
slag som spelas på det valda hålet. 
16. Stimp (Greenhastighet).
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3.3 Om bollen hamnar i ett vattenhinder: 
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 pekaren 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.

3.2 Bollplacering 
Bollen placeras i den gröna zonen som syns på duken 
under spelet sedan söker kameran upp bollen.  

3.3 Kameran söker bollen 
När kameran söker bollen blinkar lampan i vänstra hörnet 
på duken blå. När kameran har hittat bollen lyser lampan 
med fast blå färg då kan du slå.  

Om varningslampan lyser i vänstra hörnet 
har inte datorn kontakt med kameran - 
kontakta support.
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4. EFTER AVSLUTAT SPEL

5. SUPPORT

Stäng av kameran och projektorn      Stäng av datorn i         
med fjärrkontrollerna.                  datorns meny.                   

Släck lyset i hallen och se till att dörren är stängd. 

Botkyrka Golfklubb sköter till- och frånkoppling av larmet. 

Ring: Dennis 070-491 28 14 om ni behöver hjälp eller har frågor gällande ert spel eller träning i Foresight Hawk. 

Lycka till! 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