
 

KÄYTTÖOHJE 

 
• äänitoiminto (lyönnin pituus) 

• säädettävät loft kulmat 

• välitön palaute LCD-näytölle 

• Practice Swing -toiminto: helpottaa kehittämään mailanpään nopeutta 

• etäisyyden säätö ilmanpaineella 

• kolme eri tilaa: kohde, harjoitus ja mailanpään nopeus 

• päivittäiset ja yleiset tilastot kaikille mailoille 

• lyöntien määrän ja ajan näyttö 

• samanaikainen näyttö (pallon lentomatka, mailanpään nopeus, pallon nopeus, 
smash factor) 

 

Pakkauksen sisältö: SC200 Plus laite, kaukosäädin ja englanninkielinen käyttöohje. 



Laitteen asettaminen 

 

       Aseta laite 1,2 – 1,5m suoraan pallon taakse ja samalle korkeudelle. 

 

- MODE: valitse haluttu tila (practice=harjoitus > target=kohde > approach= 
lähestyminen) 

- STATS: näyttää keskimääräiset tilastosi kullekin mailalle (STATS > Club 
selection) 

- PRACTICE SWING: kun practice swing on valittuna, näytöllä näytetään vain 
mailanpään nopeus. Lisäksi äänitoiminto on käytössä. Automaattinen 
”unitoiminto” ei ole käytössä. 

- MAILAN VALINTA: valitse maila painamalla kyseisen mailan nappia 
(Wood=puumaila, Utility=hybridi, i7=rauta 7 jne.) 



 

Peruskäyttö 

Etäisyys:  Paina kaukosäätimen Total/Carry nappia valitaksesi 
näytettäväksi joko pallon kokonaismatkan (Total) tai pallon 
lentomatkan (Carry). 

Mittayksikkö: Paina ja pidä pohjassa ”-” näppäintä Swing Caddie laitteessa.                
YARD (jaardit) <-> METER (metrit), MPH (mailia tunnissa) <-> 
KM/H (kilometriä tunnissa). Huom! Tämä toiminto 
mahdollista tehdä vain laitteella, ei kaukosäätimellä. 

Toiminnon valinta: Paina ”M” (Mode) -näppäintä Swing Caddie laitteessa tai 
kaukosäätimellä. PRACTICE = harjoitus > RANDOM = 
satunnainen > TARGET = kohde. 

Mailan valinta: Paina ”C” (CLUB/STATS) -näppäintä Swing Caddie laitteessa 
tai valitse suoraan haluamasi maila kaukosäätimellä.  

 

 

 



Harjoitus (Practice) tila 

 

*Pallon nopeuden suhde mailanpään nopeuteen. Ilmaisee kuinka 
tehokkaasti mailanpään nopeuden saa siirretty pallon nopeuteen. 

Kohde (Target) tila 

Ennen lyöntiä: näyttää etäisyyden kohteeseen.                                                                 
Lyönnin jälkeen: näyttää lyöntisi (pallon lentomatka) mitan. 

 

Käytä ”+” ja ”-” näppäimiä asettaaksesi kohteen etäisyys. Mahdollista 

valita 40-200 m/y väliltä. 

 -Kohde tilassa laite pisteyttää jokaisen lyönnin tarkkuuden mukaan. 



*Ennen lyöntiä näyttö näyttää kierroksen kokonaispisteet. (max. 100) 

*Lyönnin jälkeen näyttö näyttää edellisen lyönnin pisteet. (max.10) 

*Vinkki: Bonuspiste (+1) myönnetään kun lyönnin mitta täsmälleen sama 

kuin kohteeseen. 

*Kierroksen lyöntimäärä Kohde tilassa on 10. 

 

Lähestymislyönti (Approach) tila 

 -Ennen lyöntiä: näyttää satunnaisesti eri kohdemittoja väliltä 40-100m/y. 

 -Lyönnin jälkeen: näyttää lyöntisi (pallon lentomatka tai kokonais) mitan. 

-Käytä ”+” tai ”-” näppäimiä asettaaksesi mitan uuteen kohteeseen. 

Satunnaisessa tilassa Swing Caddie pisteyttää jokaisen lyönnin 

tarkkuuden mukaan. 

*Ennen lyöntiä näyttö näyttää kierroksen kokonaispisteet. (max. 100) 

*Lyönnin jälkeen näyttö näyttää edellisen lyönnin pisteet. (max.10) 

*Vinkki: Bonuspiste (+1) myönnetään kun lyönnin mitta täsmälleen sama 

kuin kohteeseen. 

*Kierroksen lyöntimäärä Kohde tilassa on 10. 

 

 

 



Tilastot 

- Näyttää keskimääräiset tilastot kaikille mailoille (lyönnin pituus, mailanpään 

nopeus, pallon nopeus, smash factor). 

- Paina ja pidä pohjassa ”C” (CLUBS/STATS) -näppäintä tai paina STATS 

näppäintä kaukosäätimellä päästäksesi Tilastot toimintoon. 

- Käytä ”+” tai ”-” näppäimiä vaihtaaksesi viimeisten 100 lyönnin (ALL) 

keskimääräiset tilastot kuluvan päivän (DAY) keskimääräisiin tilastoihin. 

- Paina ja pidä pohjassa ”C” (CLUBS/STATS) -näppäintä nollataksesi tilastot. 

 

Näyttö 

Kuva 1: Kertyneet keskimääräiset tilastot 

Maila (i4) rauta 4 keskiarvot: pallon lentomatka (182 jaardia), 

mailanpään nopeus (85 mph), pallon nopeus (118 mph),                      

smash factor 1.39, maksimi pallon lentomatka (210 jaardia). 

Kuva 2: Päivän keskiarvot tilastot 

Maila (i4) rauta 4 keskiarvot: pallon lentomatka (170 jaardia), 

mailanpään nopeus (80 mph), pallon nopeus (104 mph),                      

smash factor 1.30, minimi pallon lentomatka (140 jaardia). 

 

 

 



Mailanpään nopeus harjoitus tila (Practice Swing Mode) 

Mailanpään nopeuden mittaus (ääni toiminto päällä). 

- Aloittaaksesi harjoittelun, paina kaukosäätimestä ”Practice Swing” näppäintä. 

- Lopettaaksesi harjoittelun, paina kaukosäätimestä ”Practice Swing” 

näppäintä, paina ”Mode” näppäintä kaukosäätimestä tai laitteesta. 

  

LCD näyttö 

 

 

 

 

Maahantuoja: 

Klintrade Oy 

www.klintrade.fi 


