Návod
N
– Opttishott 2

Obssah baalení:
Odpaloovací podložka OptiSh
hot2 s infraačervenýmii senzory
Odkaz na stažení software Optishot2
O
Produk
ktový klíč pro
p aktivacii staženéhoo software
USB kaabel (3m)
Pěnové tréninkovéé míčky
Gumovvé tee

Instalace a spuštění:
Před instalací software připojte odpalovací podložku pomocí USB kabelu k počítači.
Dle pokynů na návodu, který se nachází na vnitřní straně obalu navštivte webovou stránku
www.optishotgolf.com/download a stáhněte si kliknutím na tlačítko „Windows Installer Download“
do počítače software (možnost volby software pro Windows nebo Macintosh). Následně postupujte
dle instalačních pokynů ve Vašem počítači.
Software spustíte kliknutím na ikonu Optishot na ploše Vašeho počítače nebo jej naleznete na této
cestě Start » All Programs » Dancin' Dogg Golf » OptiShot » OptiShot.
Budete vyzváni k zadání produktového klíče Vašeho softwaru (Product Key), který se nachází na
spodní straně odpalovací podložky (např. OPT6‐0123‐4567‐89AB‐CDEF). Pozor na správné zadání
produktového klíče, mezi časté překlepy patří zadání „O“ místo „0“.
Klikněte na tlačítko „Yes, please register me now“ a zaregistrujte se jako uživatel Optishot – bude se
Vám aktualizovat Váš software, atd. (registrovat se jako uživatel ale není vyžadováno).









Z hlavního menu vyberte Practice (cvičná hra).
V kolonce Practice Location vyberte Driving Range.
V okně Nastavení hráče (Player Setup) klepněte na tlačítko Vytvořit nového uživatele (Create
New User).
V dialogovém okně New User (Nový uživatel) zadejte své údaje a předvolby a klepněte na
tlačítko OK, tím se vrátíte zpět na obrazovku Practice Setup.
Klepněte na tlačítko OK pro přechod na driving range.
Přečtěte si Praktické tipy a klepněte na tlačítko Zavřít (Close).
Šipkami na klávesnici počítače zvolte požadovanou hůl (např. 7 železo).
Proveďte několik cvičných švihů bez míče s velmi otevřenou (open) hlavou hole a
zkontrolujte na obrazovce výsledky, poté proveďte několik cvičných švihů bez míče s velmi
zavřenou (closed) hlavou hole a zkontrolujte na obrazovce výsledky, zda jsou zobrazeny
hodnoty odpovídajícím způsobem (open/closed). Pokud výsledky neodpovídají, zkuste
upravit osvětlení místnosti – ideální je zářivka nebo LED žárovka. Jelikož zřízení využívá
infračervené senzory, přímé slunce, silné denní světlo nebo žárovky „plného spektra“
mohou negativně ovlivnit výsledky čtení golfových úderů! Umístění osvětlení je obecně
nejlepší co nejvíce shora na senzory než boční osvětlení.

Zavřená (closed) údeerová plocha hole

O
Otevřená (op
pen) úderová
á plocha holee

Fun
nkce simulá
s
átoru Optisshot
OptiShot má hern
ní a trénink
kové dynam
mické režim
my PRACTIICE a PLA
AY s mnoha
a
různým
mi funkcem
mi a možnosstmi. Nová vverze Optishot2 dispo
onuje funkc
kcí Optishott LIVE
(online hra mezi hráči
h
na dálku po inteernetové sítti).

Tréninkový režim Practice Mode
Tréninkový režim poskytuje plně vybavený profesionální a realistický Driving Range.




Šest různých greenů, sledování rozptylu ran
Kruhy a rastr pro kontrolu přesnosti
Sumarizace údajů o celém tréninku

Udělejte si z jakéhokoliv hřiště v knihovně Optishot vlastní virtuální tréninkové hřiště.
Každá jamka umožňuje umístění míčku na jakékoliv místo na hrací ploše. Zvolte si opakovaní
jednoho úderu ze stejného místa nebo postupnou hru až do jamky.

Herní režim Play Mode
Na Simulátoru Optishot si zahrajete plná kola až ve čtyřech hráčích společně. S Vašimi
přáteli můžete soupeřit na replikách různých exkluzivních světových hřišť. U nové verze
Optishot 2 k dispozici navíc tzv. Optishot LIVE (online hra mezi hráči na dálku po
internetové síti).
K dispozici je vše, na co si vzpomenete – i včetně příležitostného mulliganu.
Veškerá hřiště zahrnují také tzv. „PAR 3 odpaliště“. Tato funkce je vhodná zejména v
případě omezeného prostoru pro švih u Vás doma, pro hru kratšími železy a samozřejmě pro
děti!.

TYPY HRY





Hra na rány
Lepší míč
Hra na jamky
Nejlepší míč






Stableford
Skiny
Střídavé údery
Vlastní délka hry

DALŠÍ FUNKCE...























Optishot LIVE (online hra mezi hráči na dálku po internetové síti)
Automatický pohled kamery z perspektivy míče „Fly-by“
Vícečetné pohledy kamery
Mnoho možností nastavení patování (Auto 2-putt, Auto-putt 1m,...)
Přesný patovací rastr s vizuální indikací sklonu
Nastavení rychlosti greenů a fairwayí
Nastavení pro pravoruké i levoruké hráče
Možnost nastavení obtížnosti úderu
Vlastní skladba holí
Systém řízení
Měření v metrech nebo yardech
Nastavení počasí (vítr, déšť,...)
Okolní zvuky přírody
Funkce spuštění míče kdekoliv na hřišti
Funkce uložení a pozastavení hry
Tisk výledků hry
Sumarizace dat z celého tréninku
Funkce automatické aktualizace software
Možnost přidávat nová hřiště
Realizace s PC, TV (včetně HD) nebo s projektorem
Hra reálným golfovým míčem, pěnovým míčem nebo bez míče
atd.

