
 

FlightScope Mevo+ KÄYTTÖOHJE 
 

- Käynnistä Mevo+ painamalla 
laitteen päällä olevaa nappia noin 
3 sekuntia. 

- Kun kuulet piippauksen niin irrota 
napista ja laite käynnistyy. 

- Laitteesta kuuluu pieniä 
piippauksia, kun se käynnistyy. 

- Lopuksi kuuluu kakkoispiippaus 
ja Mevo+ on valmiina. 

 

ODOTA ETTÄ LYÖNTUTUTKA KÄYNNISTYY ENSIN JA KÄYNNISTÄ 
VASTA SITTEN TABLETTI 

 

- Kun Mevo+ on käynnistynyt niin 
käynnistä tabletti. 

- Virtakatkaisin löytyy tabletin 
vasemmasta ylänurkasta, 
laitteen sivusta. 

- Tabletin näytön oikeassa 
reunassa kotinäppäin. Paina 
näppäintä. 

- Syötä sisäänpääsykoodi 888888. 

  



- Aloita harjoittelu 
käynnistämällä FS 
Golf range 
 

- Aloita harjoittelu napauttamalla 
Full Swing Session 

 

 

 

- Tarkista että laite on suorassa 
(punainen). 

- Jos numerot ovat vihreänä niin 
kaikki on kunnossa. 

o arvot noin Tilt 12 ja Roll 0,0 
astetta 

- Muussa tapauksessa tarkista, 
että laite on telineessä kunnolla 
paikoillaan. 

- Vaihda säätiedoiksi vasemmanpuoleinen Standard sea level 
- Start new session 

 

- Voit aloittaa harjoittelun 
- Oikeassa yläkulmassa lukee 

vihreällä Ready kun laite on 
valmiina mittaamaan lyönnin 
tiedot. 

- Ylhäällä keskeltä valitaan maila, 
jolla olet lyömässä 

- Vasemmassa laidasta voit valita 
minkälaisen näkymän rangesta haluat, päältä, sivusta, jne. 

- Oikeasta alakulmasta löytyy lyönnin tiedot. Niitä voi selata sormella 
vierittämällä. 

  



- Erilaisia rangenäkymiä 

 

- Neljän neliön painikkeesta voit 
valita erilaisia näkymiä, miten 
tarkastelet lyönnin tietoja. 

o rangenäkymä 
o lyönnit numeroina 
o video kuvaus 
o mailanliikerata 

 

- Mevo+ Pro-paketti antaa 
lyönnistä 25 erilaista tietoa. 

- Takaseinään on merkattu 
tähtäyssuunta. 

- Paras paikka pallolle on keskellä 
mattoa noin 10–15 cm 
pallokaukalosta 
 
 

- Pallossa on alumiinitarra. Tarkin 
tulos lyönnistä tulee, kun tarra 
osoittaa lyöntiverkkoa kohti. 

  



 

e6 Simulaattori KÄYTTÖOHJE 
 

- Aloita simulaattori 
pelaaminen 
käynnistämällä e6 
simulaattori ohjelma 

- Odota että FlihgtScope yhdistää 

ohjelmaan V 

 

 

- Valitse Offline mode 
- Valitse OK 
- Valitse Play Golf 
- Lisää pelaaja 

o Add Guest 
o Jos haluat muokata palaajan tietoja paina kynän kuvasta. 

 Sukupuoli (valinnainen) 
 Tee 

 Blue = Keltainen 
 Red = Punainen 

 Tasoitus (paina keltaista Handicap tekstiä) 
o Accept 

- Next 
- Next 
- Valitse kenttä, kuusi vaihtoehtoa 
- Next 
- TEE OFF 



 

FlightScope Mevo+ KÄYNNISTYS JA YHDISTYS ONGELMIA 

Laitteen led-valojen tiedot 

 

- Pois päältä 

 

- Käynnistyy 

 

- Päällä 

 

- Yhdistetty 

 

- Valmis 
 

  



Ongelmia yhdistämisessä? 

 

- Tarkista että VAIN jompikumpi 
ohjelmista on päällä 

o FS Golf Tai e6 
- Kaksoisnapsauta kotipainiketta 

siten että ohjelmat tulevat 
pienkuvakkeiksi 

- Sulje molemmat ohjelmat 
sormella vetäen ylöspäin niin 
että, molemmat poistuvat näytöstä 

- Käynnistä haluttu ohjelma uudelleen 

 

- FS Golf 
- Tarkista että asetuksissa on 

Indoor valittuna 
- Jos valittuna on Outdoor niin FS 

ei ehdi näkemään pallon liikettä 


