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O manual do utilizador explica tudo o que precisa de saber acerca do novo Sureshotgps Watch+. 

Se prefere uma leitura rápida ou está apenas à procura dos pontos principais, 
recomendamos que leia o guia de Início Rápido. 

Importante: Aconselhamos o registo antes de começar a utilizar o Watch+. Só depois de 
registar poderá usufruir das atualizações do software e dos campos. 

 
 

REGISTO 

Para registar o seu novo Watch+, terá primeiramente de descarregar e instalar o Sureanalysis (Compatível 
com Windows Vista ou superior) 

1. Descarregue o Sureanalysis para o seu Watch+ em www.sureshotgps.com > My 
Sureshotgps 

2. Fixe o clip carregador fornecido e ligue a outra extremidade do cabo USB ao seu 
computador 

Siga as instruções fornecidas pelo Sureanalysis para estabelecer uma ligação entre o seu 
relógio e o software. 

 
 

ACERCA DO SEU WATCH+ 

O Sureshotgps Watch+ vem com 36 000 mapas mundiais pré-carregados de série e 
pode ser utilizado imediatamente. 

 
 
 
 
 
 

MODO GOLFE 
(ilustrado) 

 
 

Alimentação Ligada/Desligada 
Luz Ligada/Desligada 

 

 
MENU 

Prima brevemente 
para aceder ao menu. 

Para sair do Modo Golfe, 
mantenha premido 

durante 2 a 3 
segundos 

 
Seta para CIMA 
 
Selecionar/Enter 
(Mantenha premido para 
desbloquear) 
 
Seta para BAIXO 

INTRODUÇÃO 

http://www.sureshotgps.com/
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CARREGAR 

É importante que carregue totalmente o seu relógio antes de uma partida de golfe. Utilize o 
clip carregador fornecido para carregar o seu Watch+. 

Dica: O seu relógio estará totalmente carregado quando a animação da bateria 
apresentar 100%. 

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o relógio pode ser utilizado para uma partida 
de golfe (5 horas). 

 
ACERTAR A HORA 

No ecrã do relógio, desbloqueie o relógio e prima o botão menu > navegue até Definições > 
Sistema > Hora. 

Neste ecrã pode acertar a hora manualmente ou por GPS (recomendado). Para acertar a 
hora utilizando o GPS, o relógio deve estar numa área exterior. 

 
COMO DESBLOQUEAR 

Mantenha premido o botão SELECIONAR/ENTER durante mais de 2 segundos. 
 
JOGAR UMA PARTIDA DE GOLFE 

Nota importante: Deve estar no seu campo de golfe para que o Watch+ apresente o seu 
campo ou outros campos a visualizar. 

 
No ecrã do relógio, desbloqueie o relógio, prima o botão Menu e selecione Jogar Golfe. O 
seu relógio irá procurar um sinal GPS e captar os 5 campos mais próximos da sua 
localização GPS. Navegue para cima ou para baixo e prima o botão Selecionar/Enter para 
selecionar um campo. O Watch+ foi também concebido para registar as suas estatísticas 
de condição física durante a partida. 

 
VISTA DO GREEN 

Neste modo, o relógio irá apresentar, em tempo real, a distância entre si e a parte da 
Frente, Central 
e de Trás do Green. Este ecrã irá apresentar o número do Buraco, hora e Par; para 
alterar para um buraco diferente, desbloqueie o dispositivo e prima o botão CIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para navegar para os ecrãs de condição física ou de obstáculos, desbloqueie apenas o dispositivo e 
prima o botão Enter/Selecionar até alcançar o ecrã desejado. 

O relógio irá sempre assumir o primeiro buraco por defeito. Para saídas em shotgun, 
desbloqueie o relógio e navegue manualmente para o buraco desejado. Para navegar 
para os ecrãs de condição física ou de obstáculos, desbloqueie apenas o dispositivo e 
prima o botão Enter/Selecionar até alcançar o ecrã desejado. 
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COMPREENSÃO DOS OBSTÁCULOS 

Para aceder à vista de obstáculos, desbloqueie o relógio e prima o botão Selecionar/Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

BUNKER DOG-
LEG (À 
ESQUE
RDA) 

DOG-
LEG (À 
DIREITA) 

ÁRVORE              ÁGUA 

 
O relógio irá apresentar até 5 obstáculos principais por buraco e mostrar a distância da 
parte da frente do green e a distância percorrida pelo ar. Pode sair da vista de obstáculos 
ao desbloquear e navegar utilizando o botão Selecionar/Enter. 

Quando escolhe marcador LIGADO: 

No modo marcador, o relógio foi concebido para apresentar automaticamente o quadro 
de resultados quando o visor digital detetar que está a 15 metros do centro do green. 
Para introduzir o seu resultado, desbloqueie o ecrã e utilize os botões de CIMA e BAIXO 
para selecionar o seu resultado. 

 

 
 

Dica: O Watch+ foi concebido para armazenar até 5 quadros de resultados. Para aceder ao 
histórico do seu quadro de resultados, vá para a opção Quadro de resultados no menu. 
Cada registo no quadro de resultados também inclui a informação da sua condição física. 

Importante: A precisão do GPS é afetada por um número de fatores, incluindo a posição dos 
satélites, ruído no sinal de rádio, condições atmosféricas e barreiras naturais que o sinal 
enfrenta. O ruído pode criar um erro de 10 a 15 metros e resulta da estática ou interferência 
de algo perto do recetor ou algo na mesma frequência. 

A identificação mais precisa da posição ocorre quando o satélite e o recetor têm uma 
vista desobstruída um do outro e não existe interferência por parte de objetos. 

 
 

sureshotgps.com 

Para a funcionalidade Auto Hole funcionar devidamente, a unidade necessita estar dentro 
do alcance de 15 metros do centro do green em que está a jogar e, em seguida, deve 
deslocar-se 19 m para que a unidade avance. 
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MODO DESPORTIVO 

O seu Watch+ tem um sensor de ritmo cardíaco incorporado para o ajudar a treinar mais 
eficazmente ou monitorizar a sua condição física durante uma partida de golfe. Para o 
dispositivo monitorizar a sua atividade, as suas estatísticas pessoais devem estar inseridas 
no dispositivo; isto pode ser feito desbloqueando o dispositivo, através de Menu > Definições > 
Pessoal. 

O dispositivo irá medir com precisão a sua atividade, apenas se introduzir as seguintes 
estatísticas pessoais, 

• Sexo 
• Idade 
• Altura 
• Peso 

 
Como funciona o sensor 

O seu batimento cardíaco é medido utilizando luz para medir as alterações na sua 
corrente sanguínea. Isto é efetuado na superfície do seu pulso através da iluminação 
através da pele, diretamente para os capilares sob a pele e detetando as alterações no 
reflexo dessa luz. 

Para obter o melhor desempenho do sensor de ritmo cardíaco, certifique-se que o relógio é colocado da 
seguinte forma: 

• Apertado firmemente, mas não de maneira desconfortável. 
• Colocado acima do osso do pulso. 

 
Atividades no modo Desportivo 

No modo Desportivo, o Watch+ foi concebido para ser utilizado em caminhadas e corridas. 
Para iniciar a atividade, desbloqueie o ecrã, vá para o Menu e selecione a sua atividade. 

Importante: Após terminar o seu treino, o Watch+ não irá guardar a sua atividade visto 
que esta funcionalidade está apenas disponível no modo Golfe. 

Dica: Navegue para baixo para ver estatísticas de condição física adicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimativa de calorias 

As calorias são estimadas com base no seu sexo, peso e na intensidade e duração do 
exercício. 

Este não é um dispositivo médico; foi concebido para ser uma ferramenta que lhe 
fornece informação para o incentivar a praticar um estilo de vida ativo e saudável. Os 
dados e informação fornecidos por este dispositivo pretendem ser uma estimativa 
aproximada da sua atividade, porém pode não ser totalmente precisa. 



SURESHOTGPS WATCH+  6 MANUAL DE INSTRUÇÕES   

LIMPEZA DO SEU WATCH+ 

Se utilizar o relógio frequentemente, recomendamos que o limpe uma vez por semana. 

• Limpe com um pano húmido, conforme necessário 
• Não exponha o relógio a químicos fortes, tais como gasolina, solventes de limpeza, 

acetona, álcool ou repelente de insetos. Os químicos podem danificar a selagem, o 
invólucro e o acabamento 

• Limpe a área do sensor de ritmo cardíaco e não arranhe o sensor de ritmo cardíaco 
 
ACERCA DAS DEFINIÇÕES 

Todas as definições do seu Watch+ podem ser encontradas no menu das definições. Para 
aceder a Definições, desbloqueie o relógio e navegue até às definições. 

• Tipo de Apresentação – Duas opções de apresentação disponíveis 
• Alarme – Ative ou desative o alarme 
• Unidade – Alterne entre Metros e Jardas 
• Pessoal – Introduza as suas estatísticas pessoais: Sexo, Idade, Altura e Peso 

 
SISTEMA 

• Hora – Defina o Fuso horário e, em seguida, selecione Definir por GPS para captar a 
data correta. 

• Luz de fundo – Defina a duração da luz de fundo, até 60 segundos 
• Sinal sonoro – Para alternar entre vibração, sinal sonoro ou ambos (A vibração reduz a 

duração da bateria) 
• Idioma – Alterne entre 8 idiomas diferentes (os nomes dos campos de golfe ficarão 

sempre em Inglês) 
• Reposição – Repõe as definições de fábrica 

 
RESISTENTE À ÁGUA 

• Resistente à água até 30 m, o que significa que está preparado para qualquer tipo de 
condições meteorológicas. 

 
BATERIA 

• Modo Golfe: até 6,5 horas 
• Modo Hora: até 40 dias 
• Modo Desportivo: até 6,5 horas 

 
REQUISITOS DE SISTEMA 

• Windows Vista ou superior. Não compatível com Mac OS 
 
 
GARANTIA LIMITADA 

A Sureshotgps™ Pty Ltd (“SS”) garante que o produto entregue nesta embalagem, pela SS ou um 
revendedor autorizado, não possui defeitos materiais durante um (1) ano após a data de compra. Para 
efeitos da presente garantia, "defeitos materiais" significa quaisquer defeitos num produto SS que possam 
ser reproduzidos pela SS e uma não conformidade substancial das especificações previstas para tal 
produto. A SS não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos resultantes de quaisquer 
defeitos em ou associados aos seus produtos, que ocorram ou sejam comunicados pelo consumidor à 
SS ou ao seu reparador autorizado, mais de um ano após a referida data de compra. 

Esta garantia limitada não se aplica ao desgaste natural ou se algum componente do hardware 
Sureshotgps for aberto ou reparado por um indivíduo ou empresa não autorizados, e não cobre a reparação 
ou substituição de hardware Sureshotgps danificado por: UTILIZAÇÃO INDEVIDA, HUMIDADE OU 
LÍQUIDOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, ACIDENTE, ABUSO OU NEGLIGÊNCIA. Deixar cair o seu Sureshotgps pode 
danificar permanentemente a antena e o recetor de GPS, o que não é abrangido pelos termos da garantia limitada. 
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Esta garantia limitada não cobre danos físicos à superfície do Sureshotgps, incluindo fissuras ou arranhões 
no ecrã LCD. Nenhum fabricante, distribuidor ou revendedor pode ser responsabilizado em qualquer 
momento por dados que possam estar corrompidos ou perdidos. Apesar de a SS poder obter informações 
através de USB ou de tecnologia sem fios, não garantimos a transmissão bem-sucedida de informação. 

Esta garantia limitada não se aplica a quaisquer defeitos causados ou contribuídos por negligência, utilização 
indevida ou acidente, nem no que diz respeito a produtos que foram alterados por outrem que não pessoal SS 
autorizado ou os seus reparadores autorizados. A decisão da aplicação dos termos desta garantia a produtos 
devolvidos está ao exclusivo critério da SS ou do seu reparador autorizado. Caso qualquer produto devolvido 
seja considerado abrangido por esta garantia, a SS ou os seus reparadores autorizados devem, ao exclusivo 
critério da SS, reparar ou substituir, gratuitamente, quaisquer produtos ou partes deste. Em nenhuma 
circunstância deve a SS ser responsabilizada por perdas ou danos inerentes, especiais ou resultantes da 
compra e/ou utilização dos seus produtos seja qual for a causa e seja qual for a reclamação. Qualquer 
responsabilidade da SS ao abrigo desta garantia, no que diz respeito a quaisquer reparações e/ou 
substituições e/ou alguma ação envolvendo qualquer um dos seus produtos, deve ser limitada a, e não exceder, 
o preço da compra do produto em questão. Os termos desta garantia estão sujeitos às disposições relevantes 
de qualquer lei federal, estatal ou municipal. Qualquer litígio ou ação relativamente a esta garantia ou a sua 
construção deve ser sujeita e exercida de acordo com as leis de Victoria, Austrália. Antes de proceder à 
devolução de qualquer produto, contacte o Grupo de Apoio ao Cliente da SS e obtenha um número de 
Autorização de Devolução (RA). Visite o site do Sureshotgps™, www.sureshotgps.com, para obter os dados 
de contacto de apoio. Se o Grupo de Apoio ao Cliente comprovar que o produto está potencialmente defeituoso, estes emitirão 
um número de Autorização de Devolução (RA) para colocar na embalagem exterior na qual o produto vai ser enviado. A SS não 
pode aceitar nenhum produto sem o número de Autorização de Devolução (RA) na embalagem. Devoluções na garantia devem 
fazer-se acompanhar por uma cópia do comprovativo datado da compra. Entregue o produto juntamente com o número de 
Autorização de Devolução (RA) à SS. Se enviar o produto, deve assumir o risco de danos ou perdas durante o transporte. 

Deve utilizar o recipiente original (ou equivalente) e pagar as despesas de envio. A SS pode substituir ou reparar o 
produto por um novo ou reparado, e o produto devolvido torna-se propriedade da SS.  
A SS garante que o produto reparado ou substituído não apresenta defeitos materiais durante um período maior 
do que 
(i) noventa (90) dias desde a sua data de envio de devolução; ou (ii) o período de tempo restante na garantia 
original de um (1) ano. Se existir alguma inconsistência entre esta garantia limitada e qualquer outra 
garantia incluída na embalagem do Sureshotgps, as disposições desta garantia limitada serão aplicadas. 

 
 

Declaração de conformidade 

Nós, Sureshotgps™ Pty. Ltd, declaramos sob a nossa inteira responsabilidade que o Sureshotgps™ 
cumpre com padrões de conformidade de todo o mundo. A Sureshotgps™ Pty. Ltd. possui uma política de 
desenvolvimento contínuo. À Sureshotgps™ Pty. Ltd. reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias ao 
Sureshotgps™ e a qualquer um dos seus produtos sem aviso prévio. O conteúdo deste documento é 
fornecido "como tal". Salvos os casos em que a lei seja aplicável, nenhuma garantia de qualquer tipo, nem 
expressa nem implícita, incluindo, mas não limitando, as garantias implícitas de comercialização e 
adaptação para uma finalidade em particular, está relacionada com a precisão, fiabilidade ou conteúdo 
deste documento. À Sureshotgps™ Pty. Ltd reserva-se o direito de revê-lo ou retirá-lo a qualquer momento, 
sem aviso prévio. 

 
 

Licenciamento de software 

Este produto contém software incorporado. Você tem o direito não exclusivo e não transferível de utilizar o 
software apenas como incorporado no hardware e não pode copiar, desmontar ou tentar reverter a engenharia 
do software ou utilizá-lo noutro hardware. O software inclui software fornecido à SS por terceiros 
("Fornecedores"), que é fornecido sem garantia por tais fornecedores. O software é propriedade da SS e dos 
seus fornecedores e está protegido por direitos autorais e por leis que protegem o segredo comercial, 
propriedade intelectual e informações confidenciais. 
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