Golfpad GPS met Samsung Watch
Kan ik mijn Samsung Watch in zelfstandige modus gebruiken,
zonder de telefoon?
Gewijzigd op: wo 23 dec 2020 om 18:20

Kan ik de Golf Pad-app op mijn Samsung-horloge gebruiken zonder de telefoon en vertrouwen
op de ingebouwde GPS-sensor van het horloge?
Ja! Zolang je een nieuwere smartwatch hebt met Tizen 4 of hoger, kun je deze in de zelfstandige
modus gebruiken. In deze modus kun je de telefoon weglaten na het starten van een golfronde. Bekijk
hole-afstanden, slagafstanden en verander de huidige hole direct op je horloge. Scores worden
gesynchroniseerd met de telefoon wanneer deze weer binnen bereik is.
Als je de zelfstandige modus wilt gebruiken, controleert je of je de nieuwste versie van de Golf Padtelefoon-app (15.0 of hoger) en de horloge-app (4.1.1 of hoger) hebt en dat GPS is ingeschakeld in
horloge-instellingen. Schakel vervolgens de 'Standalone'-modus in onder Golf Pad preferences /
Smartwatch sync Start een ronde terwijl het horloge en de telefoon zijn aangesloten en bevestig dat
je de hole-afstanden krijgt op het horloge; je kan de telefoon wegstoppen. Als je problemen
ondervindt, raadpleegt je de stappen voor probleemoplossing .
Voor de beste nauwkeurigheid, ontkoppel je de telefoon en het horloge na het starten van de
ronde. We raden je aan de vliegtuigmodus op het horloge te gebruiken, maar je kunt ook Bluetooth op
beide apparaten uitschakelen. Ontdek waarom dit belangrijk is.
Voordat je een ronde in de telefoon-app voltooit, schakel je de vliegtuigmodus op het horloge uit en
wacht tot het horloge weer verbinding maakt met de telefoon. Het is vereist voor de juiste
synchronisatie van de gegevens.
OPMERKING 1: Zelfstandige modus functionaliteit is beschikbaar op Tizen 4-apparaten of nieuwer,
waaronder Gear S3,, Gear Sport,, Galaxy Watch,, Galaxy Watch Active. Verbonden modus is
beschikbaar op zowel huidige als oudere Tizen-smartwatches.
OPMERKING 2: Smartwatch-synchronisatie maakt deel uit van de Golf Pad Premium-upgrade, samen
met verschillende andere functies zoals uitgebreide statistieken en handicapscores. Lees hier meer
over premium.

Laat Golf Pad afstanden automatisch weergeven wanneer je op
je horloge kijkt tijdens een ronde
Gewijzigd op: di 22 dec 2020 om 16:52

Met Tizen 4 en Tizen 5 wordt een nieuwe optie toegevoegd om Golf Pad automatisch te
hervatten. Ga op je horloge naar Instellingen / Display / Laatste app: en selecteer vervolgens 'Binnen
1 uur'. Dat zou moeten zorgen voor het automatisch hervatten van Golf Pad tijdens de ronde wanneer
je naar het horloge kijkt.

Andere opties
Als je de nieuwste versie van de Golf Pad-horloge-app hebt, maar de GPS-afstanden nog steeds niet
automatisch worden weergegeven tijdens de ronde, kun je het gemakkelijker maken om de Golf Padapp te hervatten met behulp van de Starttoets (aan/Uit-toets) dubbeldrukactie. Stapsgewijze
instructies:
- Zorg ervoor dat de Golf Pad-app op je Galaxy / Gear-horloge is geïnstalleerd
- Open instellingen op Gear / Galaxy-horloge
- Selecteer Apps
- Selecteer Dubbel indrukken Starttoets
- Kies Golf Pad

De locatienauwkeurigheid verbeteren bij het gebruik van de
zelfstandige modus op een Samsung Watch
Gewijzigd op: wo 25 sep, 2019 om 05:21

Informatie over locatienauwkeurigheid in zelfstandige modus
Samsung-horloges gebruiken de GPS-locatie van de telefoon als de telefoon in de buurt is en
verbonden is via Bluetooth of Wi-Fi. Dit is een ingebouwde Samsung-optimalisatie die gericht is op het
verbeteren van de batterijduur van het horloge. Dit betekent dat je onnauwkeurige afstanden krijgen of
foto's maken bij het volgen ervan, de telefoon is in de buurt, maar niet in uw zak.
Als je bijvoorbeeld de telefoon in uw golfkarretje achterlaat en naar de fairway loopt, toont uw horloge
afstanden en slagafstanden op basis van de locatie van uw kar. Om dit te voorkomen, schakel je
Bluetooth uit op uw telefoon of op uw horloge na het starten van de ronde. Beter is nog om de
vliegtuigmodus te starten (i.p.v. Bluetooth uit).

Samsung Watch batterijduur
Gewijzigd op: ma 22 jun 2020 om 13:48

De meeste gebruikers kunnen een volledige ronde van 18 gaten voltooien met batterij om op het
horloge te sparen, zelfs wanneer ze de zelfstandige modus gebruiken. Als de batterij van uw horloge
snel leeg raakt, gebruik dan de volgende tips:
-

Sluit alle actieve apps op het horloge voordat je Golf Pad start
Wi-Fi en mobiele gegevens uitschakelen in horloge-instellingen
Schakel de schermmodus “Altijd aan” uit in horloge-instellingen
Als u de stand-alone modus gebruikt, schakel je de vliegtuigmodus op het horloge in nadat je de
ronde hebt gestart. Schakel de vliegtuigmodus uit na het voltooien van de ronde, zodat de scores
worden gesynchroniseerd met de telefoon.

FAQ van Golf Pad:
•
•

De FAQ van Samsung Watch
Alle FAQ/Knowledgebase

Welke functies zijn beschikbaar op Samsung Galaxy / Gear?
Gewijzigd op: wo 9 dec 2020 om 20:17
Tijdens het gebruik van Samsung Watch op de golfbaan kun je:
•

Zien van de afstand tot de green (voor, midden en achter), je score, clubaanbevelingen en
schakelen tussen holes.

•

Zien van de slagafstanden, lay-ups en hoogteverschil.

•

Veeg naar links of rechts om de huidige hole te wijzigen. Veeg omhoog of omlaag of gebruik
de rand om te navigeren tussen de informatieschermen hierboven.

Score bijhouden Je de score op 3 manieren bijhouden. Selecteer de scoremodus in Golf Padvoorkeuren > Smartwatch-synchronisatie op je telefoon:

'Track total scores only' selecteren om je totale score voor elke hole te behouden. Tik gewoon op
het scherm om de scorepagina weer te geven

'Track shot distances' modus gebruiken om individuele shots/puts/strafslagen toe te voegen. Tik op
het scherm om een opname toe te voegen. Golf Pad selecteert automatisch 'Add putt' als je op de
green zit. Je kunt ook een Straf (Pen), Markeer vlag (vlagpositie aanduiden) of put (Pt) toevoegen
vanuit dezelfde weergave.

'Track shot distances and clubs' gebruiken als je slagafstanden met golfclubs wilt bijhouden,
gebruikt u. Zodra je op het scherm tikt, kun je een club selecteren. U ziet ook de opties om vlag te
markeren, penalty toe te voegen, laatste actie ongedaan te maken of uit te zetten in het menu.

TIP: Als je normaal gesproken individuele slagen bijhoudt, maar af en toe de hole moet voltooien en
de totale score moet invoeren zonder slagen of puts te volgen, selecteer dan de optie 'Putt out'. Je
kunt dan de totale score op de hole tellen. Alle slagen die je hebt gevolgd voordat je gaat putten,
worden opgeslagen bij de bijbehorende clubs en locaties.

OPMERKING 1: De Golf Pad-horloge-app vereist standaard een telefoonverbinding gedurende de
hele ronde. Voor de ‘standalone’ modus bediening verwijzen wij u naar dit artikel. (zie eerder in dit
document)

Kan ik de club selecteren die wordt gebruikt bij het volgen van
foto's op mijn Samsung-horloge?
Gewijzigd op: ma 6 apr 2020 om 20:34
Clubselectie wordt ondersteund vanaf Golf Pad versie 15.8 en kijk app versie 5.3.4.
Selecteer eerst 'Track shot distances and clubs' in Golf Pad Preferences > Smartwatch sync.

Houd de score bij op het horloge zoals gewoonlijk. Wanneer je een slag toevoegt, toont de app het
clubselectiescherm. Tik op een club en deze wordt aan je slagen toegevoegd.

Je kunt deze functie zowel in de 'standalone' modus als in de 'connected' modus gebruiken. Zie
deze instructie over hoe te spelen in de 'standalone' modus: Kan ik mijn Samsung-horloge in
standalone modus gebruiken, zonder de telefoon?

Probleemoplossing GolfPad op Samsung-horloges
Gewijzigd op: di 24 sep 2019 om 04:05

Algemene probleemoplossing
Als je de afstanden van de hole niet op uw Samsung-horloge kunt zien, controleer de onderstaande
stappen voor probleemoplossing:
•
•
•
•
•

Controleer of uw horloge wordt ondersteund, zie dit artikel
Zorg ervoor dat u een Golf Pad Premium-upgrade hebt
Volg de instructies in dit artikel om de Golf Pad-horloge-app in te stellen
Controleer of Samsung-horloges zijn ingeschakeld in Golf Pad preferences / Smartwatch sync
Controleer of het horloge wordt weergegeven als verbonden in de Samsung Wearable-app op uw
telefoon
• Start een golfronde op de telefoon en open de Golf Pad-app op uw horloge
• Stel het horloge in om GolfPad automatisch te hervatten wanneer u naar het horloge kijkt

Problemen met de stand-alone modus oplossen
Als u de zelfstandige modus gebruikt met een Samsung-horloge dat is uitgerust met GPS, raadpleegt
u de onderstaande aanvullende stappen voor probleemoplossing:
• Stel de zelfstandige modus in volgens de instructies in dit artikel, zorg ervoor dat u de nieuwste
versie van de Golf Pad-horloge-app (4.1.1 of hoger) en de Golf Pad-telefoon-app (14.43.5 of
hoger) hebt
• Controleer de bovenstaande stappen ‘Algemene probleemoplossing’ en controleer of de Golf Padapp goed werkt in de 'verbonden' modus
• Schakel de zelfstandige modus op uw telefoon in Golf Pad preferences / Smartwatch sync
• Controleer of de GPS-locatie is ingeschakeld in horloge-instellingen
• Bevestig dat het horloge is verbonden met de telefoon, voltooi vervolgens de huidige ronde
(Finish round) en begin een nieuwe ronde op de telefoon. Controleer de hole afstanden die op
het horloge worden weergegeven
• OPTIONEEL: koppel de telefoon en het horloge los om de beste nauwkeurigheid te krijgen. We
raden u aan de vliegtuigmodus op het horloge te gebruiken, maar je kunt ook Bluetooth op beide
apparaten uitschakelen. Ontdek waarom dit belangrijk is.
• Nadat u klaar bent met spelen of op elk gewenst moment tijdens de ronde, het horloge opnieuw
verbinding laten maken met de telefoon om de scores tussen de telefoon en het horloge te
synchroniseren. Scores worden automatisch gesynchroniseerd zodra de verbinding tot stand is
gebracht. Voltooi de ronde (Finish round) op de telefoon om deze op te slaan in uw
speelgeschiedenis
• Voor tips voor de levensduur van de batterij raadpleegt u dit artikel
Als de bovenstaande stappen niet hebben geholpen of als u een fout ziet in de Golf Pad-horloge-app,
ga dan verder met het opnieuw opstarten van zowel de telefoon als het horloge en controleer het
opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, open dan een ondersteuningsticket.

