
ARVOISA PELAAJA

Peliaika simulaattoriin varataan Nexgolf  ajanvarausjärjestelmän 
kautta, samaan tapaan kuin kesällä kentälle. Kirjauduttuasi sisään 
Nexgolfiin, valitse ajanvarauksessa kentäksi ”Simulaattori” ja sen 
jälkeen varaus kuten kesällä kentälle. Lähetä sen jälkeen 
tekstiviesti Jyrkille 044 537 2372 ja pyydä ovikoodi, jolla pääset 
sisään simulaattoriin. Simulaattoriin voi varata yhden ajan 
kerrallaan eli  1 tunti / 1 henkilö. Jos menet pelaamaan kaverin 
kanssa, tulee molempien varata oma aika. Eli varatkaa aika esim. 
klo 8.00 - 9.00 Herra X ja 9.00 - 10.00 Neiti Y. Yksi pelaaja pelaa 18
reikää tunnissa, mutta kahdelta siihen kuluu noin kaksi tuntia.

Jäsen-osakas etuihin kuuluu kausipelioikeus simulaattoriin (jotka
ovat viime kesänä käyttäneet peiloikeuden kausipelioikeutena).
Muille simulaattorin kausipelioikeus maksaa 290 € ja kertamaksu 20
€/h.

Kertamaksulla pelaavat lähettävät ajanvarauspyynnön Jyrkille ja
sieltä tulee ohjeet, miten maksu suoritetaan sekä ovikoodi. 

- Simulaattori huoneessa on tallentava kameravalvonta.

- Pelaa ainoastaan puhtailla palloilla/mailoilla.

- Pelaajan tulee noudattaa yleisiä golfin pelaamiseen ja 
käyttäytymiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä.

- Vuoron loputtua pelaaja huolehtii, että tila jää siistiksi. 

- Mahdollisista vahingoista tulee ilmoittaa Jyrkille 044 537 2372.

- Väärinkäytöksestä seuraa korvausvaatimus ja simulaattorin 
käyttökielto.



1. KÄYNNISTYS
1.1 Koneiden käynnistys

Käynnistettäviä laitteita on yhteensä kolme: päävirta pöydän takaseinässä olevasta katkaisimesta, 
tietokone power-näppäimestä ja videotykki. Tietokoneen käynnistys tapahtuu yksinkertaisesti 
POWER-nappia painamalla, joka löytyy pöydän etuosasta merkityn paikan kohdalta. Videotykki 
puolestaan käynnistyy kaukosäätimen avulla, josta löytyy vihreä ON/OFF-näppäin. Kannattaa 
kävellä reilusti laitteen etupuolelle ja osoittaa laitetta säätimellä, että laite varmasti käynnistyy. Kun 
videotykin merkkivalo vaihtuu oranssista/punaisesta vihreäksi, laite on päällä.

1.2. Ohjelman käynnistys

Ennen kuin tekee mitään, kannattaa antaa Windowsin rauhassa käynnistyä, jotta ohjelma toimisi 
mahdollisimman sujuvasti. Golfsimulaattori ohjelman pikakuvake on sijoitettu keskelle työpöytää.

4. SAMMUTUS
4.1. OHJELMAN SULKEMINEN/KIINNI LAITTO

Sulje ohjelma poistumalla pelistä takaisin windowsin työpöydälle. Vasemassa alalaidassa sijaitsee 
valikko, josta saat tietokoneen sammutettua turvallisesti (shut down)

Kun kone on sammunut, katkaise pöydän takaa virta (hurina loppuu) ja sammuta videotykki 
kaukosäätimellä.

PELIOHJEET-OPAS ON SIMULAATTORI HUONEESSA, JOKA 
SISÄLTÄÄ TARKEMMAT OHJEET PELAAMISEEN.


