Instalacja oprogramowania The Golf Club

Wymagania sprzętowe do instalacji programu The Golf Club (TGC)
Minimum:
System operacyjny: Windows 7 (32bit or 64bit)
Procesor: Intel Core i5
Pamięć: 4 GB RAM
Karta graficzna: NVidia GTX 670 lub AMD 7850 w/ 2GB (lub lepsza!)
DirectX: Version 11
Internet: Tak
Dysk twardy: 20 GB wolnego miejsca
Karta dźwiękowa: kompatybilna z DirectX 9.0c
Rekomendowane:
System operacyjny: Windows 10 (64Bit)
Procesor: Intel Core i7
Pamięć: 8 GB RAM
Karta graficzna: NVidia GTX 970
DirectX: Version 11
Internet: Tak
Dysk twardy: 20 GB wolnego miejsca
Karta dźwiękowa: kompatybilna z DirectX 9.0c
UWAGA: PROGRAM THE GOLF CLUB (TGC) NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
JEŚLI POWYŻSZE WYMAGANIA NIE BĘDĄ SPEŁNIONE!

Installation & Registration
KROK 1.
Pobierz i zainstaluj program ProTee Golf Interface wersja 3.07g lub nowsza (wymagane!).
Uwaga: Jeśli zainstalowana jest kamera pionowa (VCAM), należy upewnić się, w ustawieniach (ALT-E), wybrana jest
opcja True dla Use_TBS (Use_TBS=True).

Przełączanie pomiędzy programami ProTee Golf 2.0 a TGC.
Jeśli zainstalowane oprogramowanie składa się z ProTee Golf 2.0 oraz TGC, jednocześnie można korzystać tylko z
jednego z programów. Aby korzystać z programu TGC, w oknie “Ustawienia” programu ProTee Golf Interface,
należy przesunąć suwak “Use The Golf Club:” w pozycję “Włącz” i ponownie uruchomić ProTee Golf Interface. Aby
korzystać z programu ProTee Golf 2.0 należy wybrać opcję “Wyłącz” dla “Use the Golf Club” i ponownie uruchomić
ProTee Golf Interface. Poniższy zrzut ekranu ilustruje opcję włączania programu TGC.

KROK 2.
Pobierz i zainstaluj program najnowszą wersję programu The Golf Club (TGC) (wymagane około 1,7Gb wolnego
miejsca). Podczas instalacji na pulpicie pojawi się ikona TGC.
KROK 3.
Kliknij dwukrotnie ikonę The Golf Club Simulator aby uruchomić program. Na ekranie pojawi się okno programu
TGC – patrz poniżej.

KROK 4.
Uruchomienie programu The Golf Club Simulator wymaga podania numeru licencji. Skopiuj numer identyfikacyjny
Twojego symulatora, tzw. Machine ID i wklej do formularza rejestracji. Wyślij formularz pod adres e-mail:
info@golfandjoy.pl. Kod aktywacyjny zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres w ciągu 24 godzin. Po
otrzymaniu numeru licencji, skopiuj go z wiadomości e-mail. Uruchom program TGC i kliknij na przycisk ‘My
License” w oknie TGC. Wklej skopiowany numer licencji w pole “License Key” a następnie naciśnij przycisk
“Activate” – patrz poniżej.
Uwaga: aby skopiować tekst można zaznaczyć go i jednocześnie przycisnąć klawisze CTRL-C a następnie CTRL-V w
miejscu do którego przenosimy tekst.

KROK 5.
Po aktywowaniu licencji należy uruchomić serwer SDK. W tym celu na stronie głównej TGC należy nacisnąć
przycisk łączenia z serwerem. Po uruchomieniu serwera przycisk “PLAY” stanie się aktywny – patrz zdjęcie poniżej.
Naciskając przycisk “PLAY” uruchomiony zostanie program TGC. Upewnij sie uprzednio, że ProTee Golf Interface
jest już uruchomiony.

KROK 6.
Po uruchomieniu TGC okno Kontrolera zamknie się a pojawi się okno ustawienia rozdzielczości symulatora. Można
wybrać każdą rozdzielczość (od 640x480 do 4K Ultra HD)pod warunkiem, że wybrana rozdzielczość może być
obsługiwana przez zainstalowaną kartę graficzną. Poziom wyświetlanych szczegółów może być także ustawiony z
menu podczas gry.

