
ขอควรรู
1)  ProVoice ใชเวลาประมาณ 2-5 

นาทีเพื่อการคนหาสัญญาดาวเทียม ในที่ที่มีทัศนวิสัยดี
2) ProVoice จะมีความแมนยำที่สุดเมื่อหนีบไวกับหมวก 

โดยใหปุมหลักหันขึ้นหาทองฟา
3) แบตเตอรี่ใชได 6 ชั่วโมงตอการชารจเต็มหนึ่งครั้ง
4) ความแมนยำจะลดลงเมื่ออยูในที่อับสัญญาณเชนใน 

อาคารหรือใตตนไม
5) เมื่อพบความผิดปกติให reset ProVoice โดยกดปุม Power 

คางไว 5-8 วินาที แลวเปดเครื่องใหม

ปญหาที่พบบอย

อาการ   สาเหต ุ การแกไข

1)แบตเตอรี่เลนได

ไมครบ 18 หลุม
ชารจแบตเตอรี่ไม

เต็ม
ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอย 4 ชั่วโมง 

กอนการเลน 1 ครั้ง

2)หาสนามไมเจอ ไมมีสนามอยูบริ 

เวณนั้นหรือยังไมมี

การทำพิกัดสนาม 

เขาไปในระบบ

ทานสามารถสงชื่อสนามที่ทานตองการ

ทำพิกัดเขาไปในระบบมาที่
www.provoicecaddies.com
ทางบริษัทจะทำการอัพเดทให

3)บอกผิดหลุม ระบบอาจจะไปจับ 

กับหลุมที่ใกลกวา
ใหเลือกไปที่โหมดเลือกหลุมแลวเลือก

หลุมใหม

วิธีชารจ
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F

F
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ปุม เปด/ปด
- กดปุมคางไว 1วินาที 

เพื่อเปด/ปดอุปกรณ
ปุมบวก/ลบ
ปุมโหมด
ปุมหลัก
รูตอสายUSB
-ใชเพื่ออัพเดทโปรแกรมหรือชารจ

แบตเตอรี่
สายUSB
-ใชเพื่ออัพเดทโปรแกรมหรือชารจ

แบตเตอรี่*โปรดปดที่ครอบยางเพื่อปองกันน้ำเขาอุปกรณ

เริ่มตนการใชงาน

B
C

ปุมหลัก

ปุมโหมด

ปุมบวก/ลบ

ปุมที่ใชในการทำงาน

ปุมตอไปนี้เปนปุมที่ใชในการทำงาน 

โดยจะมี3ปุมหลักๆไดแก ปุมหลัก, 

ปุมบวก/ลบ และ ปุมโหมด

สาย USB กับรูตอสาย

-ตอสาย Micro USB เขากับชองตอสาย USB ของ 

ProVoice
-แลวเสียบอีกดานของสายUSBเขากับตัวจายไฟ
-ขณะกำลังชารจไฟ LED สีฟาจะติดคางไวตลอด
-เมื่อดึงสาย USB ออก    “แบตเตอรี่เหลือ (0-100%)”
-แลวเครื่องจะปดลงอัตโนมัติ

ProVoice
คูมือการใชงาน

แคดดี้อัจฉริยะ 

พรอมระบบสัณญาณ GPS

โปรดอานคูมือกอนใชงานและเก็บคูมือเพื่อใชในอนาคต

!
ระวัง
- โปรดเก็บหางจากมือเด็ก
- โปรดระวังอุปกรณโดนน้ำ

โทรศัพท : 0-2265-6700 
โทรสาร : 0-2265-6799
อีเมล: sale@forth.co.th 

อุปกรณสำรอง และ ที่อยูติดตอ
     หากเครื่องมีปญหาหากทานตองการสั่งอุปกรณสำรอง 

โปรดกรุณาเขาไปที่ เว็ปไซต
https:// store.forth.co.th

หากตองการติดตอกับบริษัทผูผลิตกรุณาติดตอตามที่อยูนี้

1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพ 10400 

อุปกรณสำรอง
ชื่อชิ้นสวน

ชิ้นสวน และปุม

แบตเตอรี่

เหล็กหนีบ

ซิลิโคน ยาง

ขอมูล

www.forth.co.th/provoice
www.provoicecaddies.com
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*ควรชารจตอเนื่องอยางนอย 4 ชั่วโมงกอนใชงาน

PV 1000

PV 1001

PV 1002

PV 1003



วิธีปด/เปดเครื่อง และวิธีเพิ่ม/ลดเสียง

วิธีการปด/เปด

กดปุม เปด/ปด คางไว  2 วินาที

-เมื่อเปด     “ProVoice ยินดีตอนรับ กำลังคนหาสัญญาณ โปรดรอ”

-เมื่อปด      “โชคดี”

ปุมเปด/

ปด

ระบบการทำงานของ ProVoice

-ระบบการทำงานของ ProVoice แบงออกเปน 3 โหมดหลักๆ
(*สามารถสังเกตไฟLED สีฟาไดวาอยูโหมดไหน)
เมื่อกำลังคนหาสัญญาณดาวเทียม (ไฟ LED จะกระพริบ 1 ครั้งทุกๆ 

1 วินาที)
เมื่อคนหาดาวเทียมสำเร็จ และพบสนาม (ไฟ LED ดับลง)
เมื่อคนหาดาวเทียมสำเร็จ และไมพบสนาม (ไฟ LED จะกระพริบ 1 

ครั้งทุกๆ 5 วินาที)

1

2

3

ปุมบวก/ลบ

วิธีการเพิ่ม/ลด เสียง

-เมื่อเปดเครื่องแลว 

       -กดปุมบวกเพื่อเพิ่มเสียง

       -กดปุมลบเพื่อลดเสียง

ตัวเครื่องจะตองอยูนอกอาคารและไมมีอะไรบังการรับสัญญาณจาก

ดาวเทียม

ตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอร โดยใชสาย USB
ใชโปรแกรม ‘ProVoice Manager’ ในการอัพเดท
เลือก Com Port ที่ ProVoice ตออยูแลวกดปุม Connect
กดปุม Open เพื่อเลือกไฟลในการอัพเดท
ไฟล *.srec ใชในการอัพเดทเฟรมแวร และไฟล *.txt 

ใชในการอัพเดทสนาม
จากนั้นกดปุม Upgrade Firmware/ Update select Course Data

อัพเกรดเฟรมแวร และ อัพเดทสนาม

ตอเขากับคอมพิวเตอร

สาย USB กับรูตอสาย

1

2

3

4

5

6

ProVoice Firmware Updater Version 2.0, Forth Corp.

Serial Connection

Com Port : Disconnect

Firmware

Open

Export Data

Export

Open

0 %

0 %0 %

Course Data

Upgrade 
Firmware

Update Select 
Course Date

Force Upgrade

usbmodem1411

ProVoice Version : BL V.1.5 , App V.1.h , Course V.0.3

โปรแกรม ‘ProVoice 

Manager’

อื่นๆ: ปุม Export เพื่อดึงขอมูลสนามที่ถูกแกไขออกมาดู

 Download program/firmware at 
www.forth.co.th/provoice
www.provoicecaddies.com

1
การรับประกัน

การรับประกันมีอายุ1ป
       การรับประกันของProVoice

เพื่อปองกันความผิดพลาดอันเกิดขึ้นมาจากบริษัท 

ไมวาเกิดขึ้นจากวัสดุหรือเกิดขึ้นจากการผลิต โดยการรับประกันจะมีอยู

1ปจากวันที่จำหนาย ถาเกิดความผิดพลาดขึ้นกับอุปกรณ ProVoice 

ทางบริษัทจะ 1) ซอมอุปกรณโดยไมคิดคาบริการ 2) 

การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพื่อผลิตภัณฑใหมหรือสภาพใหม 

อยางนอยอุปกรณตองทำงานไดใกลเคียงกับอุปกรณสภาพ แรก หรือ 3) 

หากตองการเงินคืน อุปกรณProVoice

จะไมซอมแซม,แลกเปลี่ยนหรือเงินคืนจนกวาลูกคาจะคืนอุปกรณมายัง

ผูผลิต
       การรับประกันจะใชไมไดหาก 1) 

อุปกรณเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใชงานผิดพลาด หรือ 2) 

เกิดการผิดพลาดจากการดัดแปลงของอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ผูผลิต 3) เมื่อน้ำเขาไปในอุปกรณ
โปรดเก็บใบรับประกันเพื่อใชเปนการรับรองการรับประกัน 
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ProVoice เปนเครื่องบอกระยะในเกมสกอลฟ 

สามารถบอกระยะจากจุดที่เครื่องอยูถึงกลางกรีนไดอยางแมนยำ 

โดยใชระบบการรับสัญญาณ GPS

เปนตัวคำนวณระยะมีวิธีการใชงานที่เรียบงาย 

ซึ่งนักกอลฟทุกคนสามารถเรียนรูวิธีการใชงานไดอยางรวดเร็ว

-ใชระบบเสียงในการแสดงผล
-สามารถบอกระยะถึงกลางกรีน
-สามารถวัดระยะที่ตีและวัดระยะทาง
-คนหาสนามใหอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกตอการเลนของนักกอลฟ
-คนหาหลุมใหอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกตอการเลนของนักกอลฟ
-สามารถเลือกหลุมไดดวยตนเอง
-รองรับ 3 ภาษา โดยมีทั้ง ไทย อังกฤษ และ ญี่ปุน
-สามารถปรับระดับเสียงได 7 ระดับ
-สามารถแกไขตำแหนงกรีนไดดวยตนเอง เพื่อเพิ่มความแมนยำ
-สามารถแกไขตำแหนงทีออฟไดดวยตนเอง 

เพื่อใหเหมาะสมกับผูเลนแตละคน
-สามารถรีเซ็ตตำแหนงกรีนและทีออฟที่ถูกแกไขทั้งหมดของสนามที่เลนอยู 

ใหกลับไปสูคาตั้งเริ่มตน
-อัพเดทเฟรมแวรและอัพเดทสนามฟรีผานทาง                               

www.provoicecaddies.com
-แบตเตอรี่สามารถใชไดนานถึง 6 ชั่วโมงตอการชารจหนึ่งครั้ง

เกี่ยวกับ

จุดเดน



11 เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
กดบนปุมโหมด2ครั้ง
     รีเซ็ตสนาม
กดบนปุมหลัก
     ยืนยัน
กดบนปุมหลักอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
     เสียง Beep
เครื่องจะกลับสูโหมดปกติโดยอัตโนมัติ

1

2

3

4

5

เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
กดบนปุมโหมด 3 ครั้ง
     เลือกภาษา
กดปุมหลักไปเรื่อยๆเพื่อเลือกภาษาที่ตองการ
     ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุน
เมื่อเลือกภาษาที่ตองการไดแลวกดปุมโหมดคางไว 3 วินาที 

เพื่อออกจากการตั้งคา

เปลี่ยนภาษา

1

2

3

4

-สำหรับเปลี่ยนภาษา เปนภาษาที่ตองการ มี 3ภาษาไดแก ไทย 

อังกฤษ ญี่ปุน

เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
กดบนปุมโหมด 4 ครั้ง
     เลือกหนวยวัด
กดบนปุมหลักไปเรื่อยๆเพื่อเลือกหนวยวัดที่ตองการ
     หลา/เมตร
เมื่อเลือกหนวยวัดที่ตองการไดแลวกดบนปุมโหมดคางไว 3 วินาที 

เพื่อออกจากการตั้งคา

เปลี่ยนหนวยวัด

1

2

3

4

-สำหรับเปลี่ยนหนวยวัด เปนหนวยวัดที่ตองการ มี 2 หนวยคือ 

เมตรกับหลา

9

ขณะคนหาสัญญาณดาวเทียม 

- กดปุมหลัก
    “กำลังคนหาสัญญาณโปรดรอ”

- กดปุมโหมดเพื่อบอกวาแบตเตอรี่เหลือเทาไร    
    “แบตเตอรี่เหลือ (0-100%)”

- กดปุมบวกหรือลบเพื่อเพิ่มหรือลดเสียง    
    “ระดับเสียง”

เมื่อกำลังคนหาสัญญาณ     “กำลังคนหาสัญญาณ โปรดรอ”
ขณะ ProVoice กำลังคนหาสัญญาณ 

เมื่อพบสนาม 

โหมดเลือกหลุม

โหมดวัดระยะ

แบตเตอรี่เหลือ

โหมดปกติ (คาเริ่มตน)

เมื่อคนหาดาวเทียมสำเร็จ และพบสนาม      “ระบบพรอมทำงาน”
*ขณะอยูในโหมดนี้ หมายถึง เครื่องสามารถรับดาวเทียมไดแลว 

และพบสนามบริเวณนี้

ในโหมดนี้จะมีโหมดยอยๆอีก 4 โหมด
วิธีการเปลี่ยนโหมด ใหกดปุมโหมด 

เมื่อกดปุมแตละครั้งโหมดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรูปดานลาง

4

เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
     เปลี่ยนพิกัดกรีน
ยืนในตำแหนงที่ตองการเปลี่ยน
กดบนปุมหลัก
     ยืนยัน
กดบนปุมหลักอีกครั้งเพื่อยืนยัน
     เสียง Beep
เครื่องจะกลับสูโหมดปกติอัตโนมัติ

แกไขตำแหนงกรีน

Change G
re

en Lo
catio

n
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-ใชโหมดนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหนงกลางกรีนของหลุมที่เลนอยู
-สวนมากใชสำหรับสนามที่เลนประจำจะไดตำแหนงกลางกรีนที่แมนยำ
-เพราะบางทีตำแหนงกลางกรีนที่บันทึกไวอาจไมตรงกับความตองการ

ของผูเลน

*ตำแหนงใหมตองอยูในระยะ 40 หลา 

ของตำแหนงเดิมระบบถึงจะทำการบันทึกได 

ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวระบบจะไม

บันทึก   “ยกเลิก”   

เปลี่ยนพิกัด

ทีออฟ

รีเซ็ตสนาม

เปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนพิกัดกรีน (คาเริ่มตน)

เปลี่ยนหนวยวัด

6

โหมดปกติ (คาเริ่มตน) โหมดวัดระยะ

แบตเตอรี่เหลือ

ในโหมดนี้จะมีโหมดยอยๆอีก 3 โหมด

วิธีการเปลี่ยนโหมด ใหกดปุมโหมด 

เมื่อกดปุมแตละครั้งโหมดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรูปดานลาง

    “โหมดปกติ”
    - กดปุมหลัก
    -     “ไมพบสนาม”

    “โหมดวัดระยะ”
     -กดปุมหลักเพื่อปกหมุดจุดเริ่มตน
     -กดปุมหลักอีกทีที่ปลายทาง เพื่อวัดระยะหางของจุดสองจุด
     -     “ระยะที่ตี 280 หลา”

  “แบตเตอรี่เหลือ”
    - กดปุมหลักเพื่อบอกวาแบตเตอรี่เหลือเทาไร
    -     “แบตเตอรี่เหลือ 50%”



เพื่อเขาหรือออกโหมดตั้งคากดปุมโหมด

คางไว 3 วินาที จนกวาจะมีเสียง

        เสียง Beep

การเขาสูโหมดตั้งคา

กดปุมโหมดคางไว 3 วินาที

โหมดตั้งคาขณะคนหาสัญญาณและไมพบสนาม

เปลี่ยนภาษา 

(คาเริ่มตน)
เปลี่ยนหนวยวัด

เมื่ออยูในโหมดตั้งคากดปุมโหมดทีละครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดตั้งคาจะ

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามรูปดานลาง

เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
     เลือกภาษา
กดปุมหลักไปเรื่อยๆเพื่อเลือกภาษาที่ตองการ
     ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุน
เมื่อเลือกภาษาที่ตองการไดแลวกดปุมโหมดคางไว 3 วินาที 

เพื่อออกจากการตั้งคา

เปลี่ยนภาษา

1

2

3

-สำหรับเปลี่ยนภาษา เปนภาษาที่ตองการ มี 3ภาษาไดแก ไทย อังกฤษ ญี่ปุน
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รีเซ็ตสนาม
สำหรับรีเซ็ตพิกัดทั้งหมดของสนามที่เลนอยูกลับสูคาตั้งตน 

ใชในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการเปลี่ยนพิกัดกรีนหรือทีออฟ

แกไขตำแหนงที-ออฟ

ปุมหลัก
เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
กดปุมโหมด 1ครั้ง
     เปลี่ยนพิกัดที-ออฟ
ยืนในตำแหนงที่ตองการเปลี่ยน
กดบนปุมหลัก
     ยืนยัน
กดบนปุมหลักอีกครั้งเพื่อยืนยัน
     เสียง Beep
เครื่องจะกลับสูโหมดปกติอัตโนมัติ

1

2

3

4

5

6

-ใชโหมดนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหนงทีออฟของหลุมที่เลนอยู
-สวนมากใชสำหรับสนามที่เลนประจำ 

จะไดตำแหนงทีออฟที่เปนไปตามตำ แหนงของแตละผูเลนเชนทีออฟ

pro, ทีออฟสุภาพสตรี และอื่นๆ

*ตำแหนงใหมตองอยูในระยะ 100 หลา 

ของตำแหนงเดิมระบบถึงจะทำการบันทึกได 

ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวระบบจะไม

บันทึก   “ยกเลิก”   

7
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เมื่ออยูในโหมดตั้งคากดปุมโหมดทีละครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดตั้งคาจะ

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามรูปดานลาง

โหมดตั้งคาขณะพบสนาม

เพื่อเขาหรือออกโหมดตั้งคากดปุมโหมด

คางไว 3 วินาที จนกวาจะมีเสียง

        เสียง Beep

การเขาสูโหมดตั้งคา

กดปุมโหมดคางไว 3 วินาที

เขาโหมดตั้งคา (กดปุมโหมด 3 วินาที)
กดบนปุมโหมด 1 ครั้ง
     เลือกหนวยวัด
กดบนปุมหลักไปเรื่อยๆเพื่อเลือกหนวยวัดที่ตองการ
     หลา/เมตร
เมื่อเลือกหนวยวัดที่ตองการไดแลวกดบนปุมโหมดคางไว 3 

วินาที เพื่อออกจากการตั้งคา

เปลี่ยนหนวยวัด

1

2

3

4

-สำหรับเปลี่ยนหนวยวัด เปนหนวยวัดที่ตองการ มี 2 หนวยคือ เมตรกับหลา

    “โหมดปกติ”
    - กดปุมหลักเพื่อบอกระยะถึงกลางกรีน
    -     “หลุม 1 ระยะถึงกรีน 150 หลา”

  “โหมดเลือกหลุม”
เครื่องจะหาหลุมที่ใกลที่สุดเสมอมีบางครั้งอาจทำใหหลุมที่เลนผิดพลาด 

ไปดังนั้นทานจึงตองเปลี่ยนหลุมเอง    
- กดปุมบวกหรือลบเพื่อเลือกหลุม       “หลุม 1-18”
    - กดปุมหลักเพื่อบอกระยะถึงกลางกรีน
    -     “หลุม 2 ระยะถึงกรีน 250 หลา”
    -โดยหลังกดปุมหลัก โหมดจะกลับสูโหมดปกติโดยอัตโนมัติ 
    -หากไมไดกดปุมหลักทานสามารถกดปุมโหมดเพื่อเปลี่ยนไปโหมดอื่น

    “โหมดวัดระยะ”
     -กดปุมหลักเพื่อปกหมุดจุดเริ่มตน      “ปกหมุด”
     -กดปุมหลักอีกทีที่ปลายทาง เพื่อวัดระยะหางของจุดสองจุด
     -     “ระยะที่ตี 280 หลา”

  “แบตเตอรี่เหลือ”
    - กดปุมหลักเพื่อบอกวาแบตเตอรี่เหลือเทาไร
    -     “แบตเตอรี่เหลือ 50%”

เมื่อรับดาวเทียมไดแตไมพบสนาม     “ไมพบสนาม”
ขณะอยูในโหมดนี้ หมายถึง 

เครื่องสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดแลว แตไมพบสนามบริเวณนี้ 

อาจเปนเพราะทานไมไดอยูที่สนามจริงๆ หรือ 

ยังไมมีการทำพิกัดสนามเขาไปในระบบ

เมื่อไมพบสนาม 



Additional Knowledge

1) Take about 2-5 minutes for ProVoice to locate 
the golf course in clear sky condition
2) ProVoice work best when it clips to your cap 
(main button face up to the sky)
3) Battery life of ProVoice is about 6 hours on 
normal usage.
4)The accuracy will decrease if the device is in 
low-signal area such as in the     building or under 
the tree
5) Reset Provoice when there is any problem 
occur, by press and hold the power button for 6-8 
seconds then turn it on again.

FAQ

Problem Course Resolve

1)Run out of the 
battery before 
finishing the 
round (18 holes)

Battery is not 
fully charged

charge the battery about 4 
hours before starting the round

2)Cannot 
located the golf 
course

There is no course 
in the area or the 
course location 
have not yet 
added in to the 
system

Send the name of the course on
www.provoicecaddies.com
then we will update course 
data on our website for the 
customer to download onto 
their device

3) Wrong hole 
number

The system might 
detect another 
hole which is 
nearer to the 
current location 
than the current 
hole

Change to “select hole mode” 
and choose the correct hole

F

E

D

CB

A

B
C

Getting Start

A

B

C

D

E

F

Power On/Off Button 
- Press and Hold for 1 second 
to turn the device On/Off

Up/Down Button

Mode Button

Main Button

USB Connector
-Use for charging battery 
and updating software

USB Cable
-Use for charging battery 
and updating software

*Please keep rubber cover shut to protect from 
Water

There are 3 main operational 
buttons. These are main 
button, up/down button and 
mode button.

Main Button

Mode Button

Up/Down 
Button

Operational Buttons

How to charge the device

-Connect Micro USB to the USB socket on the 
device
-Then connect another end of USB to a power 
source
-While charging the blue LED will remain on
-When the USB cable is unplugged       “Remaining 
Battery (0-100%)”
-Then the device will automatically turn off

USB Cable and USB Connector

ProVoice
User Manual

Smart Caddies with 
GPS System

Please read before use. Keep the instructions for future 
references

!
WARNING
- Caution Please keep away 
from the child
- Caution avoid device from 
getting wet

www.forth.co.th/provoice
www.provoicecaddies.com

Spare Part
NamePart

Body and 
button

Battery

Metal Clip

Silicone 
Rubber

Information

Spare Part and contact

       If the device have problem please enter our 
website to order the spare part. Here is our website 

https:// store.forth.co.th
      Contact with the company, here is the address:

1053/1 Phaholyothin rd. Samsennai,Phayathai 
Bangkok Thailand 10400 

Phone : +66-2-265-6700 
Fax : +66-2-265-6799

E-mail: sale@forth.co.th  
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*Charge at least 4 hours before use

PV 1000

PV 1001

PV 1002

PV 1003



About Warranty

One Year Limited Warranty
ProVoice warrants this hardware product 
against defects in materials and workmanship 
for a period of one year from the date of 
original retail purchase. If a defect exists, at its 
option ProVoice will (1) repair the product at no 
charge, (2) exchange the product with a 
product that is new or like-new and is at least 
functionally equivalent to the original product, 
or (3) refund the purchase price of the product. 
ProVoice shall have no obligation to repair, 
replace or refund until the customer returns the 
defective product to ProVoice.
This warranty does not apply: (1) to damage 
caused by accident, abuse, misuse,misappli-
cation, or non-ProVoice products; or (2) to a 
product or a part that has been modified 
without the written permission of ProVoice; or 3) 
water damage to your device
Please keep the warranty card as the evidence 

for your claim 



Power on/off
Press and hold power button for 2 second
  -when power in on     “Welcome to ProVoice 
Searching for satellite please wait”
  -When power is off     “Good luck”

How to turn on/turn off the device and 
increase/decrease volume

Power 
on/off 
button

-Divide into 3 main mode
(*LED light status can be used to indicate which 
mode the device is currently operated)

ProVoice operational 

When searching for satellite (LED light will blink 1 
time every 1 second)
When satellite is fixed and course is found (LED 
light will be turn off)
When satellite is fixed and course is not found (LED 
light will blink 1 time every 5 seconds)

1

2

3

Up/Down 
Button

Increase/decrease volume
-Press up button to increase the volume
-Press down button to decrease the volume

The device is built and designed to use outdoor. 
Best condition open sky.
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connect to 
computer

USB connect and 
USB cable

ProVoice Firmware Updater Version 2.0, Forth Corp.

Serial Connection

Com Port : Disconnect

Firmware

Open

Export Data

Export

Open

0 %

0 %0 %

Course Data

Upgrade 
Firmware

Update Select 
Course Date

Force Upgrade

usbmodem1411

ProVoice Version : BL V.1.5 , App V.1.h , Course V.0.3

Connect the device via USB cable to PC
Open “ProVoice Manager” to update firmware 
of golf course
Choose Com Port that ProVoice connected to 
and press connect button
Press open button to choose update file
*.srec is used to update firmware and *.txt is 
used to update course data
After that press Upgrade Firmware/ Update 
Select Course Data button

1

2

3

4

5

6

ProVoice Manager 
Software

Note:Export button is used to export modified golf course

Update firmware and golf course

 Download program/firmware at 
www.forth.co.th/provoice
www.provoicecaddies.com
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ProVoice is a device that calculate the 
distance in golf game. It can accurately tell 
the distance from the device to the centre of 
the green by using GPS. Furthermore, it is 
extremely easy to use therefore golfer can 
learn how to use the device very quickly. 

Key features
-Use only sound as an output
-Yardage to centre location of the green
-Measure shot distance
-Automatic course recognition
-Automatic hole recognition 
-Manually change hole number
-Support up to 3 languages (Thai,English,Japa-
nese)
-Manually update green location for more 
accuracy
-Manually update tee-off location to suit 
personal preference
-Manually reset the green/tee-off location to 
default value of the current golf course
-Update firmware and course data for free at 
www.provoicecaddies.com
-Battery usage 6 hours per one full charge 
cycle



Enter setting mode (hold mode button for 3 seconds)
Press on mode button 4 times
          Unit select
Press on main button to change between units
          Yards/Meter
Press and hold on mode button for 3 second to 
confirm then the system will return to normal mode

Enter setting mode (hold mode button for 3 seconds)
Press on mode button 3 times
          Language select
Press on main button to change between language
          Thai/English/Japanese
Press and hold on mode button for 3 second to 
confirm then the system will return to normal mode

Enter setting mode (hold mode button for 3 seconds)
Press on mode button 2 times
          Course Reset
Press on main button
          Confirm?
Press on main button again to confirm
          Beep Sound
Automatically back to normal mode

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

Change Language
-Select this setting mode to change language

Change Measurement
-Select this setting mode to change unit

-      “Searching for satellite, please wait”
-When ProVoice is searching for sattellite, system 
won’t work in this mode

When Searching for Satellite

-Press main button 
      “Searching for Satellite, please wait”

-Press mode button
     “Remaining Battery (0-100%)”

-Press up/down button     
      “Volume”

When satellite is fixed and course is found      “System is 
ready”
-* This mode indicates that the device can locate GPS 
location and course is found in the area

When golf course is found

In this mode there will be 4 sub-mode

How to change between sub-mode, press on mode 
button to change between mode as shown in figure 
below

Select hole 
mode

Shot distance 
mode

Ramaining 
Battery

Normal mode 
(default) 

411

Enter setting mode (hold mode 
button for 3 seconds)
        Change Green  Location
Stand on the location you want to 
change
Press on main button
        Confirm?
Press on main button again to 
confirm.
        Beep sound 
Automatically back to normal mode

Change G
re

en Lo
catio

n

1

2

3

4

5

-Select this setting-mode to change the location of the current 
green’s centre.
-This mode is suitable for regular courses, for players who wishes 
to gain more precise location of the green’s centre.
-The default green’s centre location may not be precise 
enough, but generally applicable as a guideline.

Green’s Centre Location Adjustment

*Note that the new location need to be no 
more than 40 yards from the old location. 
Otherwise the location cannot be changed. “Cancel”

Change Tee-off Location

Course Reset

Language SelectUnit Select

Change Green 
Location
(Default) Normal mode 

(default)

Ramaining 
Battery

Shot distance 
mode

In this mode there will be 3 sub-mode

How to change between sub-mode, press on mode 
button to change between mode as shown in figure 
below

  “Normal mode”
-Press main button 
-        “Course is not found”

    “Shot distance mode”
  -Press main button to pin point the start location
  -Then press again at the destination for the          
   distance between two points
   -       “Shot distance 280 yards”

   “Remaining Battery”
  -Press main button for battery percentage
  -        “Remaining Battery 50%”

69



Course Reset (To Default)
-Select this setting-mode to reset wrongly marked green 
or 
tee-off’s location.
-The system will reset all adjusted records back to the 
default values.

Enter setting mode
Press on mode button 1 time
          Change Tee-off Location
Stand on the location you want 
to change
Press on main button
          Confirm?
Press on main button again to 
confirm
          Beep sound
Automatically back to normal 
mode

1

2

3

4

5

6

Tee-off’s Location Adjustment

-Select this setting-mode to change the location of the 
current tee-off’s location
-This mode is suitable for regular courses, for players who 
wishes to gain more precise location of the tee-off’s to 
suit each player such as pro tee-off, lady tee-off and 
others.

Main Button

*Note that the new location 
need to be no more than 100 
yards from the old location. 
Otherwise the location cannot 
be changed. “Cancel”

    “Select hole mode”
The device will seek for the nearest tee-off location which 
may cause the hole number to go wrong. When this 
happen, the user must enter "select hole mode" and 
change the hole number manually.
-Press up/down button to change hole number
            “hole 1-18”
-Press main button for distance to centre of 
green
-         “Hole 2 to centre of green 250 yards”
-After press main button, mode will be back to 
normal mode

   “Normal mode”
-Press main button for distance to centre of 
green
-        “Hole 1 to centre of green 150 yards”

When satellite is fixed and course is not found       “No 
course located in the area”
-* This mode indicates that the device can locate GPS 
location but no course is found in the area, this happen 
because you might not be in the course area or the 
course location have not yet added into the system.

   “Remaining Battery”
-Press main button for battery percentage
-        “Remaining Battery 50%”

    “Shot distance mode”
-Press main button to pin point the start location 
then press again at the destination for the      
distance between two points
-       “Shot distance 280 yards”

When golf course is not found
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Enter setting mode

To enter/exit setting mode press 
and hold mode button for 3 
second until the voice appear
          Beep sound

Press on mode button to change between mode as 
shown in figure below

Setting mode when golf course is found 

Press and hold mode button 
for 3 second

Enter setting mode (hold mode button for 3 seconds)
Press on mode button 1 time
          Unit select
Press on main button to change between units
          Yards/Meter
Press and hold on mode button for 3 second to confirm 
then the system will return to normal mode

Change Measurement

1

2

3

4

-Select this setting mode to change unit

5

Press and hold mode button 
for 3 second

Enter setting mode

To enter/exit setting mode press 
and hold mode button for 3 
second until the voice appear
          Beep sound

Press on mode button to change between mode as 
shown in figure below

Unit Select
Language 

Select
(Default)

Enter setting mode (hold mode button for 3 seconds)
          Language select
Press on main button to change between language
          Thai/English/Japanese
Press and hold on mode button for 3 second to 
confirm then the system will return to normal mode

Change Language

1

2

3

-Select this setting mode to change language

Setting mode when searching for satellite/when 
golf course is not found
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