Uživatelská příručka
Chytrý tréninkový přístroj pro výuku tenisu

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý tréninkový přístroj na výuku
tenisu. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, než začnete
přístroj používat.
Výhradní dovozce pro ČR a SR
Tomisport s.r.o.
+420 608 200 321
www.badminton-expert.cz
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Seznam dílů a popis přístroje
Po vybalení přístroje prosím zkontrolujte příslušenství podle následujícího seznamu:

Poznámka: Po kontrole příslušenství vložte do přístroje pojistku a do ovladače vložte baterie.
Konstrukce:

Instrukce
Kontrolní
panel

Poznámka: nabíječka
se používá pouze
k nabíjení.(Červené
světlo znamená
nabíjení. Zelené
světlo znamená
nabití.)

Dálkového ovládání

Poznamka: Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF po dobu 3 sekund, abyste zapli dálkový
ovladač. Pro vstup do programovacího režimu je potřeba dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund.

Návod pro použití dálkového ovládání
1)Fixní nastavení (míče budou létat do vámi navoleného místa): stiskněte tlačítko pro fixní

Nastavení F . Směr změníte stisknutím tlačítka „up“, „down“, „left“ a „right“.
(2)Vertikální režim (nastavení výšky vystřelovaných míčů): pro vertikální pohyb stiskněte
nejdříve Vertical, a poté znova Vertical pro vysoký/nízký míč.
Pozn.: Směr můžete změnit stisknutím tlačítka „left“ a „right“.
(3)Horizontální režim (nasměrování vlevo/vpravo): stiskněte nejdříve Horizontal pro pohyb zleva
doprava, a poté stiskněte znova Horizontal pro širší „two line ball“, stiskněte potřetí Horizontal pro
střední two line ball, stiskněte počtvrté Horizontal pro úzký two line ball, a pátý Horizontal pro
three line ball…..
(4) Random-náhodný režim: náhodné vystřelování míčů po celém kurtu.
(5)Cross-křížový režim: Stiskněte nejdříve jednou pro lehký míč nalevo a hluboký míč do středu,
stiskněte dvakrát pro hluboký míč doleva a lehký míč do středu, stiskněte třikrát pro lehký míč do
středu a hluboký míč doprava, stiskněte čtyřikrát pro hluboký míč do středu a lehký míč doprava,
stiskněte pětkrát pro lehký míč doleva a hluboký míč doprava, a šestkrát pro hluboký míč doleva a
lehký míč doprava.
(6)Vlastní nastavení:
1.Stiskněte tlačítko Program On po dobu tří vteřin pro možnost vlastního nastavení, až se objeví
blikající obrazovka.
2.Vyberte si umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.
3.Stiskněte tlačítko Program On pro uložení umístění směru míče, jakmile budete s
nastavením spokojeni.
(7)Zrušení vlastního nastavení:
1.Nejdříve si vyberte umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.
2.Zrušit umístění můžete pouze po nastavení umístění, které chcete zrušit.
3.Stiskněte „Program Off“ po dobu 3 vteřin pro zrušení umístění.

Parametry obvykle používaného nastavení
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Nastavení závisí na materiálu tenisového míčku a poloze stroje. Různé nastavení může mít nepatrnou
odchylku.

Funkční parametry / Základní funkce přístroje
1. Chytré multifunkční dálkové ovládání (rychlost, frekvence, úhel rotace atd.).
2. Chytré programování umožňující nejrůznější způsoby tréninku.
3. Vysoce výkonné fotoelektrické sensory, které zajišťují stabilní a spolehlivé fungování
přístroje.
4. Dosažení unikátní funkce díky nastavení různé rychlosti, rotace a příslušného úhlu a
dosažení unikátní dlouhého a rychlého míče.
5. Vylepšený design, rychlá příprava stroje na vybraný trénink.
6. Snadné používání dálkového ovladače s LCD displejem.
7. Baterie vydrží 5–6 hodin, což umožní dostatečně dlouhý a zábavný trénink.
8. Dálkové ovládání umožní nastavení různých vertikálních a horizontálních úhlů,
libovolný výběr umístění dopadu.
9. Funkce náhodného režimu.
10.Šest typů nastavení pro topspin a čop.
11.Na dálkovém ovladači lze nastavit funkci dva směry (široký,střední,úzký)
12.Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní výběr 6 křížových míčků.
13.Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní různou výšku horizontálních míčků.
14.Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní různé nastavení výše míčků.
15.Zabudovaná baterie umožňuje pohodlnější manipulaci s přístrojem.
16.Na LCD displeji je ukazatel kapacity baterie.
17.Vhodný pro jakýkoli typ míčků ( doporučujeme míče netlakované)
18.Vystřelovací kolečka a hlavní motor jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných
materiálů, životnost motoru až 10 let.
19.Velká pojezdová kolečka mají moderní design a jsou odolná proti opotřebení.
20.Teleskopické madlo umožňuje snadné přemísťování přístroje.
21.AC a DC napájení, AC 220V-240V, DC 12V
22.Standardní příslušenství: dálkový ovladač, nabíječka a kabel.
23.Kapacita zásobníku: 160 míčků.

Parametry
Power

150W

Rychlost

20 - 140 km/h

Barva

černá/červená/bílá
AC power (220V-240V); DC power (12V)

Frekvence

1.8-8 sec. Ball

Váha

28.5 Kg

Rozměry

66.5x49x61.5 cm

Napětí
Kapacita

160 míčů

1. Moderní design, který umožňuje pohodlné přenášení přístroje. Ve složeném stavu se
snadno vejde do zavazadlového prostoru jakéhokoli automobilu.

Upozornění
Nepoužívejte přístroj na mokrém povrchu. Vlhké míčky se v přístroji zasekávají.
Nestůjte obličejem proti dráze letu míčků, míčky mohou vystřelit z okénka kdykoli.
Jestliže jsou míčky v přístroji nesprávně umístěné, přístroj ihned vypněte a míček vyjměte,
jinak hrozí selhání přístroje (zaseknutí míčku) či dokonce poškození přístroje.
Při čištění vnitřních částí přístroj odpojte ze sítě.
Nedovolte nezletilým osobám manipulaci s přístrojem.
Vnitřek přístroje pravidelně čistěte. ( při hře na antuce, po každém hraní vysajte)
Aby se prodloužila životnost baterie, alespoň jednou za tři měsíce baterii nechte vybít/nabít.

Nedovolte neplnoletým osobám zacházet s přístrojem, hrozí poškození
přístroje a zranění

Odstraňování potíží
Porucha
Bez napětí

Důvod
špatný přepínač nebo kabel
špatná pojistka

Nepodává

Přístroj nebo ovladač je bez napajení
Zaseklý míč
Přístroj je na špatném místě

Balon mimo
kurt

Moc velká rychlost
Různé typy míčů

Řešení
Vybrat správný přepínač a kabel
Vyměnit pojistku
připojte napájení přístroje a dálkového
ovládání
Odstranit zaseklý míč
Umístěte přístroj doprostřed kurtu
snížit rychlost
používejte stejný typ míčů
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