Uživatelská příručka
Chytrý tréninkový přístroj
pro badminton

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

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý tréninkový přístroj pro
badminton. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, než začnete
přístroj používat.

Parametry produktu

Ca ta log ue

Kapacita
Úhel
Výška odpalové
hlavice
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Rychlost

200 ks

Výkon

38°～-13°(libovolný)

Horizontální

min. :135-140cm
max :210-215cm

Zvedací
systém

20-140 km/h
120W
30°(by remote)
pevně nastavitelný nebo
Ručně nastavitelný na 0-75
cm

4.FA Q
Upozornění
• Nedemontujte či neměňte přístroj dle vlastního uvážení. Hrozní poškození přístroje i vážná
nehoda.
• Neumisťujte přístroj dlouhodobě na přímé slunce, prodloužíte tak životnost plastové gumy.
• Nevkládejte do přístroje vlhké či jinak poškozené míčky, můžete tak poškodit míčky i
přístroj.
• Jestliže se míček v přístroji zasekne, přístroj okamžitě vypněte a míček vyndejte, jinak hrozí
poškození přístroje či může dojít k nehodě.
• Jestliže přístroj vykazuje neobvyklou aktivitu, např. výrazný hluk, kouř, atd., okamžitě jej
vyjměte z napájení a kontaktujte místního dodavatele či výrobce.
• Přístroj nepřemisťujte, když je používán.
• Nezapínejte/nevypínejte přístroj vlhkýma rukama, hrozí elektrický šok.
• Nedotýkejte se vnitřních součástek přístroje, když je v provozu. Předejdete tak nehodám.
• Nedovolte neplnoletým osobám zacházet s přístrojem, hrozí poškození přístroje a zranění.

Common fault and solution
Závada

Důvod

Řešení

1.AC napájecí kabel je
poškozený nebo není zapojený
2 Zkontrolujte pojistky

Vyměňte nebo zapojte kabel

1 Staré míčky drží pohromadě
2 Míčky jsou poškozené

1 Rozdělte míčky
2 Vyměňte míčky za nové

Košíčky jsou zaseklé

1 Zásobník není ve správné pozici
2 míčky jsou poškozené
3 Dráha uvnitř není hladká

1 Umístěte zásobník nebo míčky do
správné pozice
2 Vyměňte míčky za nové
3 Vyčistěte dráhu míčku

Přístroj vystřeluje,
ale nepohybuje se

Induktor je špinavý a
nedostává signál

Vyčistěte induktor od prachu

Košíčky nelze odpálit

1 Materiál míčků se různí
2 Induktor je špinavý

1 Používejte identické míčky
2 Vyčistěte induktor

Přístroj nefunguje

4. FA Q

1.2-4.5s/míček

Frekvence

Přístroj vystřeluje dva
nebo více košíčků
najednou
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Vyměňte zásobník

(4)Programování: 1. Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry, upravte zvedací sloup do nejvyšší
možné polohy, a poté nastavte rychlost na 140 km/h. 2. Umístěte přístroj 120 cm od přední servisové čáry,
upravte zvedací sloup do nejnižší možné polohy, a poté nastavte rychlost na 140 km/h.
(5)Odpal u sítě: Umístěte přístroj 50 cm od zadní servisové čáry, nastavte rychlost na 140 km/h a vertikální
nastavení na 27.
(6)Náhodný režim: Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry. Některé míče dopadnou za vnitřní
postranní čáru.

5.Badmintonový kurt a diagram dopadu míčů
Přední
servis
čára

Zadní
servisová
čára
Středová čára

Síť

Zadní
hraniční čára

Vnitřní postranní čára

PS: Bod dopadu závisí na materiálu, ze kterého jsou košíčky vyrobeny, a na pozici
přístroje. Některá nastavení se mohou o trochu lišit.

Funkce přístroje
Číslo.
Popis
1
Chytré dálkové ovládání se všemi funkcemi (rychlost, frekvence, horizontální úhel atd.)
2
Chytré programování umístění, můžete si naprogramovat různá umístění dopadu míčů
3
Velice výkonné fotoelektrické sensory, které umožňují přístroji fungovat stabilně a spolehlivě
Dálkové ovládání nastaví elevační a horizontální úhel, libovolný
4
výběr umístění dopadu
5
Baterie vydrží 3-5 hodin, což Vám umožní dostatečně dlouhý a zábavný trénink
6
Automatický zvedací sloup, který můžete posouvat nahoru a dolů pouhým stisknutím tlačítka
7
Napětí 100 V do 240 V, ochranný limit, můžete používat bez obav
8
Libovolné elevační nastavení až do 8 m
9
Trénink má ten nejlepší efekt díky unikátní funkci Smeč a vysoké rychlosti
10
Ovládání s jasnou LCD obrazovkou
11
Pomocí ovládání nastavíte jakýkoli elevační úhel a funkci two line (levá strana, střed, pravá strana)
12
Funkce libovolného nastavení
13
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní výběr 6 křížových míčů
14
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní různou výšku horizontálních míčů
15
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní různé nastavení výše míčů
Hlavní části: střílící kolečka a hlavní motor vyrobeny z kvalitních a odolných
16
materiálů, životnost motoru až do 10 let
17
Vhodný pro jakýkoli typ míčů (nylonové, plastové, atd.)
18
Instalace přístroje je snadná a přístroj se snadno přemisťuje díky nízké váze a držadlu
Stojan se snadno složí, kolečka jsou vybaveny brzdičkou,
19
snadné přemisťování
20
Velká kapacita: 200 míčů
21
Příslušenství včetně dálkového ovládání, nabíječky a připojovacího kabelu
22
Moderní design, snadno umístitelné do kufru jakéhokoli auta, snadno přenositelný
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Par ts list of machine

Please check the parts according to the following list when the machine unpacked.

Napájecí
kabel

Zásobník na
badmintonové
míče

DC
připojovací
kabel

Dálkové
ovládání

Kolík
držáku koše

Baterie
Lithiová
baterie

Klíč 2 ks

(2,5 mm a 3 mm)

Třínohý stojan
;
se zvedacím
zařízením

Nabíječka

Postup při instalaci

Obrázek 1: Zásobník na badmintonové míče a sestavení základních dílů
Obrázek 2:Sestavení základních dílů
Obrázek 3: Sestavení zásobníku na badmintonové míče
Instalace
nasadit a utáhnout
Zásobník na
badmintonové míče
nasadit a utáhnout

(1)Dle obrázku 1 nainstalujte kolík držáku zásobníku na míče na horní část hlavního dílu
přístroje, a zašroubujte pomocí klíče 2,5 mm.
(2)Na kolík na horní části hlavního přístroje nasaďte zásobník na míče.
Pozn: Je nezbytné vytáhnout přístroj z napájení a počkat, dokud se kolík nezastaví. Poté můžete
nasadit zásobník na kolík.
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3.Návod pro použití dálkového ovládání

2. Návod k použití
Zásobník na míče

1.Sestavení přístroje a
zvedacího zařízení (sloupu)
Jestliže chcete stojan
zvýšit, nejprve ho zajistěte.
Stiskněte tlačítko „Rise
up“, a zvedací zařízení se
začne zvedat. Jakmile
dosáhne požadované
výšky, stiskněte tlačítko
„Stop“.

Power switch

Hlavní přístroj

Hlavní motor

Jestliže potřebujete stojan
snížit, stiskněte tlačítko
„Drop“, a zvedací zařízení
začne klesat. Jakmile stojan
dosáhne požadované
výšky, stiskněte tlačítko
„Stop“.

Zvedací sloup

Dálkové ovládání

Tlačítko
pro
zvedání
nahoru

DC napájecí konektor

(2)Vertikální režim (nastavení výšky vystřelovaných míčů): pro vertikální pohyb stiskněte
nejdříve enter, a poté 2x enter pro vysoký/nízký míč.
Pozn.: Směr můžete změnit stisknutím tlačítka „left“ a „right“.

AC connector

(3)Horizontální režim (nasměrování vlevo/vpravo): stiskněte nejdříve enter pro pohyb zleva
doprava, a poté stiskněte 2x enter pro širší „two line ball“, stiskněte potřetí enter pro střední two
line ball, stiskněte počtvrté enter pro úzký two line ball, a pátý enter pro three line ball…..
(4)Náhodný režim: náhodné vystřelování míčů po celém kurtu.

Vypínač
Hlavní napájecí konektor
DC connector

Stop

Pojistka

Stojan

(1)Fixní nastavení (míče budou létat do vámi navoleného místa): stiskněte tlačítko pro fixní
nastavení. Směr změníte stisknutím tlačítka „up“, „down“, „left“ a „right“.

Tlačítko pro
spuštění
dolu

(5)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:
blikající
1.Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin pro možnost vlastního nastavení, až se objeví
obrazovka.
2.Vyberte si umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.
3.Stiskněte tlačítko vlastní nastavení pro uložení umístění směru míče, jakmile budete s
nastavením spokojeni.

Kolečka s brzdou

2.Panel dálkového ovládání

(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 „Cancel self-programming“ po dobu 3 vteřin pro zrušení umístění.
Rychlostní ukazatel
Režim

Tlačítko pro pohyb tam a zpět
Tlačítko pro pohyb doleva a doprava

Frekvence

Start/stop

Vypínač

Směr nahoru

Směr doleva
Uložit nastavení

Směr doprava

Směr dolů

Horizontální režim
Vertikální režim

Libovolná frekvence křížového režimu
Frekvence +/-

Rychlost +/Vlastní nastavení

Frekvence otáčení

Zrušení Vlastního nastavení

Pozn.:
(1) Zapnutí dálkového ovládání: Přístoj je navržen s funkcí pozdního spuštění střílení košíčků. Stiskněte „Power
switch“ pro zapnutí ovládání. Přístroj začne automaticky střílet košíčky po 5 vteřinách. Jakmile stisknete „work/
pause“, nestůjte před přístrojem. Předejdete tak možným nehodám.
(2) Vypnutí dálkového ovládání: Stiskněte „work/pause“ nebo jakékoli jiné tlačítko pro probuzení ovládání, poté
stiskněte na delší dobu tlačítko „NO/OFF“ pro vypnutí ovládání. )

4.Obvyklá nastavení přístroje
(1)Zadní část kurtu: Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry, nastavte vertikální úhel do
nejvyšší možné výšky, nastavte zvedací sloup jak je nejvýše možné, a poté nastavte rychlost na 140
km/h. Bod dopadu bude ve vzdálenosti 30-50 cm uvnitř kurtu.
(2)Spodní úder (smeč): Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry a dejte vertikální nastavení
do nejnižší možné výšky, a nastavte zvedací sloup co nejvýše. Poté nastavte rychlost na 140 km/h. Bod
dopadu bude 1,3 m od přední čáry.
(3)Clear and drive: Umístěte přístroj 1,2 cm od přední servisové čáry, nastavte zvedací sloup co
nejníže, a poté nastavte rychlost na 140 km/h, vertikální úhel 23, bodem dopadu budou rohy zadní části
kurtu.
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3.Návod pro použití dálkového ovládání

2. Návod k použití
Zásobník na míče

1.Sestavení přístroje a
zvedacího zařízení (sloupu)
Jestliže chcete stojan
zvýšit, nejprve ho zajistěte.
Stiskněte tlačítko „Rise
up“, a zvedací zařízení se
začne zvedat. Jakmile
dosáhne požadované
výšky, stiskněte tlačítko
„Stop“.

Power switch

Hlavní přístroj

Hlavní motor

Jestliže potřebujete stojan
snížit, stiskněte tlačítko
„Drop“, a zvedací zařízení
začne klesat. Jakmile stojan
dosáhne požadované
výšky, stiskněte tlačítko
„Stop“.

Zvedací sloup

Dálkové ovládání

Tlačítko
pro
zvedání
nahoru

DC napájecí konektor

(2)Vertikální režim (nastavení výšky vystřelovaných míčů): pro vertikální pohyb stiskněte
nejdříve enter, a poté 2x enter pro vysoký/nízký míč.
Pozn.: Směr můžete změnit stisknutím tlačítka „left“ a „right“.

AC connector

(3)Horizontální režim (nasměrování vlevo/vpravo): stiskněte nejdříve enter pro pohyb zleva
doprava, a poté stiskněte 2x enter pro širší „two line ball“, stiskněte potřetí enter pro střední two
line ball, stiskněte počtvrté enter pro úzký two line ball, a pátý enter pro three line ball…..
(4)Náhodný režim: náhodné vystřelování míčů po celém kurtu.

Vypínač
Hlavní napájecí konektor
DC connector

Stop

Pojistka

Stojan

(1)Fixní nastavení (míče budou létat do vámi navoleného místa): stiskněte tlačítko pro fixní
nastavení. Směr změníte stisknutím tlačítka „up“, „down“, „left“ a „right“.

Tlačítko pro
spuštění
dolu

(5)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:
blikající
1.Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin pro možnost vlastního nastavení, až se objeví
obrazovka.
2.Vyberte si umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.
3.Stiskněte tlačítko vlastní nastavení pro uložení umístění směru míče, jakmile budete s
nastavením spokojeni.

Kolečka s brzdou

2.Panel dálkového ovládání

(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 „Cancel self-programming“ po dobu 3 vteřin pro zrušení umístění.
Rychlostní ukazatel
Režim

Tlačítko pro pohyb tam a zpět
Tlačítko pro pohyb doleva a doprava

Frekvence

Start/stop

Vypínač

Směr nahoru

Směr doleva
Uložit nastavení

Směr doprava

Směr dolů

Horizontální režim
Vertikální režim

Libovolná frekvence křížového režimu
Frekvence +/-

Rychlost +/Vlastní nastavení

Frekvence otáčení

Zrušení Vlastního nastavení

Pozn.:
(1) Zapnutí dálkového ovládání: Přístoj je navržen s funkcí pozdního spuštění střílení košíčků. Stiskněte „Power
switch“ pro zapnutí ovládání. Přístroj začne automaticky střílet košíčky po 5 vteřinách. Jakmile stisknete „work/
pause“, nestůjte před přístrojem. Předejdete tak možným nehodám.
(2) Vypnutí dálkového ovládání: Stiskněte „work/pause“ nebo jakékoli jiné tlačítko pro probuzení ovládání, poté
stiskněte na delší dobu tlačítko „NO/OFF“ pro vypnutí ovládání. )

4.Obvyklá nastavení přístroje
(1)Zadní část kurtu: Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry, nastavte vertikální úhel do
nejvyšší možné výšky, nastavte zvedací sloup jak je nejvýše možné, a poté nastavte rychlost na 140
km/h. Bod dopadu bude ve vzdálenosti 30-50 cm uvnitř kurtu.
(2)Spodní úder (smeč): Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry a dejte vertikální nastavení
do nejnižší možné výšky, a nastavte zvedací sloup co nejvýše. Poté nastavte rychlost na 140 km/h. Bod
dopadu bude 1,3 m od přední čáry.
(3)Clear and drive: Umístěte přístroj 1,2 cm od přední servisové čáry, nastavte zvedací sloup co
nejníže, a poté nastavte rychlost na 140 km/h, vertikální úhel 23, bodem dopadu budou rohy zadní části
kurtu.
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(4)Programování: 1. Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry, upravte zvedací sloup do nejvyšší
možné polohy, a poté nastavte rychlost na 140 km/h. 2. Umístěte přístroj 120 cm od přední servisové čáry,
upravte zvedací sloup do nejnižší možné polohy, a poté nastavte rychlost na 140 km/h.
(5)Odpal u sítě: Umístěte přístroj 50 cm od zadní servisové čáry, nastavte rychlost na 140 km/h a vertikální
nastavení na 27.
(6)Náhodný režim: Umístěte přístroj 50 cm od přední servisové čáry. Některé míče dopadnou za vnitřní
postranní čáru.

5.Badmintonový kurt a diagram dopadu míčů
Přední
servis
čára

Zadní
servisová
čára
Středová čára

Síť

Zadní
hraniční čára

Vnitřní postranní čára

PS: Bod dopadu závisí na materiálu, ze kterého jsou košíčky vyrobeny, a na pozici
přístroje. Některá nastavení se mohou o trochu lišit.

Funkce přístroje
Číslo.
Popis
1
Chytré dálkové ovládání se všemi funkcemi (rychlost, frekvence, horizontální úhel atd.)
2
Chytré programování umístění, můžete si naprogramovat různá umístění dopadu míčů
3
Velice výkonné fotoelektrické sensory, které umožňují přístroji fungovat stabilně a spolehlivě
Dálkové ovládání nastaví elevační a horizontální úhel, libovolný
4
výběr umístění dopadu
5
Baterie vydrží 3-5 hodin, což Vám umožní dostatečně dlouhý a zábavný trénink
6
Automatický zvedací sloup, který můžete posouvat nahoru a dolů pouhým stisknutím tlačítka
7
Napětí 100 V do 240 V, ochranný limit, můžete používat bez obav
8
Libovolné elevační nastavení až do 8 m
9
Trénink má ten nejlepší efekt díky unikátní funkci Smeč a vysoké rychlosti
10
Ovládání s jasnou LCD obrazovkou
11
Pomocí ovládání nastavíte jakýkoli elevační úhel a funkci two line (levá strana, střed, pravá strana)
12
Funkce libovolného nastavení
13
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní výběr 6 křížových míčů
14
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní různou výšku horizontálních míčů
15
Jedno tlačítko na dálkovém ovládání umožní různé nastavení výše míčů
Hlavní části: střílící kolečka a hlavní motor vyrobeny z kvalitních a odolných
16
materiálů, životnost motoru až do 10 let
17
Vhodný pro jakýkoli typ míčů (nylonové, plastové, atd.)
18
Instalace přístroje je snadná a přístroj se snadno přemisťuje díky nízké váze a držadlu
Stojan se snadno složí, kolečka jsou vybaveny brzdičkou,
19
snadné přemisťování
20
Velká kapacita: 200 míčů
21
Příslušenství včetně dálkového ovládání, nabíječky a připojovacího kabelu
22
Moderní design, snadno umístitelné do kufru jakéhokoli auta, snadno přenositelný

④

NO.1

Par ts list of machine

Please check the parts according to the following list when the machine unpacked.

Napájecí
kabel

Zásobník na
badmintonové
míče

DC
připojovací
kabel

Dálkové
ovládání

Kolík
držáku koše

Baterie
Lithiová
baterie

Klíč 2 ks

(2,5 mm a 3 mm)

Třínohý stojan
;
se zvedacím
zařízením

Nabíječka

Postup při instalaci

Obrázek 1: Zásobník na badmintonové míče a sestavení základních dílů
Obrázek 2:Sestavení základních dílů
Obrázek 3: Sestavení zásobníku na badmintonové míče
Instalace
nasadit a utáhnout
Zásobník na
badmintonové míče
nasadit a utáhnout

(1)Dle obrázku 1 nainstalujte kolík držáku zásobníku na míče na horní část hlavního dílu
přístroje, a zašroubujte pomocí klíče 2,5 mm.
(2)Na kolík na horní části hlavního přístroje nasaďte zásobník na míče.
Pozn: Je nezbytné vytáhnout přístroj z napájení a počkat, dokud se kolík nezastaví. Poté můžete
nasadit zásobník na kolík.

①

Parametry produktu

Ca ta log ue

Kapacita
Úhel
Výška odpalové
hlavice

1.Seznam dílů (součástek) přístroje
Seznam dílů ·····································1
Postup při instalaci · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

2.Návod k použití
Sestavení přístroje a zvedacího zařízení (sloupu)……2
Pokyny pro panel dálkového ovládání…….………….2
Dálkovéovládání…………………………………………3
Běžné používání ………………………………………..3
Grafické znázornění badmintonového kurtu a dopadů míčků….4

3.Funkční parametry
Základní funkce ……………………………………………………4
Parametry přístroje……………………………………………….4

Upozornění……………………………………………………………5
Běžné provozní závady a jejich řešení…………………..5

Rychlost

200 ks

Výkon

38°～-13°(libovolný)

Horizontální

min. :135-140cm
max :210-215cm

Zvedací
systém

20-140 km/h
120W
30°(by remote)
pevně nastavitelný nebo
Ručně nastavitelný na 0-75
cm

4.FA Q
Upozornění
• Nedemontujte či neměňte přístroj dle vlastního uvážení. Hrozní poškození přístroje i vážná
nehoda.
• Neumisťujte přístroj dlouhodobě na přímé slunce, prodloužíte tak životnost plastové gumy.
• Nevkládejte do přístroje vlhké či jinak poškozené míčky, můžete tak poškodit míčky i
přístroj.
• Jestliže se míček v přístroji zasekne, přístroj okamžitě vypněte a míček vyndejte, jinak hrozí
poškození přístroje či může dojít k nehodě.
• Jestliže přístroj vykazuje neobvyklou aktivitu, např. výrazný hluk, kouř, atd., okamžitě jej
vyjměte z napájení a kontaktujte místního dodavatele či výrobce.
• Přístroj nepřemisťujte, když je používán.
• Nezapínejte/nevypínejte přístroj vlhkýma rukama, hrozí elektrický šok.
• Nedotýkejte se vnitřních součástek přístroje, když je v provozu. Předejdete tak nehodám.
• Nedovolte neplnoletým osobám zacházet s přístrojem, hrozí poškození přístroje a zranění.

Common fault and solution
Závada

Důvod

Řešení

1.AC napájecí kabel je
poškozený nebo není zapojený
2 Zkontrolujte pojistky

Vyměňte nebo zapojte kabel

1 Staré míčky drží pohromadě
2 Míčky jsou poškozené

1 Rozdělte míčky
2 Vyměňte míčky za nové

Košíčky jsou zaseklé

1 Zásobník není ve správné pozici
2 míčky jsou poškozené
3 Dráha uvnitř není hladká

1 Umístěte zásobník nebo míčky do
správné pozice
2 Vyměňte míčky za nové
3 Vyčistěte dráhu míčku

Přístroj vystřeluje,
ale nepohybuje se

Induktor je špinavý a
nedostává signál

Vyčistěte induktor od prachu

Košíčky nelze odpálit

1 Materiál míčků se různí
2 Induktor je špinavý

1 Používejte identické míčky
2 Vyčistěte induktor

Přístroj nefunguje

4. FA Q

1.2-4.5s/míček

Frekvence

Přístroj vystřeluje dva
nebo více košíčků
najednou

⑤

Vyměňte zásobník

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Tomisport s.r.o.
+420 608 200 321
www.badminton-expert.cz

Uživatelská příručka
Chytrý tréninkový přístroj
pro badminton

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

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý tréninkový přístroj pro
badminton. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, než začnete
přístroj používat.

