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montáž podstavce
Podstavec je dodáván v rozloženém stavu, vzhledem k tomu, že je jeho montáž velmi jednoduchá.
Souèásti:

P1
Teleskopický válec s dìrovanou

P2
 Spodní teleskopický válec

P3
Opìrky.

P4
Šrouby se zápustnou hlavou.

P5
Šrouby s válcovitou hlavou.

P6
Šroub s uzávìrem a ložisky

P7
Fixaèní uzávìr.

P8
Bezpeènostní šroub.

Otvory pro modely:
 441a - 442a - 480i

12cm

Otvory pro modely:
580i

15cm

Zmìna výšky teleskopických válcù.

P8
P7

P2

P1

P6

P3

P4

P5

Správná montáž

horní deskou.

se závitovými otvory. pro uchycení svazkù strun.

Po nastavení výšky podstavce podle našich 
potøeb postupujeme tak, že uložíme hlavní èást 
stroje nahoru, pøièemž vystøedíme otvory a 
zašroubujeme 4 fixaèní šrouby dodávané ve 
výbavì stroje.
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Funkce ovládacího panelu

Zadní strana stroje

A B C D

A Tlaèítko pro zapnutí a vypnutí stroje.

B Zapojení transformátoru a pøipojení k elektrické síti.

C Zapojení šlapacího tlaèítka.

D Zapojení kabelu pro elektronické mìøení. Odpojuje se, pouze 
pokud je v dodávce obsažena pøíslušná souèástka motoru.
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Obsluha ovládacího panelu

Po zapnutí se zobrazí uvítací obrazovka s MERCO logem. 
Pokud si pøejete nastavit jiný jazyk, stisknìte F6, F7 nebo 
F8 hned jak se zobrazí uvítací obrazovka.

Pokud stisknete F6, F7 nebo F8 bezprostøednì po 
zapnutí stroje, objeví se nabídka výbìru jazyku. Pomocí 
kláves F2, F3, F4, F6, F7 a F8 zvolíte požadovaný jazyk. 
Volbu potvrdíte kláveskou ENTER.

VOLBA JAZYKA

UVÍTACÍ OBRAZOVKA

Po zapnutí se napínací hlava pøesune nejprve do pravé krajní 
pozice a poté do levé. Pøi tom stroj otestuje koncové 
snímaèe, motor a silomìr. U všech 4 položek se na displeji 
objeví V. Pokud dojde k chybì, objeví se na displeji hlášení 
“ERROR C0X” (seznam chybových hlášení je v pøíloze).
V pøípadì úspìšného dokonèení diagnostiky se na cca 3 
vteøiny zobrazí nastavení všech parametrù (použije se 
poslední nastavení pøed vypnutím stroje).
Nakonec se objeví HLAVNÍ OBRAZOVKA.

DIAGNOSTIKA
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zobrazuje následující informace:
- napnutí struny (velké èíslice)
- nastavení jednotek LBS nebo KG
- nastavení pøepínaèe hlavních / pøíèných strun
- nastavení napnutí pøíèných strun (malé èíslice nad ikonou 
pøíèných strun)

Všechny parametry mohou být nastaveny pomocí následujících 
tlaèítek:
F2 - zvýší napìtí struny o 10 jednotek
F6 - sníží napìtí struny o 10 jednotek
F3 - zvýší napìtí o jednotku
F7 - sníží napìtí o jednotku
F4 - zvýší napìtí o desetinu jednotky
F8 - zvýší napìtí o desetinu jednotky
ENTER - uloží napìtí do pamìti (M1 až M9)

HLAVNÍ OBRAZOVKA

Nabídku vyvoláte stisknutím tlaèítka F1. Nabídka 
zmizí po 10-ti vteøinách, pokud nedojde ke stisknutí 
žádného tlaèítka nebo dokud nestisknete tlaèítko 
ESC.

NASTAVENÍ PARAMETRÙ

LBS/KG - Pøepíná zobrazování v librách / kilogramech.

REPRODUKTOR: Zapne/vypne zvuková upozornìní. 

UZEL: Zapne / vypne zvýšené napìtí struny pro zavázání uzlu. 
Procenta pøepìtí proti výchozí hodnotì, upravíte 
 

pomocí tlaèítek F2 až F8, potvrdíte ENTER          Zapnutí
 

funkce je indikováno rozsvícenou diodou a po natažení struny se 
vypne. Rozsah nastavení je 0% až 30%.

PØEDPNUTÍ: Pøedpnutí struny v %, nastavíte pomocí tlaèítek
 

F2 až F8, potvrdíte ENTER        Rozsah nastavení je 0% až 30%.

RYCHLOST: Nastavení rychlosti napínání struny, nastavíte 
 

pomocí tlaèítek F2 až F8, potvrdíte ENTER
 

Rozsah nastavení je 30% až 100%.

Pøepínaè podélných / pøíèných strun. Síla napínání podélných 
strun je indikována velkými èíslicemi na displeji, síla napìtí 
pøíèných strun malými èíslicemi. Nastavení síly napìtí upravíte
 

pomocí tlaèítek F2 až F8, potvrdíte tlaèítkem ENTER.

Jediný tón, 
který nejde vypnout, je varování levého dorazu (nastane tehdy, 
pokud se nepodaøí dostateènì napnout strunu).



vstup

výstup
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MÌØENÍ DÉLKY STRUNY

Stisknìte klávesu FTM           a zobrazí se nabídka 
FTM.
 

Poèítadlo vynulujete tlaèítkem ENTER.
 

Opakovaným stisknutím FTM pøepnete mezi 
zobrazením délky v metrech nebo stopách.
 

Menu mìøení opustíte tlaèítkem ENTER         nebo <-,
 

struna je však mìøena dále až do vynulování poèítadla 
nebo vypnutí stroje.

Pro zavedení struny do mìøidla postupujte dle následujících obrázkù:



Zapnutí stroje

Zadní èást stroje

A B C D

Zásuvky

Ovládací panel

Trakèní vozík

Odkládací plocha

Podložka øezání

Rozdìlovaè ochrany

Doporuèuje se navinutí struny
Šroub umístìny pod aktivaèním tlaèítkem

Dùležité
Zabraòte tomu, aby spadly pøedmìty

1) Pøipojte adaptér do zdíøky B a do elektrické sítì. Pozor: pøi delší 
neèinnosti stroje se doporuèuje odpojit stroj z elektøiny. Pokud je 
elektøina v síti nestabilní, doporuèuje se pøipojit stroj na pøepì�ovou 
ochranu. 

2) Pøipojte pedálový ovladaè, pokud ho budete chtít používat do 
zdíøky C.

3)  Kabel je ve zdíøce D.

4) Zapnìte stroj pøepnutím tlaèítka A do polohy I. Pøi zapnutí provede stroj automatickou kontrolu souèástek. Trakèní 
vozík vyjede a na displeji D2 se zobrazí odeèítání o asi 10 sekund s èísly od 9 do 0. Po provedení kontroly se na 
displeji zobrazí poslední nastavené zatížení pøed pøedchozím vypnutím. Poté mùžete pokraèovat v obsluze stroje a 
nastavit požadované funkce.

Pozor. Pokud se na displeji D2 objevují kódy zaèínající na písmeno C (napø. C01), kontaktujte servis RadanSport 
(obchod@mercoint.cz).

s øezákem

proti pøetrhnutí

okolo rozdìlovaèe zatížení.
umožòuje nastavení uzávìru èelistí.

nebo kusy strun do kolejnièek.
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Použití kleští

IDEÁLNÍ POLOHA

R
NASTAVENÍ KLEŠTÍ

B

A

Tato operace je ménì èastá a musí být provedena s maximální peèlivostí a pøesností.

Hlava šroubu

Tìmito kleštìmi dosáhneme na všechny body uvnitø rakety, zablokujeme jak vertikální, tak horizontální struny.
Páka A pro zablokování kleští na základnì. Je postaèující vychýlení o 35° pro fixaci. Nevyvíjejte pøílišný tlak. Páka B pro 
zablokování napnuté struny.
Šroub R slouží pro nastavení kleští, pokud chceme zvýšit nebo povolit napnutí struny. Ideální metoda pro nastavení kleští 
je pøiblížit je ke strunì tak, aby se napnutí pøizpùsobilo pøesnì prùmìru struny.
Kleštì se otáèí na základì o 360° a posouvají se dopøedu a dozadu po kolejnicích. Koncová èást s blokaèním ozubením je 
teleskopická, takže mùžeme zvednout kleštì tak, aby se co nejvíce pøibližovali strunì, která je zafixována.
Pro bezpeèné a nedeformovatelné napnutí struny doporuèujeme nastavení na základì kalibrace používané struny. Vnitøní 
èást zubù je opatøena protiskluzovým povrchu na bázi køemíku. Pøi pravidelném (mìsíèním) èištìní zubù je nutno odstranit 
silikonové a nylonové èásteèky, které se zde usazují, aby nedocházelo k prokluzování. Kleštì s pìti zuby ošetøené 
diamantovým práškem jsou velmi kvalitní. Pøi èištìní nepoužívejte brusné nebo kovové nástroje. Použijte hadøík napuštìný 
alkoholem a nechte asi minutu reagovat. Pro dokonalé zablokování struny doporuèujeme pøiblížit kleštì co nejvíce k rámu. 

Otoète šroubem R ve smìru 
hodinových ruèièek, stisknìte zuby 
kleští. Otoète proti smìru 
hodinových ruèièek, zuby dejte od 
sebe a uvolnìte napnutí na strunì.

Hlava zablokovaná blízko rámu rakety; hlava kleští v opaèném 
smìru, avšak smìrem do støedu rakety.

NASTAVENÍ PØIPEVNÌNÍ KLEŠTÍ NA ZÁKLADNU

Rotující základnu kleští pøibližte až do pøíslušného 
otvoru pod rotaèním vozíku.

Otvorem je možno zablokovat matici pøíslušnou podložkou 
šroubu ve výbavì.

Pokraèujeme v nastavení upevnìní na základnu, pøièemž je 
horní èást fixaèní páky zablokovaná šroubem, našroubujeme 
(nebo vyšroubujeme) blokaèní matici.
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Nastavení postranního ramena

Nastavení støedového trnu

Odšroubujte spodní šroub pro vysunutí svorky.

1
2

Použití systému fixace rakety
Šestibodový systém fixace rakety Professional Bulk.

Sloupek A

Sloupek B

Šroub F

Sloupky A a B Professional Bulk se mohou posunout podélnì podél kolejnic v rotaèním vozíku.
Abychom to mohli udìlat, musíme odšroubovat a znovu našroubovat šrouby F umístìné na základì sloupkù A-
B za pomoci pøíslušného klíèe s rukojetí, dodaného ve výbavì stroje.
Takto je možné provést hrubé nastavení a pøizpùsobení rozmìru vyplétané rakety.

Nastavení postranního ramena

Stroj je vybaven systémem fixace rotaèního vozíku. Posunutím 
páky do polohy 1 je stroj zablokován. V poloze 2 je odblokován. 
Tato funkce je zvláštì užiteèná pro vypletení nìkterých modelù 
raket a bìhem operací uzavírání uzlem.

Postranní ramena mají dvì možná nastavení pro co nejlepší pøizpùsobení 
raketì, aby nebránily pøi provlékání strun. Mohou se natoèit o asi 20° do jedné 
ze dvou poloh. 
Pozor: tato operace musí být provedena pøed definitivním upnutím rakety.

Pozor: pøed vyplétáním rakety musí být tento šroub dotažený.
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DÙLEŽITÉ

Hlava Srdce

Professional Bulk umístíme tak, že ho pøizpùsobíme tvaru rakety, kterou chceme vyplétat.
První hrubé nastavení provedeme pomocí sloupkù A a B a dotáhneme šrouby F.
Postup podle obrázku:

SPRÁVNÝ POSTUP PRO FIXACI RAKETY

POZOR

Osa rakety

Svorky Svorky

První fáze

svorky hlava-srdce

Zvláštì je nutno dbát opatrnosti pøi ukládání rámu rakety. Støední svorky 
musí být zafixovány pøesnì uprostøed rakety. Nesymetrické zafixování by 

zpùsobilo nemožnost vypletení a mohlo by dojít ke zlomení rakety pøi 
napnutí.

Je nutno dbát na to, aby byly støední svorky 
(hlava-srdce) uvnitø rámu, zatímco postranní 
svorky zùstanou vnì rámu.

Zkontrolujte, že je rám v ose. Zabraòte vychýlení z osy – mohlo by to zpùsobit deformace nebo prasknutí rámu.

Druhá fáze Tøetí fáze

svorky nezávislé na stejné stranì zbývající nezávislé svorky

Jemné nastavení se provádìjí pomocí svorek, které jsou nezávislé a hýbá se s nimi pomoci pøíslušných páèek dle 
návodu na pøedchozí stránce. To umožòuje bezpeèné a nedeformovatelné zafixování, jakož i dokonalé pøizpùsobení 
tvaru rakety.

POZOR: Nevyvíjejte nikdy pøílišný tlak na svorky a netlaète nikdy raketu do nevhodných poloh. Professional Bulk musí 
zabránit tomu, aby se raketa deformovala více, než je povoleno, ale nemùže být ani pøíèinou opaèné deformace nebo 
maèkat samotnou raketu.
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