
NÁVOD PRO NAHRÁVACÍ STROJ

Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o tom, jak správně používat a starat se o baseballový nahrávací stroj Polyball 
Tutor. Přečtěte si jej před prvním použitím stroje.

Po obdržení stroje jej zkontrolujte

Jakmile stroj obdržíte, ujistěte se zda nebyl poškozen během přepravy. Pokud je stroj poškozený, kontaktujte místního 
distributora.

Ponechejte si původní bednu 

Bednu, ve které jste stroj obdrželi si ponechejte pro případ, kdy by jste museli stroj poslat zpět distributorovi pro potřeby 
servisu v době záruky.

Míčky 

Polyball Tutor je navržený pro používání florbalových nebo pěnových míčků o velikosti baseballových míčků. Použitím 
jiných míčků může dojít k bezpečnostnímu riziku a zrušení záruky. Pozn: Některé pěnové míčky nemusí fungovat s 
automatickým podavačem. V tomto případě bude muset být podavač odstraněn a míčky podávat manuálně.

Pokud do stroje Polyball Tutor vložíte baseballový míček, uvízne v mechanismu stroje a může poškodit rotující kolečka 
nebo motory.

Pokud dojde k uvíznutí míčku ve stroji Polyball Tutor, vždy jej vyjměte pouze pokud je stroj vypnutý.

Upozornění 

- Nikdy nestůjte těsně před otvorem, ze kterého vystřeluje stroj míčky.

- Nevkládejte do stroje ruce ani jiné předměty.

- Nepoužívejte stroj Polyball Tutor, pokuj je mokrý. Nikdy nepoužívejte mokré míčky.

Napájení 

Spolu se strojem Polyball Tutor obdržíte také „chytrou“ nabíječku pro baterii. Tato nabíječka nebude baterii nadměrně 
nabíjet, a proto by měla být nepřetržitě připojena ke stroji, pokud jej zrovna nepoužíváte. LED světlo na nabíječce změní 
barvu z červené na zelenou, jakmile je baterie plně nabitá.

U sezónních strojích jako Polyball Tutor dochází k dlouhodobému uskladnění (až několik měsíců). Je důležité, aby jste 
stroj nechali připojený přes nabíječku do elektrické sítě. Pokud tak neučiníte, může se baterie vybít z důvodu dlouhé 
nečinnosti a může může dojít k jejímu poškození.

Plně nabitá baterie by měla vydržet až 2 hodiny hracího času.



Sestavení stroje 

Nejprve sestavte nohy stativu. Stiskněte tlačítko na krčku horní části nohy a zasuňte ji do spodní části nohy. Otáčejte 
nohou, dokud tlačítko nezapadne do určeného otvoru. Pokud chcete stroj Polyball Tutor používat s nižší výškou, použijte
pouze spodní polovinu nohou stativu.

Položte stroj Polyball Tutor na zem vzhůru nohama. Povolte matici tak, aby šly vložit nohy stativu (viz. obrázek níže). 
Poté matici opět utáhněte tak, aby nohy pevně držely. Jakmile jste nohy připevnili, opět stroj otočte.

Doporučená vzdálenost

Doporučená vzdálenost při tréninku je 9 – 12 m od stroje. Pro začínající pálkaře a s použitím měkkých míčků je 
vzdálenost nejméně 6 m.

Aby jste nasimulovali vyšší rychlost, než kterou je možné nastavit, posuňte k pálkaři stroj blíže, čímž mu dáte méně času
zareagovat.

Nastavení stroje

Nasměrujte přední nohu stroje dopředu. Nastavení výšky by měl být na pravé straně, pokud
stojíte za strojem.
Pokud používáte stroj jen na kratších nohách stojanu, nasměrujte přední nohu na druhou stranu
(viz obrázek), jinak by mohlo dojít k převrácení stroje a jeho poškození. Nastavení výšky by v
tomto případě mělo být na levé straně, pokud strojíte za strojem.

Mechanické ovládání

Nastavení výšky nahrávky - při nastavování výšky, pevně držte stroj jednou rukou a druhou povolte šroub (proti směru 
hodinových ručiček). Nastavte požadovaný úhel a poté šroub opět dostatečně utáhněte.

Horizontální nastavení - povolte páčku proti směru hodinových ručiček. Natočte stroj do požadované pozice a páčku 
opět utáhněte. Stroj lze nastavit v rozmezí 360 stupňů.



Kontrolní panel

1) Vypínač – po stisknutí tlačítka „ON“ začíná přibližně 4 vteřiny dlouhé odpočítávání před vystřelením prvního míčku.

2) Nastavení rychlosti – otáčením nastavte rychlost míčku v rozmezí 1 – 10.

3) Nastavení nadhozu – pro přímý míček nastavte ovládání na „STRAIGHT“.
Pro „curveball“ nastavte ovládání buď na „LEFT HAND“ nebo „RIGHT HAND“.

DC MODEL (s baterií)

4) Konektor pro nabíječku – zdířka pro připojení nabíječky baterie

5) Indikátor baterie – indikátor se rozsvítí, jakmile připojíte nabíječku. Červené
světlo se změní na zelené, jakmile je baterie plně nabitá.

RESET – pokud stroj nepracuje, zkontrolujte nejprve, zda něco nepřekáží
kolečkům a překážku odstraňte. Poté přepněte vypínač na pozici OFF/RESET
a vyčkejte 10 vteřin. Poté opět přepněte vypínač do pozice ON a stroj by měl
začít pracovat. Pokud se stroj neustále vypíná, aniž by v něm byla jakákoliv
překážka, stroj by mohl potřebovat servis.

AC MODEL

Držák pojistky – pokud je Polyball Tutor bez napájení, nejprve zkontrolujte, zda používáte funkční elektrickou zásuvku a 
že je prodlužovací kabel správně zapojený. Pokud je oboje v pořádku, mohlo dojít k vyhoření ochranné pojistky u stroje. 
Před zkontrolováním pojistky se ujistěte, že nejsou mezi rotujícími kolečky žádné míčky nebo jiná překážka a že je hlavní
vypínač na pozici OFF. Pro otevření držáku pojistky odšroubujte víčko proti směru hodinových ručiček. Pokud je tenký 
drátek v pojistce rozbitý nebo chybí, je potřeba pojistku vyměnit. Používejte pouze pojistky na 1 nebo 1-1/2 Amps, 120V 
nebo 250V. Pokud dojde i u nové pojistky k jejímu okamžitému zničení, vyžaduje stroj Polyball Tutor servis.

Ovládání Pollyball Tutor

Jakmile je stroj Polyball Tutor nastavený, zapněte jej a upravte ovládání na požadovaný nadhoz. Stroj Polyball Tutor má 
přednastavené zpoždění před prvním vystřeleným míčkem. Díky tomu může hráč trénovat a ovládat stroj sám. Aby jste 
resetovali čas zpoždění poté, co nastavíte ovládání, jednoduše stroj vypněte, počkejte 5 vteřin, zapněte jej a přemístěte 
se na místo pálkaře.

Nevkládejte do stroje míčky, které očividně nejsou kulaté či jsou poničené, mohlo by dojít k jejich zaseknutí. Pokud stroj 
přestane vystřelovat míčky, i když jsou stále v zásobníku další, zkontrolujte, zda se nějaký míček nezasekl v podavači či 
ve stroji.

Konzistence nadhozů

Konzistence nadhozů závisí na nastavené rychlosti a typu nadhozu. Polyball Tutor vystřeluje více konzistentně, pokud 
nastavíte přímé míče a pokud je nastavená menší rychlost míče. To je způsobené malými nesrovnalostmi na míči, které 
se projeví při vyšších rychlostech. Proto je důležité, aby jste do stroje používali míčky, které nejsou natržené, šišaté nebo
jinak poničené.

Pokud se Vám zdá, že stroj Polyball Tutor ztrácí na konzistenci odpalů, je to pravděpodobně způsobené nečistotami 
usazenými na otáčecích kolečkách a je potřeba je vyčistit.



Odstranění podavače
Pro nastavení na manuální podávání míčků nejprve odstraňte automatický podavač stroje.
Odšroubujte čtyři šrouby, opatrně nadzdvihněte podavač a odpojte elektrický kabel.

Odstraňte šroub pomocí inbusu. Překlopte Polyball Tutor na stranu (viz obrázek níže). Znovu
utáhněte šroub pro zajištění stroje.

Manuálně namiřte stroj směrem k pálkaři. Páčka stroje nyní slouží pro nastavení výšky nadhozu.
Nyní můžete manuálně vkládat míčky do stroje. Nastavení „curve control“ používejte pro zvýšení nebo snížení nadhozu.

Napájecí zdroj (volitelný pro DC MODEL)

Volitelný napájecí zdroj je možné použít pro DC MODEL s baterií. Zapojte napájecí zdroj do klasické elektrické zásuvky a
do napájecího konektoru stroje Polyball Tutor.

Baterie ve stroji musí být alespoň z poloviny nabitá, aby stroj připojený přes napájecí zdroj správně fungoval. Pokud 
baterie není dostatečně nabitá, část energie proudí z napájecího zdroje do baterie, a proto nemusí zbýt dostatek energie
pro správný chod stroje.

Nepoužívejte napájecí zdroj místo klasické nabíječky. Jeho nesprávným používáním by jste poškodili baterii stroje.

Údržba a čištění

Polyball Tutor nevyžaduje žádnou větší údržba kromě rutinního čištění. K čištění krytu použijte mírně navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné chemické či abrazivní čistící prostředky na kryt stroje ani na rotační kolečka. 

Rotační kolečka by jste měli vždy čistit, jen pokud jsou na nich viditelné nečistoty, které ovlivňují vystřelování míčků. 
Rotační kolečka čistěte vždy jen pokud je stroj vypnutý. Kolečka opatrně očistěte pomocí středně-zrnitého brusného 
papíru, aby jste tak odstranili nánosy nečistot. Kolečka lze očistit skrz vystřelovací otvor, díky čemuž nemusíte ani otvírat 
kryt stroje.

Uskladnění

Skladujte Polyball Tutor na suchém a čistém místě. Před uskladněním nabijte baterii. Pokud stroj dlouhodobě 
nepoužíváte, tak baterii alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte. Neskladujte Polyball Tutor se zapojenou nabíječkou 
do elektrické sítě.

Nenechávejte Polyball Tutor v kufru auta. Vysoká teplota v autě během letních dní může poškodit stroj.



Záruka stroje Polyball Tutor

Společnost Sports Tutor, Inc. poskytuje dvouletou záruku na nahrávací stroj Polyball Tutor od data původního zakoupení.

Rozsah záruky:
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na následující položky:

1. Stroje, u kterých bylo sériové číslo smazáno, upraveno nebo odstraněno.
2. Stroje poškozené nehodou, nesprávným používáním, záměrným poškozením, nedostatečnou péčí o stroj, 

neoprávněnou úpravou výrobku nebo nedodržením pokynů obsažených v návodu k obsluze.
3. Stroje poškozené opravou neautorizovaným servisem jiným než Sports Tutor.
4. Stroje poškozené během přepravy (reklamace se musí nárokovat přímo u přepravce).

Záruka se vztahuje na původního kupujícího (distributor RADANSPORT s.r.o.) a následujícího majitele během záruční 
doby, jestliže byl Polyball Tutor zakoupený ve Spojených státech a kopie původního prodejního dokladu se předloží, 
pokud je vyžadován záruční servis.

Omezení předpokládaných záruk
Všechny implicitní záruky, včetně způsobilosti k určitému účelu a obchodovatelnosti, jsou omezeny na dobu trvání této 
záruky.

Omezení náhodných nebo následných škod
Sports Tutor není zodpovědný za jakékoliv náhodné nebo následné škody jakéhokoliv druhu. Odpovědnost společnosti 
Sport Tutor je omezena na opravu nebo výměnu vadného výrobku.

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
České Budějovice
tel: +420 603 452 982
email: obchod@e-sportshop.cz
www.e-sportshop.cz 
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