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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tenisový nahrávací stroj je navržený a testovaný tak, aby poskytl 
bezpečné herní podmínky, za předpokladu, že je provozován v přísném 
souladu s následujícími bezpečnostními varováními. Nedodržení 
následujících pokynů může mít za následek vážné zranění osob nebo 
poškození majetku.

VAROVÁNÍ!
 Nestůjte před vystřelovacím 

prostorem. Míčky mohou 
nečekaně vystřelit.

 Po zapnutí udržujte děti v 
bezpečné vzdálenosti od 
stroje.

 Při používání se vždy 
doporučuje dohled dospělé a 
zodpovědné osoby.

POHYBLIVÉ ČÁSTI
UVNITŘ STROJE!

 Nešahejte dovnitř stroje ani 
nevkládejte cizí předměty. V 
případě zaseknutého míče by 
obsluha neměla při zapnutém 
stroji vkládat ruku nebo cizí 
předmět do stroje. Mohlo by dojít
ke zranění, pokud se do 
mechanismů zachytí ruce nebo 
oděv. V případě uvíznutí míče 
nebo poruchy stroje vždy stroj 
vypněte.

POZOR NA 
PRSTY!

 Nešahejte do podávací oblasti 
při zapnutém stroji. Při 
manipulaci s podavačem musí 
být stroj vždy vypnutý, jinak 
představuje nebezpečí pro 
prsty / vlasy / volné oblečení.

 Nedoplňujte míčky, pokud 
stroj stále vystřeluje!

NEPOUŽÍVEJTE V 
DEŠTI A VLHKU!

 Stroj by neměl být používán v 
dešti a vlhkých podmínkách.

 Nabíječka & AC Adaptér jsou 
určené pouze pro použití 
uvnitř.

ZRANĚNÍ 
ZPŮSOBENÉ 
EL.PROUDEM!

 Stroj vždy používejte a 
skladujte v suchém prostředí.

 Udržujte stroj mimo vodu a 
déšť. 

 Nezvedejte nabíječku či AC 
adaptér, pokud jsou mokré.    
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Pokud manipulujete s vlhkou 
nabíječkou či AC adaptérem, 
vystavujete se tak 
nebezpečnému napětí.

 Před prováděním jakýchkoliv 
oprav stroje od něj odpojte 
nabíječku či AC adaptér.

 Pokud jsou poškozené 
napájecí kabely, přestaňte je 
používat a vyměňte je.

 Používejte vždy originální 
nabíječku či AC adaptér.

BATERIE!  Chraňte baterie před jiskrami 
a plameny (nekuřte vblízkosti 
baterie).

 Držte děti a zvířata z dosahu 
baterie.

 Nepoužívejte baterii, pokud je 
nabobtnalá nebo roztažená.

 Nepoužívejte baterii, pokud z 
ní unikla kapalina.

 Používejte vždy originální 12V 
baterie.

 Při výměně baterie by měly 
být svorky zabaleny 
elektrickou páskou.

TĚŽKÉ!
 Procvičujte správné techniky 

zvedání. Stroj váží 24 kg / 54 lbs
s interní baterií nebo 18 kg / 40 
lbs s externí baterií. Celková 
hmotnost balení je přiližně 29 
kg / 64 liber.

NEBEZPEČÍ 
OHNĚ!

 Udržujte svůj stroj čistý. 
Znečištění jako je prach a listí 
uvnitř zařízení může 
představovat nebezpečí ohně. 
Pravidelně stroj vysávejte a 
udržujte čistý.

 K hašení jakýchkoli plamenů 
by měl být použit 
víceúčelový / suchý chemický 
hasicí přístroj.

NOUZOVÉ 
ZASTAVENÍ!

 Hlavní vypínač je umístěn ve 
spodní části ovládacího 
panelu. Tento vypínač by měl 
být použit k přerušení napájení 
vašeho stroje v případě nouze. 
Kolébkový spínač přepněte do 
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polohy „O“, což je prostřední 
poloha.

POUZE TENISOVÉ 
MÍČKY A MÍČKY 
NA PADEL TENIS!

 Pro stroj používejte pouze 
standardní tenisové míčky a 
míčky na Padel tenis. Použití 
jiných míčků, například 
kriketových, poškodí váš stroj a 
nebude na ně poskytována 
záruka.
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při prvním otevření krabice si můžete na stroji všimnout kosmetických 
škrábanců, zejména v horní části stroje s podavačem. To je naprosto 
normální a je to způsobeno výrobním procesem. Také si můžete všimnout 
plstě od tenisových míčků uvnitř vašeho stroje nebo na vrhacích kolech. To je 
také normální, protože každý stroj je v rámci našeho procesu kontroly kvality 
testován s tenisovými míčky (kolečka jsou poté setřena, ale je těžké odstranit 
všechny stopy po plsti). 

Ve spodní části ovládacího panelu je také 3-polohový hlavní vypínač, který je 
pro přepravu vypnutý. Ten je zapotřebí zapnout do správné polohy, dle 
napájení vašeho stroje (po každém použití spínač přepněte do polohy OFF).  

O OFF
levá Interní baterie

pravá Externí baterie nebo AC Adaptér

MONTÁŽ

Chcete-li stroj sestavit, nejprve jej jednoduše vyjměte z krabice. Stroj můžete 
bezpečně zvednout pomocí rukojetí v přední a horní zadní části.

V krabici byste měli najít návod, nabíječku a dálkové ovládání. Pokud jste si 
objednali externí baterii, napájecí AC adaptér nebo rychlou nabíječku, budou 
také v krabici.

Zásobník můžete připojit buď ve svislé poloze pro režim hraní, nebo vzhůru 
nohama pro přenášení / skladování.  

Balení

Doporučujeme vám uschovat si krabici pro případ, že budete v budoucnu 
potřebovat odeslat stroj zpět dodavateli. 

BATERIE A NABÍJENÍ

Vaše zařízení by mělo vydržet 3–8 hodin v závislosti na nastavení, které 
používáte.

Zařízení by k vám mělo dorazit s lehce nabitou baterií, pokud však máte čas, 
doporučujeme vám zařízení plně nabít před prvním použitím. 

Interní baterie

Pokud máte stroj s interní baterií, jednoduše zapojte nabíječku do zdířky pro 
nabíječku na zadní straně stroje a druhý konec zapojte do zásuvky ve zdi. 
Jakákoliv poloha hlavního spínače bude fungovat.

Vaše baterie by měla být nabíjena alespoň jednou za měsíc, i když nebyla 
používána. Tím se udrží životnost baterie.
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Externí baterie

Pokud máte stroj s externí baterií, máte výhodu snadného nabíjení baterie 
odděleně od stroje (vaše zařízení je také o 6 až 7 kg (13 - 15 liber) lehčí než 
zařízení s interními bateriemi). Vaše externí baterie má dva konektory, jeden 
pro připojení k přístroji a druhý pro připojení k nabíječce. Nepřipojujte tyto 
konektory k sobě a vždy, když nepoužíváte baterii, odpojte ji od stroje. Během
nabíjení není třeba vyjímat baterii z tašky.

Vaše baterie by měla být nabíjena alespoň jednou za měsíc, i když nebyla 
používána. Tím se udrží životnost baterie.

Při výměně baterie noste ochranné brýle, oděv a rukavice. Po instalaci také 
použijte k zakrytí svorek baterie elektrickou pásku nebo podobný materiál. 
Nekuřte a udržujte baterii mimo zdroj plamene. Baterie je zcela utěsněna, ale 
v případě poškození, kdy je kyselina vystavena pokožce nebo očím, 
opláchněte vodou a navštivte svého lékaře. Vyvarujte se zkratu baterie, aby 
nedošlo ke vzniku požáru.

Kabel externí baterie obsahuje integrovanou pojistku 32V 15A (poznámka: 
32V je správná pro použitou 12V baterii). 

Standardní nabíječka

Vaše zařízení je dodáváno se standardní nabíječkou, která jej nabije přibližně 
za 11 hodin. Tato nabíječka je nejbezpečnější nabíječka pro vaše zařízení a 
poskytne nejdelší životnost baterie. Je to zároveň „chytrá“ nabíječka, což 
znamená, že nepoškodí vaši baterii, pokud ji necháte nabíjet déle. 

Nabíječka má při nabíjení červené světlo a po dokončení nabíjení zelené 
světlo. Pokud po 11 a více hodinách nesvítí kontrolka nabíječky zeleně, 
odpojte nabíječku a zapněte zařízení. Pokud indikátor baterie ukazuje 4 
pruhy, je vaše zařízení nabité a připravené k použití. Světlo na nabíječce 
můžete ignorovat.

Pokud kontrolka nabíječky bliká zeleně, může to znamenat, že je vadná 
samotná nabíječka. Doporučujeme však zkusit nabíjet baterii po dobu 24 
hodin, přičemž zelené světlo bude blikat. Pokud během těchto 24 hodin 
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zelené světlo přestane blikat, zjistíte, že se obnovilo a bude fungovat 
normálně.

Vaše nabíječka by měla být používána pouze v suchém prostředí. Protože se 
samotná nabíječka může během nabíjení zahřát, doporučujeme umístit jí a 
stroj mimo hořlavé předměty. Tato nabíječka je vhodná pouze pro uzavřené 
olověné baterie.

Volitelná rychlá nabíječka

Rychlá nabíječka dokáže váš stroj nabít za 4 hodiny (místo 11 se standardní 
nabíječkou). Je to zároveň „chytrá“ nabíječka, což znamená, že nepoškodí 
vaši baterii, pokud ji necháte nabíjet déle. Po dokončení nabíjení však 
preventivně doporučujeme odpojit nabíječku. Pokud po 4 nebo více hodinách 
nesvítí kontrolka nabíječky zeleně, odpojte nabíječku a zapněte zařízení. 
Pokud indikátor baterie ukazuje 4 pruhy, je vaše zařízení nabité a připravené 
k použití. Světlo na nabíječce můžete ignorovat.

Pamatujte, že rychlé nabíječky mírně snižují životnost baterií, proto se vždy 
doporučuje používat standardní nabíječku, pokud nemáte časová omezení.

Vaše nabíječka by měla být používána pouze v suchém prostředí. Protože se 
samotná nabíječka může během nabíjení zahřát, doporučujeme umístit jí a 
stroj mimo hořlavé předměty. Tato nabíječka je vhodná pouze pro uzavřené 
olověné baterie.

AC ADAPTÉR

AC adaptér je volitelné příslušenství. Jednoduše zapojte AC adaptér do 
vašeho zařízení a přepněte hlavní vypínač do polohy II.

Pokud máte interní baterii, můžete AC adaptér stále používat. Nepoškodí to 
interní baterii.

Váš AC adaptér by měl být používán pouze v suchém prostředí. AC adaptér 
Spinfire byl testován, aby perfektně fungoval s naším strojem, a proto jej 
nedoporučujeme nahradit kompatibilním modelem. Pokud jej nepoužíváte, 
odpojte jej od zařízení. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že 
jde o kvalitní kabel.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Upozornění

Tento stroj byl navržen pouze pro použití na tenisovém kurtu, nikde jinde. Smí
se používat pouze tenisové míčky, žádné další míčky by neměly být 
používány. Nikdy nestůjte před strojem, pokud nejste na druhé straně sítě 
(více než 7 metrů).  I když je stroj pozastaven, nikdy před ním nestůjte, 
protože míčky mohou kdykoli vystřelit. Děti by měly být při používání stroje 
neustále pod dohledem a nikdy by něměly stát před strojem.

Nepoužívejte stroj v dešti a nepoužívejte mokré míčky. Doporučujeme 
používat beztlakové míčky, aby váš stroj dosáhl nejlepšího výkonu. Použitím 
kombinace nových a starých míčků získáte nekonzistentní výsledky. Normální
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tlakované tenisové míčky jsou v pořádku, pokud jsou všechny míčky 
konzistentní a v dobré kvalitě.

Údržba

Pro odstranění nečistot a plsti vnitřek stroje pravidelně vysávejte. Vnější část 
přístroje lze otřít jemným čisticím prostředkem, dávejte však pozor, aby se do 
přístroje nedostala voda. Vrhací kola by měla být po každém použití otřena, 
aby se zabránilo hromadění plsti z míčků. Pokud hrajete na porézním 
povrchu, jako je antuka, doporučujeme vám pravidelně otírat vnitřky vrhacích 
koleček (nahromadění antuky může způsobit nevyváženost koleček).

V důsledku vibrací se šrouby v ovládacím panelu a na základně stroje mohou 
časem uvolnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte a případně dotáhněte. 
Pokud potřebujete zakoupit náhradní šrouby ovládacího panelu v místním 
železářství, jsou to šrouby Phillips z nerezové oceli 304, M4 x 12 mm s 
průměrem hlavy 9 mm.

Skladování

Doporučujeme, abyste svůj stroj skladovali uvnitř / pod krytem v suchém 
prostředí a nejlépe v krytu Spinfire, aby byl chráněn před nečistotami. 
Nenechávejte stroj na kurtu ani s ochranným krytem, protože silný déšť může 
stroj poškodit. Nenechávejtče stroj na přímém slunečním světle nebo v autě 
(pokud není ve stínu) a vždy jej udržujte ve svislé poloze. Bezpečné teploty 
pro skladování jsou -15°C do +50°C (5°F do 122°F). Extrémní teploty mohou 
poškodit obvody stroje a baterii.

PŘEPRAVA

K přepravě stroje jednoduše vysuňte rukojeť v přední části stroje. Zvedněte 
stroj za rukojeť, dokud se neopře o zadní kola. Ujistěte se, že je stroj 
dostatečně nakloněn, aby se neodírala spodní část stroje. Nikdy nepohybujte 
strojem, pokud je zapnutý nebo pokud jsou v zásobníku míčky.

Při přepravě v autě musí být stroj vždy ve svislé poloze. Položení na bok 
může způsobit vnitřní poškození a ztrátu záruky. Nenechávejte stroj v autě, 
pokud vnější teploty překročí 30°C (86°F). Stroj váží 24 kg (53lbs) (nebo 18 
kg (40lbs) s externí baterií) a měl by být opatrně zvedán pomocí rukojetí.
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POUŽÍVÁNÍ

Stroj by měl být umístěn na základní lajnu kurtu, nejlépe uprostřed, ale pokud 
si přejete, můžete jej umístit na různá místa (funkce jako oscilace, nemusí 
fungovat správě, pokud stroj není umístěn uprostřed). Přidejte míčky do 
zásobníku, než začnete. Nepřidávejte je, když se podavač otáčí, protože by to
mohlo způsobit zaseknutí míčků. Maximální kapacita je 150 míčků. 
Nepřeplňujte zásobník, protože nadměrná hmotnost může poškodit motor 
podavače.

KONTROLNÍ PANEL

Power:
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte stroj (podržte jej 
po dobu 3 sekund). Berte na vědomí, že hlavní 
spínač na kontrolním panelu musí být přepnutý do 
správné polohy před spuštěním stroje. Jsou 3 
polohy spínače. Levá pozice pro interní baterii. 
Pravá pozice je určená pro externí baterii nebo AC 
adaptér. Spínač by měl být vždy na konci 
používání přepnutý do prostřední pozice OFF.
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Menu: Pro upravení intervalu, rychlosti míčku nebo spinu 
stiskněte tlačítko menu button. Po stisknutí začne 
blikat položka nabídky (přestane blikat po 30 
sekundách, pokud není proveden žádný výběr). 
Mezi 3 položkami horní nabídky můžete vybírat 
pomocí tlačítek nahoru a dolů. Nastavení každé 
položky můžete upravit stisknutím levého a 
pravého tlačítka. Poznámka: z nabídky nemůžete 
upravit elevaci. Po dokončení úprav dokončete 
výběr opětovným stisknutím tlačítka menu.

Interval: Tímto se nastavuje, jak často jsou míčky 
vystřeleny ze stroje. Lze jej upravit v rozmezí 0 – 
20, kdy 20 je nejrychlejší hodnota (přibližně 1 
míček každé 2-3 sekundy). Maximální interval při 
používání funkce“2 line drill - wide” je 17. Mějte na 
paměti, že míčky nezačnou vystřelovat, dokud 
nestisknete tlačítko feed (start/stop).

Ball Speed: Tímto se nastavuje rychlost, s jakou jsou míčky 
vystřelovány. Lze ji upravit v rozmezí 0 – 20, kdy 
20 je nejvyšší rychlost (přibližně 80mph nebo 
130km/h) a 0 je nejpomalejší (přibližně 20mph 
nebo 32km/h).  Nižších rychlostí lze dosáhnout 
přidáním spinu.

Spin: Pomocí tohoto nastavení upravujete spin. Lze 
nastavit v rozmezí -10 do +10, kdy +10 představuje
nejvyšší úroveň topspinu.

Elevation: Stisknutím tlačítek nahoru a dolů můžete upravit 
úroveň elevace. Ta lze nastavit v rozmezí 0 – 200, 
kdy hodnota 200 je nejvyšší elevace (toto 
nastavení používejte pro loby). Poznámka: Elevaci 
můžete upravit pouze tehdy, pokud menu nebliká. 

Horizontal Angle: Stisknutím tlačítek doleva a doprava můžete 
upravit horizontální úhel výstřelu. Poznámka: 
horizontální úhel můžete upravit pouze tehdy, když
menu nebliká.

Feed start/stop: Toto tlačítko vám umožní spustit a zastavit 
podávání míčků ze stroje. Pokud byste chtěli mít 
15ti sekundové zpoždění, než se míčky začnou 
podávat (abyste měli čas dostat se na druhý konec
kurtu), při zapnutí jednoduše podržte tlačítko feed 
po dobu 2 sekund. To je užitečné, pokud nemáte u
sebe dálkové ovládání.

Single Spot: Pokud si jednoduše přejete opakovaně střílet 
míčky na jedno místo, začnete nastavením 
požadovaného intervalu, rychlosti & spinu, 
horizontalního úhlu a také elevace. Potom 
stiskněte tlačítko feed (start/stop) pro začátek. 
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Doporučujeme nejprve vystřelit jeden míček a poté
opět stisknout feed (start/stop) pro pozastavení 
stroje. Pokud jste spokojeni s prvním vystřeleným 
míčkem, můžete začít trénovat. V opačném 
případě byste měli změnit svá nastavení a vystřelit 
další testovací míček, dokud nebudete s 
výsledkem spokojeni. Poté můžete stisknout feed 
(start/stop) pro vystřelování míčku a začít hrát.

Vertical Random: Po stisknutí stroj náhodně vystřelí krátké míčky a 
dlouhé míčky. Výška elevace se upraví o 4 stupně,
přičemž se náhodně vybere, kdy se má vystřelit 
vyšší / hlubší míč a nižší / kratší míč. Můžete 
například dostat 3 dlouhé míče následované 2 
krátkými míčky, poté 1 dlouhým míčkem a poté 3 
krátkými míčky. Je to naprosto náhodné.  Dalším 
stisknutím tohoto tlačítka zrušíte funkci vertical 
random. Toto nastavení lze zapnout při použití 
dalších funkcí, například horizontal random nebo 2
line drill.

Poznámka: abyste tuto funkci mohli správně 
používat, musíte nejprve správně umístit svůj stroj 
na kurtu (podávací lajna). 

Horizontal Random: Po stisknutí stroj začne náhodně vystřelovat míčky 
ze strany na stranu v nastavení “narrow”, což je 
docela snadné. Stisknutím tohoto tlačítka podruhé 
vstoupíte do nastavení “medium”, které poskytuje 
stejnou náhodnou funkci s větší šířkou (těžší 
nastavení). Lze ji stisknout potřetí pro vstup do 
režimu “wide”, který je nejtěžší. Čtvrtým stiknutím 
tlačítka vypnete funkci horizontal random a stroj se
automaticky vrátí do centrální polohy. Jakmile 
stisknete toto tlačítko, na LCD displeji se zobrazí 
zpráva, která vás bude informovat, zda jste v 
režimu narrow, medium, wide nebo off. Zároveň 
také můžete spustit funkci “Vertical Random”.

Random: Chcete-li dosáhnout zcela náhodných přihrávek 
různých výšek a šířek, jednoduše aktivujte obě 
funkce Horizontal random a Vertikal random jeden 
po druhém. Nezáleží na tom, kterou funkci zvolíte 
první. Například stiskněte Horizontal random a 
poté stiskněte Vertikal random, aby byly obě 
aktivní.

2 Line Drill: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci 2 line 
drill, režim narrow – tento režim střídá forehand a 
backhand v úzkém záběru. Pokud tlačítko opět 
stisknete, přejdete do režimu medium -  tento 
režim střídá forehand a backhand v širším záběru 
(lehce obtížnější). Pokud tlačítko opět stisknete, 
přejdete do režimu wide -  tento režim střídá 
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forehand a backhand v nejširším záběru (nejtěžší 
úroveň). Pokud stisknete toto tlačítko počtvrté, 
vypnete tím funkci  2 line drill. Mějte na paměti, že 
maximální interval pro funkci “2 line drill – wide” je 
17. Lze jej nastavit na hodnotu 20 pro režimy “2 
line drill – narrow a medium”. Při používání režimu 
2 line drill také můžete dodatečně zapnout funkci 
“Vertical Random”.

Feed On: Jakmile toto LED světlo svítí, znamená to, že je 
podavač zapnutý a spouští do stroje míčky pro 
výstřely. Pokud po dobu přibližně 25 sekund 
nevystřelíte ze stroje žádný míček (může to být až 
45 sekund), podavač se z bezpečnostních důvodů 
pozastaví.

Low Battery: Kontrolka Low battery se rozsvítí, jakmile je baterie
téměř vybitá. Po jejím rozsvícení by jste měli 
nechat baterii opět plně dobít. Na pravé straně 
LCD displeje je také indikátor 4 proužků stavu 
baterie.  Upozorňujeme, že baterii je třeba po 
každém použití nabít.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač byl navržený tak, aby byl co nejmenší, aby se snadno vešel 
do kapsy. 

FEED Feed on/off - podavač
SLEEP Režim spánku pro šetření baterie při sbírání míčků

UP Vyšší elevace
DOWN Nižší elevace 

LEFT Otočit doleva
RIGHT Otočit doprava
RESET Zrušit nastavení(horizontal, vertical & 2 line drill) a 

navrácení do centrální polohy. Neovlivňuje nastavení 
spinu, rychlosti, intervalu nebo elevace.

INTERVAL Zvyšuje či snižuje frekvenci přihrávek
SPEED Zvyšuje či snižuje rychlost přihrávek

SPIN Zvyšuje či snižuje úroveň spinu
HORIZONTAL Režim Horizontal Random (1 = wide, 2 = medium, 3 = 

narrow, 4 = OFF). 
VERTICAL Režim Vertical Random. Může být aktivní společně s 

režimem Horizontal random nebo 2 line drill.
DRILL 2 line drill (1 = narrow, 2 = medium, 3 = wide, 4 = off). 

Dálkový ovladač používá ke komunikaci se strojem frekvenci 433 MHz. Byl 
navržený tak, aby fungoval na délku celého tenisového kurtu. Pokud máte 
problémy s dosahem dálkového ovladače, zkuste vyměnit baterii (baterie CR 
2025 3V). Hlavní příčina problémů s dosahem (kromě slabé baterie) je rušení 
jinými rádiovými frekvencemi v dané oblasti. Pokud možno, zkuste ovladač se
strojem zkusit na jiném tenisovém kurtu.

Ve výchozím nastavení lze dálkové ovládání používat s více zařízeními (tj. 
jedno dálkové ovládání bude ovládat všechny stroje v jeho blízkosti), je však 
možné spárovat dálkový ovladač konkrétně s vaším zařízením. To je užitečné 
pro trenéry nebo prostředí, kde je současně používán více než jeden stroj. K 
tomu budete potřebovat konkrétní ovladač „spárovatelný“. Další informace 
získáte u výrobce.
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TENISOVÉ MÍČKY

Váš stroj pojme až 150 míčků. I když zásobník může pojmout větší množství, 
doporučujeme používat pouze 150 míčků, více by jinak mohlo poškodit motor 
podavače.

Důrazně doporučujeme používat beztlakové míčky, nejlépe od renomované 
značky. Normální tenisové míčky jsou také v pořádku, ale mohou mít různé 
úrovně tlaku, které způsobují nekonzistení výkon, nemluvě o tom, že rychle 
klesne jejích výkonnost a je třeba je pravidelně vyměňovat, což je drahé. 
Tenisové míčky mohou obsahovat olejový povlak v plsti, který může způsobit 
poškození vrhacích kol, na což se nevztahuje záruka. Při rozhodování, které 
tenisové míčky použít ve vašem stroji, prosím pečlivě vybírejte.

Beztlakové míčky také umožní vašemu stroji podat nejlepší výkon. Každý 
míček bude mít konzistentní odskok, který vám umožní důsledně zasáhnout 
požadovaná místa na hřišti. 

Dětské míče

Stroj také zvládá tenisové míčky orange (stage 2) a green (stage 1). Stroj 
nepracuje s červenými míčky Red (stage 3) kvůli jejich většímu rozměru.

SKRYTÉ FUNKCE

Manuální režim

Pokud zaznamenáváte nějaké problémy (jako vystřelování míčků příliš do 
dálky do pravé strany) nebo problémy s inicializací (HCAL nebo VCAL errors),
je pravděpodobné, že je vyřešíte spuštěním stroje v manuálním režimu. Pro 
spuštění manuálního režimu postupujte podle těchto 3 kroků:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté (možná budete muset použít 
hlavní vypínač).

2. Ručně posuňte vnitřní mechanismus vašeho stroje na nejnižší možnou 
elevaci a do středu otvoru.

3. Se zapnutým hlavním vypínačem, podržte najednou tlačítka power a  
menu po dobu 5 vteřin pro zapnutí stroje. Na displeji LCD by se měla 
zobrazit zpráva, která vás informuje, že jste zadali “manual mode”.

Výše uvedené kroky lze vidět v tomto videu: https://goo.gl/C6zB3J

Pokud to váš problém vyřeší, můžete tímto způsobem pokračovat v používání
svého stroje, dokud od prodejce Spinfire nezískáte trvalé řešení. Toto řešení 
závisí na tom, že provedete krok 2 výše správně. Pokud před zapnutím stroje 
nenastavíte stroj do správné polohy, zjistíte, že kalibrace může být mimo cíl. 
Budete muset buď vypnout stroj, abyste to zkusili znovu, nebo fyzicky namířit 
stroj ve směru, kterým dosáhnete požadovaných výsledků.
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Padel Software

Padel software (používá se ve Španělsku a zemích, kde se hraje Padel 
Tennis) lze nyní aktivovat jednoduchým stisknutím tlačítek POWER + DOWN 
+ RIGHT při zapínání stroje. Po aktivaci se přidá druhá vertikální oscilace v 
rozsahu od 90 do 200.

Ball Counter

Stroj má počítadlo (podobně jako počítadlo kilometrů u auta), které vám může
zobrazit, kolik míčků bylo vystřeleno. Chcete-li zobrazit počet, jednoduše 
zapněte stroj stisknutím tlačítek "power" a "feed" současně po dobu 3 vteřin. 
Tato data mohou být ztracena při upgradu softwaru nebo výměně základní 
desky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Máme mnoho článků a video podpory, které vám ukáží, jak řešit různé 
problémy, se kterými se svým zařízením můžete setkat. Naleznete je na 
webových stránkách https://www.spinfiresport.com/knowledgebase

ŽÁDOST O PODPORU

Při kontaktování nás nebo některého z našich prodejců ohledně podpory 
prosím informujte o všech konkrétních podrobnostech o vašem stroji, včetně 
sériového čísla, verze modelu a softwaru a podrobného popisu závady. 
Jakákoli videa, která nám můžete poskytnout, mohou být velmi užitečná.

Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, upozorněte nás na ně a na místa, o nichž se 
domníváte, že pocházejí.

ZÁRUKA

Pokud během záruční doby některá součást selže z důvodu vadného 
zpracování nebo vadného materiálu, společnost Fry Developments Pty Ltd 
(obchodující jako Spinfire) nebo její distributor bezplatně opraví nebo (dle 
volby distributora) vadnou součást vymění. Záruční doba se vztahuje na 
konkrétní zemi. Podrobnosti vám poskytne distributor Spinfire ve vaší zemi 
nebo v místě nákupu.  Záruka na baterii je poskytována pouze po dobu 6 
měsíců od data nákupu.

Administrativa

Záruka je poskytována autorizovaným distributorem, který dodal vaše 
zařízení. Navštivte prosím náš web https://www.spinfiresport.com/distributors/ 
pro kontaktní údaje našich distributorů Spinfire.
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Porušení zásad

Měli by jste minimalizovat vystavení stroje nepříznivým povětrnostním a jiným 
podmínkách. Po dokončení hry uložte stroj do vnitřních, chráněných prostorů. 
Na poškození způsobená vystavením stroje povětrnostním vlivům se záruka 
nevztahuje.

Záruka se nevztahuje za poškození, nefunkčnost nebo ztrátu z následujících 
důvodů:

 Nedostatečná údržba, zneužívání, zanedbávání, nesprávné použití, 
nehoda nebo nesprávné použití tohoto spotřebiče.

 Škrábance, promáčknutí, koroze nebo celkové opotřebení stroje.
 Vystavení živlům, hmyzu, špatnému počasí nebo krupobití. 
 Neoprávněné opravy během záruční doby.
 Zásahu Vyšší moci.
 Nepoužívejte na jiné napájecí napětí, než jaké je uvedeno pro váš stroj.

Servis této povahy je zpoplatněn.

Společnost Fry Developments Pty Ltd (obchodující jako Spinfire) ani její 
autorizovaní distributoři nebudou za žádných okolností odpovědní vůči 
zákazníkovi nebo jiné osobě za náhodné nebo následné škody jakékoliv 
povahy, mimo jiné za škody na zdraví nebo škody na majetku.

Záruční podmínky

1. Stroj musí být dodán do servisního oddělení distributora Spinfire nebo 
autorizovaného servisního agenta a náklady na dopravu v obou 
směrech hradí vlastník. Za ztrátu nebo poškození během přepravy 
nepřebíráme žádnou odpovědnost.

2. Stroj musí být vždy provozován a udržován v souladu s dodanými 
pokyny. 

3. Bez předchozího souhlasu distributora nesmí být provedeny žádné 
úpravy ani opravy. Oprava nebo jakákoliv výměna neprodlužuje 
záruční dobu.

4. K ověření data nákupu a stanovení záruční doby je třeba předložit 
doklad o nákupu. Tato záruka se vztahuje pouze na původního 
kupujícího.

5. Záruční doba se počítá pouze od data nákupu.
6. Pokud tato záruka není v souladu s jakýmikoli státními zákony, mají 

přednost zákonná práva kupujícího.
7. Součástky instalované od jiného výrobce ruší plastnost záruky.
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EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We confirm that as at the 7th November 2018, the Spinfire Pro 1 and Pro 2 
machines both conform with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, Machinery
Directive 2006/42/EC and the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. All 
essential products test suites have been carried out by Shenzhen LCS 
Compliance Testing Laboratory Ltd.

Test standards Report number
Low Voltage Directive 2014/35/EU:
    EN 60335-1:2012 + A13:2017
    EN 62233:2008

LCS180907024CS

Machinery Directive 2006/42/EC
    EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
    EN ISO 12100:2010

LCS180907007CS

Radio Equipment Directive 2014/53/EU
    RETSI EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-02)
    ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
    ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
    EN 62479:2010
    EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010
             +A12:2011 + A2:2013

LCS180907091AS
LCS180907090AEC
LCS180907090AEB
LCS180907090AFA

FCC & ISED RSS UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení vyhovuje: Innovation, Science and Economic Development 
Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISED applicables aux appareils 
radio exempts de licence.

L’exploitation est autorisée aux dues conditions suivantes:

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated 
with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This 
transmitter must not be co-located or operating with any other antenna or 
transmitter.

Le rayonnement de la classe b respecte ISED fixaient un environnement non 
contrôles et mise en oeuvre de ce matériel devrait avec échangeur distance 
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minimale entre 20 cm ton corps. Lanceurs ou ne peuvent pas coexister cette 
antenne ou capteurs ave d’autres.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
Tel: +420 387 411 543
Mob.: +420 603 452 982
email: obchod@e-sportshop.cz Vyrobeno v Číně
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