Nahrávací stroj a oscilátor Slinger® Slingshot T-One

NÁVOD K OBSLUZE

®
Navrhla a vyvinula společnost Slinger®.
Jednání o patentu probíhá.
Chráněno mezinárodními patentovými přihláškami
2709 N. Rolling Road Suite 138 Windsor Mill 21244 MD USA

REGISTRACE OMEZENÉ ZÁRUKY
Nahrávací stroj Slinger® Slingshot T-One je dodáván se standardní omezenou dvouletou
záruční lhůtou. Zaregistrujte se na oficiálních stránkách a prodlužte ji o další rok!
Registrace:
Přejděte na stránku www.slingerbag.com/warranty, kde můžete svůj nahrávací stroj
Slingshot T-One zaregistrovat pomocí jedinečného sériového čísla. Registrací
automaticky prodloužíte období omezené záruky o další rok.

Sériové číslo naleznete zde:

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI SPOTŘEBITELE
Upozorňujeme, že nahrávací stroj Slinger Slingshot T-One používá lithiové baterie 6,6 V a
podle definice se jedná o elektrické zařízení.
Než přistoupíte z jakéhokoli důvodu včetně údržby či čištění k činnosti zahrnující ruční
manipulaci s mechanismem nahrávacího stroje, zkontrolujte, že je stroj vypnutý
a odpojený od elektřiny.
Důležité upozornění:
Upozorňujeme, že nahrávací stroj Slingeshot T-One nelze z bezpečnostních důvodů ovládat bez
dálkového ovládání. Dávejte pozor, ať dálkové ovládání neztratíte, a pokud ho nepoužíváte,
připevněte ho bezpečně k přívěsku na klíče a vložte do boční kapsy.
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ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ UŽIVATEL NESMÍ:
• Sahat do výstupní skluzavky pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
• Dívat se do výstupní skluzavky pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
• Stát přímo před výstupní skluzavkou pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
• Vkládat jakékoli cizí předměty do zásobníku na míčky, když je stroj zapnutý.
• Používat nahrávací stroj ve vlhkých podmínkách, když na kurt prší nebo na místech, kde se
hromadí voda.
PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY PRO UŽIVATELE.
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VAROVÁNÍ
Ke snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, úrazu osob a jiných škod při
použití tohoto produktu se prosím řiďte těmito základními bezpečnostními
opatřeními.
1. Před použitím nahrávacího stroje si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Abyste předešli riziku zásahu elektrickým proudem, nikdy neponořujte žádnou část
nahrávacího stroje do vody či jiné kapaliny.
3. Použití nahrávacího stroje v blízkosti dětí vyžaduje neustálý dohled.
4. Nikdy před nahrávacím strojem neprocházejte, když je používán. Tenisové míčky jsou
vystřelovány vysokou rychlostí a mohlo by dojít k vážnému úrazu.
5. Při úpravě nastavení různých ovládacích prvků vždy stůjte vedle nahrávacího stroje
nebo za ním.
6. Pokud je potřeba uvolnit zaseknutý tenisový míček, nezapomeňte nahrávací stroj vypnout.
7. Při jakékoli opravě či úpravách nahrávacího stroje si vždy nasaďte ochranné brýle.
8. Nikdy neprovádějte opravy ani úpravy, když je nahrávací stroj zapojen do elektřiny. Vždy ho
vypněte a zkontrolujte, že nabíječka není připojena k elektrické zásuvce.
9. Nahrávací stroj je určen k nahrávání výhradně tenisových míčků. Nikdy se
nepokoušejte ho používat k nahrávání jakýchkoli jiných míčků nebo cizích předmětů.
10. Když není nahrávací stroj používán a nabíjí se, zkontrolujte vždy na ovládacím panelu,
že je vypnutý.
11. Nikdy nedávejte ruce ani jiné části těla do blízkosti pohybujících se součástí, zejména desky
podavače míčků a nahrávacího kola. Upozorňujeme, že nahrávací kolo se otáčí vysokou
rychlostí ještě několik minut po vypnutí nahrávacího stroje a při dotyku může způsobit úraz
nebo popáleniny.
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Prohlášení o shodě
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SHODA S CELOSVĚTOVÝMI PŘEDPISY

Tento produkt vyhovuje platným požadavkům na výkon, zhotovení, označení
a informace.

SHODA S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE
Jak vyjadřuje tento symbol, odstranění tohoto produktu upravuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ se mohou projevit jako škodlivá pro životní prostředí. Z toho důvodu směrnice vyžaduje,
aby nebyla baterie v tomto produktu vyhozena do netříděného komunálního odpadu, ale
samostatně vybrána a odstraněna v souladu s místními nařízeními a pokyny pro OEEZ.

SPOTŘEBA ENERGIE
V souladu se směrnicí 2009/125/ES je toto zařízení vybaveno vypínačem.
Byly zjištěny následující údaje o spotřebě energie (měřené měřičem elektrické spotřeby
u zásuvky) Vypínač v poloze VYPNUTO = 0,0 wattů
Vypínač v poloze ZAPNUTO = 120 wattů
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NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE funguje optimálně s kterýmikoliv tenisovými míči (kromě
pěnových). Použití starých nebo měkkých tenisových míčů vede ke snížení výkonu stroje.
NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE je určen pro tenisové hráče v každém věku a všech
schopností.
NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE má hmotnost 15 kg (bez tenisových míčků). Jedná
se o jeden z nejlehčích výkonných nahrávacích strojů svého druhu na trhu. Vak na kolečkách je
univerzální a dokáže pojmout veškeré vaše tenisové vybavení. Nahrávací stroj lze nastavit
a připravit k použití během několika minut.
NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE vystřeluje míčky rychlostí od 16 km/h (režim
Podavač míčků) do 73 km/h (režim Pokročilý hráč) s topspinem na turnajové úrovni.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE má následující funkce a součásti:
• Tenisový vak na kolečkách s chytrými funkcemi a různými funkčními kapsami.
• Proměnlivý interval nahrávání míčků v rozmezí 2–7 sekund.
• Proměnlivá rychlost míčků v rozmezí 16–73 km/h. Poznámka: Čím vyšší rychlost,
tím větší topspin.
• Zásobník na míčky pojme až 144 tenisových míčků. Poznámka: Společnost Slinger
doporučuje používat pro optimální výkon 72 míčků.
• Lithium-iontová baterie. Poznámka: Výdrž baterie závisí na použití. Při použití na střední
nastavení včetně oscilátoru činí výdrž baterie maximálně 3 hodiny, která se sníží na
1,5 hodiny při
použití maximální rychlosti, podávání a oscilace a navíc nabíjení mobilního telefonu.
• Chytrá, rychlá nabíječka pro několik zemí. Při plném nabití baterie se výkon sníží
na příležitostné impulzy, aby byla chráněna její životnost.
• Integrovaná nabíječka USB pro nabíjení mobilního telefonu.
• Dálkové ovládání umožňující ovládat na dálku nahrávací stroj i oscilátor s vypínačem.
• Tyč pro nastavení náklonu umožňuje nastavit úhel vystřelování míčků v rozsahu 10–40 stupňů.
• Oscilátor Slinger (prodává se samostatně nebo v sadě) je navržen tak, že nahrávací stroj
Slingshot T-One se umísťuje na něj, a umožňuje oscilaci ze strany na stranu.
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NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE V RYCHLÉM PŘEHLEDU
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NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE V RYCHLÉM PŘEHLEDU

1. VÝSUVNÁ
RUKOJEŤ VOZÍKU

2. SPONA DRŽÁKU

3. SPONA DRŽÁKU NA
TELESKOPICKOU

KAMERY
TUBU NA SBÍRÁNÍ MÍČKŮ*

5. BOČNÍ KAPSA

6. POSTRANNÍ POPRUHY

NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

(PRO ZVEDÁNÍ

4. PORT USB PRO NABÍJENÍ
TELEFONU (UMÍSTĚNÝ UVNITŘ
KAPSY)

7. KAPSA NA KNOFLÍK PRO

8. SÉRIOVÉ ČÍSLO

NASTAVENÍ NÁKLONU

NAHRÁVACÍHO STROJE

STROJE DO KUFRU AUTA)

(UMÍSTĚNÉ NAD
KNOFLÍKEM PRO
NASTAVENÍ NÁKLONU)

9. OVLÁDACÍ PANEL

10. CHYTRÁ NABÍJEČKA

NAHRÁVACÍHO

S KABELEM A

STROJE

4 ADAPTÉRY DO ZÁSUVKY

11. DRŽADLO NAHRÁVACÍHO
STROJE (PRO SNADNĚJŠÍ
ZVEDÁNÍ

12. ZÁSUVKA NA LITHIUM-

STROJE DO KUFRU AUTA)

IONTOVOU BATERII

14. KAPSA POUŽÍVANÁ JAKO
13. OCHRANNÝ KRYT

ZÁSOBNÍK NA MÍČKY (LZE

NAHRÁVACÍHO

OTEVŘÍT K ULOŽENÍ

STROJE

TENISOVÝCH MÍČKŮ)

15. PODAVAČ MÍČKŮ / ÚLOŽNÁ
PŘIHRÁDKA

16. DESKA PODAVAČE MÍČKŮ
(UVNITŘ KAPSY PODAVAČE)

17. VELKÁ ÚLOŽNÁ KAPSA (NA
RAKETY, VYBAVENÍ,

19. OSCILÁTOR SLINGER*
18. TELESKOPICKÁ TUBA NA
SBÍRÁNÍ MÍČKŮ*

20. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STROJE
SLINGER

VÝSTROJ)

*PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ NEBO V SADĚ.
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ZAČÍNÁME
Baterie do nahrávacího stroje Slinger® Slingshot T-One je dodávána s maximálně 30% úrovní
nabití v souladu s federálními požadavky na dodávání lithiových baterií.

BATERIE
Před prvním použitím nahrávacího stroje nechte baterii nabíjet přes noc, aby byla
optimalizována její životnost.

JAK DOSÁHNOUT MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOSTI BATERIE
Následující kroky zajistí optimální životnost a výkon baterie:
• Před prvním použitím baterii naplno nabijte přes noc.
• Baterii nabíjejte ihned po použití.
• Neskladujte baterii, když je vybitá.
• Neskladujte baterii déle než 30 dní bez opětovného nabití.
• Neskladujte stroj v zavřeném kufru auta, kde může teplota přesáhnout
40 °C.

POKYNY PRO NABÍJENÍ BATERIE
Chcete-li baterii nabít pomocí chytré nabíječky s kabelem, postupujte následovně:
• Připojte baterii k elektrické zásuvce pomocí správného adaptéru do zásuvky, který byl
dodán s balením kabelu nabíječky.
• Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu portu na ovládacím panelu.
• Doba nabíjení je přibližně 5–6 hodin.
• Před prvním použitím je třeba baterii plně nabít.
• Na nabíječce je kontrolka. Při správném zapojení nabíječky se kontrolka při nabíjení rozsvítí
ČERVENĚ a při plném nabití ZELENĚ.
• Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, existuje riziko, že výdrž baterie se začne
zkracovat.
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TYČ PRO NASTAVENÍ NÁKLONU
Tyč pro nastavení náklonu umožňuje uživateli změnit úhel, pod jakým jsou vystřelovány míčky,
a to v rozmezí 10–40 stupňů.
1. Otevřete boční kapsu.
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček tyč uvolníte.
3. Nastavte požadovaný úhel.
4. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček tyč utáhnete.
DŮLEŽITÉ: Pořádně tyč utáhněte, aby nedocházelo k vibracím a hluku.

1
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OVLÁDÁNÍ NAHRÁVACÍHO STROJE SLINGER
1. VYPÍNAČ: Vypínač slouží k zapnutí nahrávacího stroje.
2. NABÍJEČKA: Nabíječka baterie se zapojuje do nabíjecí zásuvky na ovládacím
panelu. Nabití plně vybité baterie do stavu maximálního nabití trvá přibližně 6 hodin.
Při prvním nabíjení baterii před použitím nabíjejte alespoň 12 hodin (přes noc).
3. KONTROLKY STAVU BATERIE: Pokud svítí všechny 4 kontrolky LED (červená, žlutá, zelená,
zelená), je baterie plně nabitá. Během použití kontrolky LED nahrávacího stroje nepřetržitě blikají.

4. RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ: Informace o resetování či výměně dálkového
ovládání naleznete v části Pokyny pro dálkové ovládání na straně 17.
5. OCHRANNÉ TYČE: Chrání ovládací panel, aby nedošlo k jeho poškození v případě zásahu
míčkem. Doporučujeme je ponechat na místě.
6. VOLIČ RYCHLOSTI MÍČKŮ: Slouží k nastavení rychlosti vystřelování míčků.
Rozmezí rychlosti je od 16 km/h v režimu Podavač míčků do 73 km/h v režimu
Pokročilý hráč s topspinem na turnajové úrovni.
7. REPRODUKTOR: Při ovládání nahrávacího stroje mohou zaznít zvukové signály:
•Krátké pípnutí: Zapnutí nahrávacího stroje Slingshot T-One.
•Krátké pípnutí: Stisknutí tlačítka dálkového ovládání.
•Dlouhé pípnutí: 15 sekund po zapnutí pomocí vypínače označující, že podavač se začal točit.
•Krátké pípnutí: Vypnutí pomocí vypínače.
8. VOLIČ INTERVALU NAHRÁVÁNÍ: Slouží k nastavení intervalu nahrávání míčků. Je v rozmezí
2–7 sekund.
9. KONTROLKA LED OSCILÁTORU*: Svítí, když je oscilátor po stisknutí tlačítka dálkového
ovládání zapnutý.
10. ZDÍŘKA PRO KONEKTOR OSCILÁTORU*: Zdířka pro magnetický konektor pro připojení
kabelu oscilátoru.
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RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ SAMOTNÉHO NAHRÁVACÍHO STROJE
SLINGSHOT T-ONE
Nahrávací stroj Slingshot T-One může být na kurtu používán až po plném nabití baterie (podle
pokynů výše).
Poté prosím postupujte podle těchto pokynů pro rychlé spuštění:
1. Umístěte nahrávací stroj Slingshot T-One do požadované nahrávací pozice na kurtu.
Níže se můžete podívat na doporučené pozice na základě úrovně hry.
2. Otevřete dolní čelní panel, pod kterým se nachází nahrávací mechanismus, a zavěste
panel pomocí spony na levé straně (z čelního pohledu).
3. Otevřete horní panel podavače míčků. Zkontrolujte, že podavač míčků má volný
průchod. Pokud je průchod volný, nasypte do zásobníku maximálně 144 míčů.
Poznámka: Optimálního provozu dosáhnete se 72 tenisovými míčky.
4. Na ovládacím panelu nastavte pomocí voličů požadovanou rychlost míčků
a interval nahrávání. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.
5. Rozepněte zip na pravé straně nahrávacího stroje (z čelního pohledu), pod kterým se nachází
knoflík pro nastavení náklonu. Nastavte knoflík pro nastavení náklonu na požadovaný úhel vystřelování
míčků v rozmezí 10–40 stupňů. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.

6. Nyní vypínačem zapněte nahrávací stroj.
7. S takto nastavenými ovládacími prvky vezměte dálkové ovládání a přejděte do herní pozice.
8. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte horní tlačítko, čímž aktivujete
mechanismus podavače míčků. Zazní jedno pípnutí signalizující, že se nahrávací kolo začalo
otáčet. Po 15 sekundách zazní druhé pípnutí signalizující, že se deska podavače otáčí a bude
zahájeno nahrávání míčků.
9. Než vyletí první míček, může to trvat až 10 sekund.
10. Začněte hrát.
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RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ NAHRÁVACÍHO STROJE SLINGSHOT T-ONE
S OSCILÁTOREM
Nahrávací stroj Slingshot T-One může být na kurtu používán až po plném nabití baterie (podle
pokynů výše).
Postupujte prosím podle těchto pokynů pro rychlé spuštění:
1. Umístěte oscilátor do požadované nahrávací pozice na kurtu. Podívejte se na
doporučené pozice na základě úrovně hry.
2. Zkontrolujte, že logo Slinger® na horní straně oscilátoru směřuje směrem k síti a otvory
pro kolečka jsou vzadu.
3. Položte nahrávací stroj Slingshot T-One na oscilátor a ujistěte se, že kolečka jsou správně
umístěna v otvorech v oscilátoru.
4. Zapojte kabel oscilátoru prostřednictvím magnetického konektoru do odpovídající zdířky
na ovládacím panelu nahrávacího stroje. Zazní pípnutí a nad zdířkou pro konektor
oscilátoru se rozsvítí zelená kontrolka LED.
5. Otevřete dolní čelní panel, pod kterým se nachází nahrávací mechanismus, a zavěste
panel pomocí spony na levé straně (z čelního pohledu).
6. Otevřete horní panel podavače míčků. Zkontrolujte, že podavač míčků má volný
průchod. Pokud je průchod volný, nasypte do zásobníku maximálně 144 námi
doporučovaných tenisových míčků Slinger Triniti. Poznámka: Optimálního provozu
dosáhnete se 72 tenisovými míčky.
7. Na ovládacím panelu nastavte pomocí voličů požadovanou rychlost míčků a interval nahrávání.
Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.
8. Rozepněte zip na pravé straně nahrávacího stroje (z čelního pohledu), pod kterým se
nachází knoflík pro nastavení náklonu. Nastavte knoflík pro nastavení náklonu na
požadovaný úhel vystřelování míčků v rozmezí 10–40 stupňů. Podívejte se na
doporučené pozice na základě úrovně hry.
Poznámka: Po nastavení knoflíku pro nastavení náklonu se ujistěte, že je pevně
utažený, než nahrávací stroj zapnete.
9. Nyní vypínačem zapněte nahrávací stroj.
10. S takto nastavenými ovládacími prvky vezměte dálkové ovládání a přejděte do herní pozice.
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11. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte horní tlačítko. Zazní jedno pípnutí
signalizující, že se nahrávací kolo začalo otáčet.
12. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte JEDNOU dolní tlačítko, čímž
aktivujete oscilátor. Než se oscilátor začne pohybovat, může to trvat až 10 sekund.
13. Po 15 sekundách zazní druhé pípnutí signalizující, že se deska podavače otáčí a bude
zahájeno nahrávání míčků.
14. Poznámka: Kontrolky LED budou při provozu nepřetržitě blikat.
15. Než vyletí první míček, může to trvat až 10 sekund.
16. Začněte hrát.

POKYNY PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
DŮLEŽITÉ: Nahrávací stroj Slingshot T-One nelze z bezpečnostních
důvodů používat bez dálkového ovládání. Dálkové ovládání prosím
NEZTRAŤTE.
Dálkové ovládání má dvě tlačítka:

HORNÍ TLAČÍTKO
Zapnutí/vypnutí nahrávacího stroje.
DOLNÍ TLAČÍTKO
Zapnutí/vypnutí oscilátoru.

VÝMĚNA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
V případě, že bude třeba z jakéhokoli důvodu dálkové ovládání vyměnit, postupujte pro
synchronizaci nového dálkového ovládání s nahrávacím strojem následovně:
• Zkontrolujte, že ve vaku nejsou žádné míčky.
• Zapněte nahrávací stroj.
• Pomocí špendlíku stiskněte osmkrát tlačítko pro resetování (tlačítko pro resetování č. 4 na
ovládacím panelu).
• Vyčkejte 3–5 sekund a poté jednou stiskněte tlačítko pro resetování, čímž synchronizaci
dokončíte.
• Stiskněte horní tlačítko dálkového ovládání. Zazní pípnutí signalizující úspěšné připojení.
*Oscilátor se prodává
samostatně.
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KONTROLKY LED BATERIE
Kontroly LED baterie indikují úroveň nabití baterie následovně
(pohled na ovládací panel):
• Červená indikuje nízkou úroveň nabití.
• Žlutá indikuje střední úroveň nabití.
• Červená, žlutá, zelená a zelená indikují maximální úroveň nabití.

Chcete-li zajistit řádný výkon baterie:
• Baterii nabíjejte ihned po použití.
• Neskladujte baterii, když je vybitá.
• Neskladujte baterii déle než 30 dní bez opětovného nabití.
• Neskladujte stroj v zavřeném kufru auta, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.

KONTROLKA LED OSCILÁTORU
Indikuje zapnutí oscilátoru po stisknutí tlačítka oscilátoru dálkového ovládání.
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Kontrolky
LED
baterie

Kontrolka LED
oscilátoru
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UMÍSTĚNÍ NA KURTU
Umístění nahrávacího stroje Slingshot T-One na kurtu záleží hlavně na nastaveních rychlosti
míčků a úhlu, v jakém jsou míčky vystřelovány.
POZNÁMKA: Umístění na kurtu také ovlivňuje špatná kvalita či stav používaných tenisových
míčků a venkovní počasí.
Obrázky níže slouží pro referenci při umístění nahrávacího stroje Slingshot T-One na kurtu
pro trénink/nacvičení úderů po dopadu.
A. PODAVAČ MÍČKŮ
Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k postranní čáře na stejné
straně kurtu jako hráč.
Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na značku 40 stupňů.
Rychlost míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.
Podávání míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.
B. ZAČÁTEČNÍK
Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte na čáru pro podání na opačné
straně sítě, než je hráč.
Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 30 stupňů.
Rychlost míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.
Podávání míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.
C. STŘEDNĚ POKROČILÝ
Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k základní čáře.
Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 20 stupňů.
Rychlost míčů: Nastavte na možnost STŘEDNĚ POKROČILÝ.
Podávání míčů: Nastavte na možnost STŘEDNĚ POKROČILÝ.
D. POKROČILÝ
Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k základní čáře.
Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 10 stupňů.
Rychlost míčů: Nastavte na možnost POKROČILÝ.
Podávání míčů: Nastavte na možnost POKROČILÝ.
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VÝMĚNA BATERIE
• Přejděte na stránku www.slinger.cz/FAQ.
• Odšroubujte čtyři šrouby zásuvky na baterii (na levé straně nahrávacího stroje).
• Vytáhněte zásuvku trochu nahoru a vysuňte ji z nahrávacího stroje.
• Opatrně vyjměte elektrický konektor.
• Nepřestřihněte opětovně použitelné pásky na baterii. K jejich uvolnění stačí stisknout boční
konektor.
• Uvolněte dva opětovně použitelné pásky a vyjměte baterii.
• Vložte novou baterii do zásuvky na baterii a upevněte dva opětovně použitelné pásky.
• Připojte elektrický konektor k nové baterii.
• Zavřete zásuvku a zašroubujte čtyři šrouby zásuvky na baterii.

2
1 - Zásuvka na baterii

1

2 - Čtyři šrouby
3 - Opětovně použitelné pásky
4 - Elektrický konektor

4
3
23

Návod k obsluze
nahrávacího stroje 11/20

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ A PÉČE O STROJ
ÚDRŽBA
Po použití se může obvykle na desce nahrávacího stroje nahromadit chmýří z míčků nebo
antukový prach. Nečistoty nejlépe odstraníte pomocí snadno dostupných nádob se stlačeným
vzduchem nebo vlhkého hadříku.
• Pro účely běžného čistění používejte nádobu se stlačeným vzduchem, je-li k dispozici.
• Pomocí vlhkého hadříku otřete vnější plochy stroje.
• Na povrch stroje nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo drsné brusné materiály či
rozpouštědla, protože byste ho poškrábali.
• Volné nečistoty můžete ze stroje vysát vysavačem.
• Nečistoty zevnitř stroje nikdy neodstraňujte pomocí zahradní hadice. Tlak vody by poškodil
citlivé elektrické součásti a také by zvyšoval riziko úrazu elektrickým proudem.

SKLADOVÁNÍ
Následující kroky zajistí optimální životnost a výkon baterie:
• Když nahrávací stroj nepoužíváte, uložte ho na suché a čisté místo.
• Nadměrné vystavení větru, dešti, slunečnímu svitu a podobně může často narušit
fungování citlivých elektrických součástí a způsobit vyblednutí či jiné poškození vnějších
ploch nahrávacího stroje Slingshot T-One.

TESTOVÁNÍ VÝROBCE
Chcete-li baterii nabít pomocí chytré nabíječky s kabelem, postupujte následovně:
• Každý nahrávací stroj Slingshot T-One je před dodáním kompletně testován s ohledem na
kvalitu. V důsledku testování může být uvnitř nahrávacího stroje nebo na něm zbylé chmýří
z míčků nebo jiné známky použití.
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Další informace naleznete na stránce www.slinger.cz/FAQ
VAROVÁNÍ: NEŽ ZAČNETE ŘEŠIT JAKÉKOLI POTÍŽE, ZKONTROLUJTE, ŽE JE
NAHRÁVACÍ STROJ VYPNUTÝ.
O další nebo konkrétní pomoc můžete požádat na e-mailové adrese support@slinger.cz
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