Kontrol panelet.

Power Knap – Tryk på knappen for at tænde for maskinen. Batteri status bliver vist. Både horisont og
vertikal motorer vil udføre funktionstest og kalibrere sig, hver gang maskinen tændes eller slukkes.
Remote – Tryk på knappen for at tænde/slukke fjernbetjeningsmodtageren.
Menu knapperne – Op og Ned knapperne bliver brugt til at scrolle igennem og vælge det menupunkt man
ønsker at ændre. En cursor i LSD displayet viser, hvad man har valgt.
Settings – +/- knappen bliver brugt til ændre et valgt menupunkt i LSD displayet.
Play/Pause – Play/pause knappen bruges til at starte det program eller spil man har valgt. Tryk på
Play/Pause igen, og du stopper strømmen af bolde.
Presets – De 9 knapper i midten af kontrol panelet bliver brugt til at vælge, hvilke spille mode man ønsker.
Menu og settings knapperne bliver brugt til ændre og tilpasse skud parametrene. Når det er
tilfredsstilende, tryk på play.
Manual – Maskinen vil hele tiden lave samme skud, på samme sted.
Test – Bliver brugt til at tilpasse maskinen og skud placering inde på banen.
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Hurtig opstart af maskinen.
1. Start med at placere maskinen centreret på baglinjen, så de ”hvide linje markere” på maskinen står
på baglinjen.
2. Tænd for maskinen og lad den gå igennem sine test.
3. Læg boldene i beholderen og tryk på ”Test” knappen. En bold bliver nu skudt over nettet og lander
inden for en radius af en halv meter på T-linjen på den modsatte banehalvdel. Hvis bolden lander
uden for arealet, tryk på + eller – ”Settings” knapperne for at justere afstanden, med et interval på
15 cm (0,5 feet) pr. tryk. Lander bolden for langt til højre eller venstre, drej maskinen en smule.
Gentag øvelsen til bolden lander inden for målet.
4. Du er nu klar til at spille.

Manual.
Tryk på ”Manual” knappen for øve et bestemt skud gentagene gange. Maskinen vil være i pause, mens du
laver dine tilpasninger. Brug pilene til at vælge skud parameter og + og – til at ændre den.






Speed – Vælg hastighed fra 35 til 80 MPH (56 - 128 km/t) med 5 MPH (8 km/t) interval.
Elevation – Juster vinklen mellem 2 og 80 grader med 1 grads interval for at ændre dybden på
boldskuddet
Spin – Forøg eller formindsk top- eller backspin op til tre niveau.
Angle – Vælg position langs baglinjen. 0 er center, med positive tal, bevæger maskinen sig mod
højre, negative tal bevæger maskinen mod venstre.
Vælg mellem 2-9 sekunder interval mellem boldskud eller Random (tilfældigt interval)

Når du er tilfreds med dine valg tryk ”play/pause”.

Presets.
Vælg en af de 9 knapper i midten af kontrol panelet. Maskinen vil automatisk pause, indtil du er færdig med
dine valg/tilpasninger. Tryk på play for at starte igen.
2-Line




Narrow – Træn forhånd og baghånd slag ved center af baglinjen.
Medium – Træn forhånd og baghånd slag midtvejs mellem center og sidelinjen.
Wide – Træn forhånd og baghånd slag ved sidelinjerne.

På alle ovenstående knapper kan du ændre på følgende parametre:





Speed – Vælg mellem 50 – 80 MPH med 5 MPH interval.
Spin – Forøg eller formindsk top eller back spin op til tre niveauer.
Depth – Vælg mellem Row A (Dyb skud), Row B (Midtvejs), Row C (Korte skud) eller Random
(tilfældigt).
Feed – Tilpas skud intervallet mellem 2 til 9 sekunder.
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Oscillation.


Sweep – Skyder bolde tilfældigt over hele banens bredde.
Skud parameter, der kan ændres:
o
o
o
o



Speed – Vælg mellem 45 – 80 MPH med 5 MPH interval.
Spin – Forøg eller formindsk top eller back spin op til tre niveauer.
Depth – Vælg mellem Row A (Dyb skud), Row B (Midtvejs), Row C (Korte skud) eller
Random (tilfældigt).
Feed – Tilpas skud intervallet mellem 2 til 9 sekunder.

Depth – Boldene bliver tilfældigt skudt fra kort til dybt.
Skud parameter, der kan ændres:
o
o
o
o



Speed – Vælg mellem 45 – 75 MPH med 5 MPH interval.
Spin – Forøg eller formindsk top eller back spin op til tre niveauer.
Position – Vælg mellem bolde der bliver skudt til venstre, center eller til højre af banen.
Feed – Tilpas skud intervallet mellem 2 til 9 sekunder.

Random – Maskinen vil tilfældigt skyde bolde på banen i varierende hastighed, spin og steder.
Skud parameter, der kan ændres:
o

Feed – Tilpas skud intervallet mellem 2 til 9 sekunder.
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Drills – Øvelser.
Alle 6 indbyggede øvelser består af en sekvens af 6 skud, der er designet med et bestemt spillemønster. Du
kan bestemme skud intervallet mellem 2 - 9 sek. eller sætte det til Random (tilfældigt).

Grinder – Tryk på ”Grinder”
knappen en gang. Øvelsen
bruger hele den bagerste del
af banen med forskellige
former for spin.

Moon Baller – Tryk på
”Grinder” knappen 2 gange.
Boldene bliver skudt i en høj
bue over nettet med top spin
fra moderat til fuld skrue.

Power Baseliner – Tryk på
”Power baseliner” en gang.
Boldene bliver skudt med
meget høj fart og lidt top spin
på hele den bagerste del af
banen.

Slicer – Tryk 2 gange på
”Power Baseliner”. Boldene
bliver skudt ud på hele den
bagerste del af banen, tæt
over nettet og med back spin.

All-Courter – Tryk en gang på
”All-Courter” knappen. I
øvelsen bruges hele bane,
nogle bolde med top spin og
nogle med mindre fart.

Lefty – Tryk 2 gange på ”AllCourter” knappen. Øvelsen
simulerer et stærkt forhånds
grundslag og stærkt baghånds
flugtning.
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Remote Control.
Tryk på ”Remote” knappen på kontrol panelet, så
maskinen aktiver modtagelse af kommandoer fra
fjernbetjeningen.

Play/Pause – ”Play/pause” knappen bruges til at starte det program eller spil man har valgt. Tryk på
”Play/Pause” igen, og stop strømmen af bolde.
Test – Bliver brugt til at tilpasse maskinen og skud placering inde på banen.
Random – Tryk på knappen for at aktivere fuld tilfældigt funktionen.
2-Line – Tryk på knappen flere gange for at scrolle igennem og vælge tæt, medium og bred indstilling for 2line funktionen.
Drills – Tryk på knappen flere gange for at scrolle igennem og vælge den øvelse du ønsker.
Sweep - Tryk på knappen flere gange for at scrolle igennem og vælge kort, medium, eller random
(tilfældigt) indstilling for Sweep funktionen.
Depth - Tryk på knappen flere gange for at scrolle igennem og vælge kort, medium, eller random (tilfældig)
instilling for Depth funktionen.
De 8 sorte knapper bliver brugt til, at ændre skud parametrene:
Speed – Ændre bold hastigheden for 2-line, sweep, depth og manual funktionerne.
Spin – Ændre bold spin for 2-line, sweep, depth og manual funktionerne.
Feed – Ændre skud intervallet.
Evalation – Ændre stigning på bolden for 2-line, manual og test funktionerne.

Side 5 af 5

