
 

  

 

 

      

 

 

 

LABDAADOGATÓ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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A gépet úgy tervezték, hogy egyedül is tudjanak edzeni. Számos összetett funkciója van, amelyek fokozott figyelmet  
igényelnek. 

Kérjük szánjon elegendő időt arra, hogy elolvassa ezt az útmutatót, mert így értheti meg milyen módon és mikor 
tudja kilőni a labdákat.

Vizsgálja meg a berendezést, hogy található e rajta sérülés. A gép külsőleg hibátlannak tűnhet, de ettől függetlenül 
a belsejében lehet sérült. Teszteljen minden funkciót mielőtt használni kezdené.

1 db Powapass gép
2 db távirányító
1 db összeszerelési útmutató
1 db használati útmutató
4 db láb (összeszerelendő)
1 db labda csúsztató (összeszerelendő)
1 szett imbuszkulsz
1 db töltő
5 db labda
1 db kis doboz, amely az alkatrészeket tartalmazza.

Minden Powapass géphez 2 db távirányító a csomag tartozéka. 4 gombos kivitelű, 
melyeket az F, S, R és a B betűk jelölnek.

Ha 5-10 méternél messzebb áll a géptől, ajánlott kihúzni a távirányító antennáját. 

Állítsa a gépet manuális üzemmódba a hátsó időzítő M-re állításával
Aktiválja a gépet az R gomb megnyomásával
Az F gomb megnyomásával indíthatja a kilövést, ameddig van kilőhető 
labda a csúszdában.
Leállításhoz nyomja meg az S gombot.

Ha készen állsz, nyomd meg az F gombot. 4-5 másodpercen belül 
1 labda kerül kilövésre.

Mielőtt elindítja a lövést, kérjük győződjön meg arról, 
hogy a játékos készen áll a labda fogadására.

(F): Egyszeri lövés
(R): Ismétlés/intervallum
(S): STOP

A GÉP MEGISMERÉSE

ELLENŐRIZZE A GÉP ÁLLAPOTÁT

CSOMAG TARTALMA

CSOMAGOLÁS MÉRETE:

TÁVIRÁNYÍTÓK

MANUÁLIS

EGYSZERI LÖVÉS

46 X 42 X 51 cm (26 KG)

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*

Köszönjük, hogy megvásárolta a Powapass Labdaadogató gépet. Kérjük olvassa végig részletesen a használati 
útmutató mielőtt elkezdi használni a berendezést.

B: Nincs funkciója
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* e not suitable for the machine*  

  

 

  

  

Az Ön Powapass Labdaadogató gépe még nem ismeri fel a távirányítót. Ehhez kérjük kövesse az alábbi utasításokat: 

Kapcsolja ki a berendezést. Ezt gép a hátoldalán teheti meg. 
Nyomja meg egyidejűleg és tartsa lenyomva a távirányító R és S gombját. 
Kapcsolja be a gépet, miközben továbbra is lenyomva tartja a fenti 2 gombot.
Várjon 10 másodpercig, ekkor egy sípolást kell hallania. Ha a gép sipolni kezd, engedje fel először az R 
gombot, majd az S gombot is.

Nyomja le ismét az S gombot, ekkor egy sípolást kell hallania!

Az Ön gépének már van 1 programozott távirányítója. Ismételje meg a másik távirányítóval is!

Ha a labdák elakadnak a gépben, kapcsolja ki a gépet és szedje ki a labdákat. Ezt mindkét irányban megteheti. 
Ezután visszatöltheti a gépet labdákkal. Ellenőrizze a 2 megszakítót a hátoldalon: ha ezek lekapcsoltak, megnyomással
kapcsolja vissza őket.

A géphez 5 db 5-ös méretű egyedi Powapass labda tartozik. A készülék használata során természetes módon koptatja
a labdákat, ezért nem javasoljuk a legdrágább márkás labdák használatát. A labdákat ajánlott keményebbre fújni, 
mivel a puhább labdák kisebb erővel hagyják el a gépet. Az erő igény szerint módosítható.

Ha 4-es méretű labdákat szeretne használni, fel kell helyeznie egy szűkítőt a bekapcsoló gomb alá. Ezzel tudja
engedélyezni a 4-es méretű labdákat. Ne felejtse el eltávolítani a szűkítőt ha újra 5-ös méretű labdákat szeretne 
használni. A legjobb teljesítményért a labdákat 13-15 PSI-re kell fújni.

SZŰKÍTŐ 4-ES LABDÁHOZ

A géphez szintén tartozék egy töltő, amelyet a gép hátulján lehet csatlakoztatni.

Ha a töltő csatlakoztatva van, akkor a lámpa fénye pirosra vált, ha feltöltött állapotban van, akkor pedig zöld.At this 
színűre vált. Amikor zölden világít, kérjük húzza ki a töltőt.

Az első használat előtt kérjük teljesen töltse fel a Powapass labdaadogató gépet!

1. Helyezze a töltőt a gép csatlakozójára, amely gép hátoldalán található.
2. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor nincs túltöltve! A gépet 24 óránál több ideig TILOS tölteni.

Ha a gép rendszeres használaton kívül van, töltse fel rendszeresen (addig kell tölteni amíg zöldre nem vált a lámpa). 

TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

LABDÁK

TÖLTÉS

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*



 

 
 

 

 

 

*DO NOT USE THE MACHINE AGAIN UNTIL THE MACHINE HAS BEEN SERVICED* 

 
 

 

 

 

 
 

      

  

 

  

 

 

 

  

 

 
  

A gép 3 biztosítékot tartalmaz, 2 a gép hátulján és 1 a gép belsejében található. A hátoldalon található biztosítékok
több okkból kifolyólag is leoldhatnak.

A. Elektromos vagy motor hiba.
B. A labda elakadása.

Ha a biztosítékok leoldanak, azonnal kapcsolja ki a készüléket!

A. Ellenőrizze a csúszdát.
B. Kapcsolja vissza a megszakítókat.

Lehetséges időintervallumok: 2, 4, 6, 8 másodperc. Ezeket az időtartamokat a hátoldali forgókapcsolóval lehetséges 
beállítani, ha az időzítés aktiválva van. Nyomja meg az R gombot és a megadott intervallum szerint mind az 5 labda 
kilövésre kerül és ezután automatikusan leáll.
Ha bármilyen okból kifolyólag működés közben le kell állítania a gépet, nyomja meg az S gombot. Ha a géptől több,
mint 10 méterre áll, ügyeljen arra, hogy az antenna ki legyen húzva. 

2 másodperces intervallum - miután a gép elindult kb. 4 mp múlva kezdi kilőni a labdákat 2 másodpercenként.
4 másodperces intervallum - miután a gép elindult kb. 4 mp múlva kezdi kilőni a labdákat 4 másodpercenként.
6 másodperces intervallum - miután a gép elindult kb. 4 mp múlva kezdi kilőni a labdákat 6 másodpercenként.
8 másodperces intervallum - miután a gép elindult kb. 4 mp múlva kezdi kilőni a labdákat 8 másodpercenként.

MEGSZAKÍTÓK

IDŐZÍTÉS

KI/BE KAPCSOLÓ GOMB

Magyarázat az intervallumokhoz:

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*

MEGJEGYZÉS: ebben az üzemmódban tartós használat esetén az akkumulátorok gyorsabban merülhetnek.

után elindul a motor és minden F gomb lenyomásra egy labdát lő ki. Ebben a módban addig használhatja ameddig
szeretné. A labdákat bármennyiszer újra lehet tölteni. Leállításhoz nyomja meg az S gombot vagy kapcsolja ki 
a gépet a hátoldalon található kapcsolóval.

Ez azt jelzi, hogy a gép használatban van. Ez a fény és hangjelzés mindig aktiválódik ha a gép ladbát lő ki.
Ez azon emberek figyelmeztetésére szolgál, akik a gép közvetlen közelében tartózkodnak.

Ha a megszakítók továbbra is leoldanak, azonnal hagyja abba gép használatát és vegye fel a kapcsolatot
az értékesítőjével! Belső biztosíték – ha nem kapcsol be a készülék, lehetséges, hogy ez a biztosíték oldott le.

*Azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítőjével!*

Miután minden labda kilövésre került, a gép leáll.
Az intervallumokon túl a forgókapcsoló M állásába kapcsolásával a labda bármikor kilőhető. 

M - Edző mód: manuális módban 5 labdát lehet kilőni a kívánt időben. A kapcsoló M állásban R gomb megnyomása

A gomb világít ha, a gép be van kapcsolva. Használat után illetve karbantartás alatt kapcsolja ki.  

Az egyszeri lövés gomb az intervallum választó kapcsoló alatt, a gép hátoldalán található. Távirányító hiányában
ez a gomb használható. Egyszerre csak egy labdát tud így kilőni. 

A gomb megnyomását figyelmeztető hang és fényjelzés kíséri és 4 – 5 másodperc múlva a labda kilövésre kerül.

*IDŐRŐL IDŐRE ELŐFORDULHAT, HOGY EGYSZERRE 2 LABDA KERÜL KILÖVÉSRE*

LABDA FIGYELMEZTETŐ

EGYSZERI LÖVÉS GOMB
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SEBESSÉG KAPCSOLÓ       LABDA FIGYELMEZETŐ             BE/KI KAPCSOLÓ GOMB                  IDŐZÍTŐ

4-ES MÉRETRE SZŰKÍTŐ        EGYSZERI LÖVÉS GOMB

KEREKEK                   KEREKEK

TÖLTŐ CSATLAKOZÓ                                          MEGSZAKÍTÓK

A TT10 Powapass labdaadogató gép 5 sebesség beállítással rendelkezik. 

1. ALACSONY

2. ALACSONY/KÖZEPES
3. KÖZEPES
4. KÖZEPES/MAGAS
5. MAGAS

Rendszeresen tisztítsa a gépet.

1. Kapcsolja ki a gépet takarítás előtt.
2. Ügyeljen arra, hogy a gép mindig szemcse és pormentes legyen. 
3. Nedves kendővel tisztítsa. Soha ne használjon féktisztítót, benzin és petróleum-alapú tisztítószereket. 
4. Időnként tisztítsa meg a kerekeket is. 
5. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne ázzon el.

Tartsa száras helyen.

1. Mindig tiszta, száraz és biztonságos helyen tárolja.  
2. Takarja le a gépet olyan takaróval, amely nem engedi át a nedvességet.
3. Ügyeljen arra, hogy az öntözőrendszer ne áztassa el a gépet!

SEBESSÉG KAPCSOLÓ

TISZTÍTÁS

TÁROLÁS

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*

GÉP ELEJE ÉS HÁTULJA
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Kérjük ügyeljen arra, hogy a gépet csak függőleges helyzetben szabad szállítani!

1. Távolítsa el a felső csúszdát.
2. A legtöbb esetben forgótalp áll a gép, ebben az esetben ezt is távolítsa el.

4. Kezdetben nehézkes lehet mozgatni a gép lábait, de ez idővel könnyebbé válik.

SZÁLLÍTÁS

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*

5. Az alsó és a felső csúszda is levehető a könnyebb tárolás és szállítás érdekében

Az alsó és felső csúszdák felszereléséhez egyszerűen helyezze a be 2 pecket a felső csúszda alsó gyűrűjére, 
majd húzza vissza, hogy a helyére mozduljon. Helyezze be a rögzítőcsavart gyűrűk hátoldalán található furatba, 
majd húzza meg szorosra.

Miután a gép az utasításoknak megfelelően összeszerelésre került, már csak néhány lépést kell követnie, hogy
biztonsággal megkezdhesse a használatát:

· Győzödjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva
· Csak teljesen száraz labdát tegyen a gépbe (nedves labdával nem használható)
· Állítsa be a kívánt sebességet a forgókapcsoló segítségével
· Ha automata módod használna, állítsa be az időzítést
· Állítsa a gépet a megfelelő szögbe, majd rögzítse azt a gép oldalán találó rögzítőcsavar megszorításával.
· Engedje bele a labdákat a csúszdába. Fontos, hogy NE DOBJA
· Mindig próbálja ki egy labdával a beállított szöget és sebességet
· Ha forgótalpat is használ, állítsa be a megfelelő szöget az adott irányhoz.
· Csak az eszköz kezelője tartózkodhat az gép közvetlen közelében. Ne használja a gépet, ha a közvetlen

csecsemő van jelen.
· Jelezze szóban, ha indítja a gépet
· Nyomja meg az F gombot egyetlen labda kilövéséhez vagy nyomja meg az R gombot, ha automata módot

használ. Ha automata módban M van kiválasztva, akkor az F gombbal lehet a kívánt időben kilőni a labdát.
Miután minden labda kilövésre került, a kezelőnek meg kell nyomja az S gombot a gép leállításához.

· MEGJEGYZÉS: IDŐRŐL IDŐRE ELŐFORDULHAT, HOGY EGYSZERRE 2 LABDA KERÜL KILÖVÉSRE
· VÉSZLEÁLLÍTÁS: S gomb megnyomásával az eszköztől 20 méteres hatótávon belül.
· MEGJEGYZÉS: ha 5 méternél távolabb áll a géptől, a távirányító antennáját teljesen ki kell húzni.
· Használat után mindig kapcsolja ki a gépet és tartsa be a töltésre vonatkozó utasításokat
· NE fektesse el a gépet hosszab ideig! Legfeljebb szállításkor rövid ideig szabad.

Ha technikai problémái huzamosabb ideig fennállnak, kérjük vegye fel a kapcsolatot értékesítőjével.

3. Lazítsa meg a gép lábait a rugós gomb benyomásával és húzza össze a lábat. 
(VIGYÁZZON AZ UJJAIRA, MERT BECSÍPHETI MIKÖZBEN BENYOMJA A GOMBOT)

A CSÚSZDA FELSZERELÉSE

EGYSZERŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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Nagy sebességű , kerekekre szerelt motorokat alkalmazunk, amelyek a labdák kilövését végzik. Nagyon fontos, hogy 
az alábbiakkal tisztában legyen.

súlyos sérüléseket okozhat a bőrön, például horzsolás és égési sérülés formájában. 

Fontos tudni, hogy a kerekeknek akár 15 másodpercig is eltarthat, amíg teljesen meg tudnak állni, ezért forgó állapotban 
TILOS a kerékhez nyúlni.

Kérjük, semmilyen körülmények között ne engedje, hogy csecsemők és kisgyermekek játszanak az eszköz közelében. 

Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék legyen kikapcsolt állapotban, amikor eltávolítja a beragadt labdákat

POWAPASS MOTOROK

vagy éppen javítást végez rajta.

Kezek és egyéb más testrészek sose kerüljenek a kerekek és a csúszda közelébe működés közben.

Működés közben a kerekek akár 4500 fordulat/perc sebességgel is foroghatnak, ezért testrészekkel való találkozáskor  

*KÉRJÜK AZONNAL TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG CSOMAGOLÁST ÉS TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, MERT VESZÉLYES LEHET*



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AUSTRALIA  
Powasports Pty Ltd 
Aberfoyle Park 
South Australia 5159 
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