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Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o tom, jak správně používat a starat se o baseballový nahrávací stroj TriPlay 
Basic. 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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Vždy používejte při tréninku baseballovou helmu.
Nestůjte těsně před strojem a otvorem, odkud vystřeluje míčky.
Nevkládejte ruce do stroje ani jiné objekty, aby nedošlo k jeho poškození.
Nevkládejte do stroje TriplePlay Basic mokré míčky. Nepoužívejte stroj pokud je mokrý.

NEKOMBINUJTE RŮZNÉ TYPY MÍČKŮ 

Pro dodržení bezpečnosti používejte vždy stejný typ míčků. Stroj TriplePlay Basic vystřeluje profesionální míčky na 
baseball nebo softball trochu jinak na rozdíl od tréninkových polyuretanových míčků. Pro co nejlepší výsledek tedy 
používejte vždy jen jeden typ.

TriplePlay Basic nahrávací stroj umí vystřelovat baseballové míčky:
- Standardní nebo míčky s nízkými švy
- Tréninkové polyuretanové nebo RIF míčky

TriplePlay Basic nahrávací stroj umí vystřelovat softballové míčky:
- 12” standardní softballové míčky nebo míčky s nízkými švy
- 12” tréninkové nebo RIF softballové míčky

Nastavení stroje 

Otočte stroj vzhůru nohama jako na obrázku níže. Umístěte nohy do držáků, které jsou umístěné na základně stroje a 
upevněte všechny nohy pomocí matic. Pomocí držáku (viz obrázek níže vpravo) zdvihněte stroj do vzpřímené polohy. 
Umístěte stroj na přední polovinu umístění nadhazovače, přibližně 17 m (55 stop) od mety pro baseball nebo 12 m (40 
stop) pro softball.



Přeprava stroje 

Nejprve se ujistěte, že je elevační pojistný kolík na místě. Pomocí rukojeti snižte stroj až na transportní kolečka. Jakmile 
stroj leží na kolečkách, je možné jej přemístit podobně jako u klasického kolečka.

Manuální ovládání 

Před tím, než provedete manuální úpravy, odstraňte elevační pojistný kolík.

Výška nadhozu 

Pro vyšší nadhoz otočte elevačním knoflíkem po směru hodinových ručiček (doprava). Pro snížení výšky nadhozu otočte
knoflíkem doleva, proti směru hodinových ručiček.

Směr nadhozu

Otočte jednou směrovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček (doleva) pro jeho uvolnění. Pomocí rukojeti otočte 
strojem doleva nebo doprava pro nastavení požadovaného směru. Směrový knoflík opět utáhněte.

Údržba a čištění

TriplePlay Basic 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. 

Uskladnění

Skladujte TriplePlay Basic na suchém a čistém místě, odpojený od zásuvky.



KONTROLNÍ PANEL

1) Hlavní vypínač – Stiskněte ON pro spuštění stroje. Rotující kolečka se začnou
točit. Po zhruba 20 vteřinách by měl být stroj připravený pro nadhazování.

2) Tlačítko Reset – Pokud je stroj připojený do zásuvky, ale stejně nepracuje,
nejprve sepněte hlavní vypínač na pozici OFF. Poté zkontrolujte, zda nejsou v
kolečkách nějaké překážky, případně je odstraňte. Pokud tlačítko RESET vyskočí,
stiskněte jej. Poté přepněte hlavní vypínač do pozice ON a nyní by měl stroj začít
pracovat. Pokud se stroj nadále průběžně vypíná, aniž by kolečkům něco překáželo,
bude stroj možná potřebovat servisovat.

3) Rychlost nadhozu – TriplePlay Basic stroj nadhazuje v rychlostech od 48 do 130
km/h (30 – 80 mph) u baseballových míčků a od 48 do 105 km/h (30 – 65 mph).
Rychlost nadhozu se ovládá pomocí tří motorových knoflíků.

4) Výběr nadhozu –  TriplePlay Basic umí nadhazovat FASTBALLS, SINKERS,
CURVES a SLIDERS. U softballových míčků jsou to RISERS, SINKERS, CURVES,
SCREWBALLS a DROP SCREWBALLS. Typ nadhozu nastavte pomocí tří
motorových knoflíků. Hodnota jedna je nejpomalejší nastavení a hodnota 10 je pro
nejrychlejší nastavení. Pro jednotlivá nastavení naleznete níže tabulku. 

5) Externí baterie (volitelná) – TriplePlay Basic HD Battery Pack se zapojuje do
spodní, pravé části kontrolního panelu. Baterie dokáže pohánět stroj až 4 hodiny.
Externí baterie HD Battery Pack se plně nabije přes noc a musí být nabíjena po
každém použití.

TABULKY NASTAVENÍ TYPŮ NADHOZŮ



Záruka stroje TriplePlay Basic

Společnost Sports Tutor, Inc. poskytuje tříletou záruku na nahrávací stroj TriplePlay Basic 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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