
 

 

 Sådan indstiller du robotten til træningsøvelser: 

         DRILL (forprogrammerede 64 øvelser) 

 1. Tænd for panelet (2) 

2. Tryk på menu (9) 

3. Kør markøren nedad (8) til “DRILL” og og tryk på OK (9) 

4. Vælg øvelse: Se træningsprogrammet hvilken øvelse, du ønsker 

og find robotøvelsenr-eller vælg mellem 64 øvelser, se 

betjeningsvejledningen. 

5. Find øvelsen ved at trykke på markøren (5) eller (6) indtil 

nummeret vises øverst.  

6. Indstil “head angle” manuelt og brug forslaget på skærmen ved 

at dreje op eller ned på boldhovedet indtil vinklen er som 

øvelsen anbefaler. Du kan altid ændre vinklen manuelt alt 

efter om du vil have flade eller høje bolde. Se dog pkt 8 

vedrørende boldens fart. 

7. Tryk en enkelt gang på markøren (8) og indstil “wait adjust” 

ved at trykke på markøren (5) eller (6), hvor mange bolde i 

minutter, du vil modtage. Prøv dig frem. 

8. Tryk en enkelt gang på markøren (8). Indstil fart, “speed 

adjust” ved at trykke på markøren (5) eller (6)  

9. Punkterne  “no of reps” og henholdsvis er en “time” er ”timere” 

for hvormange bolde, du vil modtage eller hvor længe du vil 

spille 

10. Start og stop robotten ved at trykke på (4), på (3) hvis du bare 

vil se en enkelt “testbold” 

11. HUSK: Bevæg aldrig robothovedet mens robotten. Men du kan 

godt ændre fart, boldinterval o.l. på kontrolpanelet mens 

robotten kører. 

12. Gå tilbage til punkt 3: Her kan i stedet for “DRILL” vælge 

“NORMAL”, men så skal du manuelt programmere samtlige 

indstillinger. Når du er fortrolig med robotten er der mange 

fordele ved at anvende “NORMAL” funktionen 

13. Øvrige funktioner: Vent til du er fortrolig med “DRILL” og 

“NORMAL”. 

14. Hvis robotten fejlmelder, at en bold spærrer og robotten 

stopper: Første gang ring Ole 22411417, næste gang kan I selv. 

Husk at bulede bolde udløser robotstop og husk at bolde 

udendørs skal tørres af inden de lægges i boldbeholderen! 

15. NB! Øvelser 1-5 (DRILL) er de øvelser, man som begynder og 

ny spiller bør anvende, fordi man manuelt kan ændre fart, 

interval, højde og timere indenfor hver øvelse. 

16. Husk at hvis en øvelse beder om backspin (underskru), skal du 

dreje robothovedet 180 grader 

 


