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1. Eerste gebruik van machine
Als u de machine “nieuw uit de doos” ontvangt, zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken. 
Bij de machine dienen eerst een aantal onderdelen geïnstalleerd te worden en zijn er een aantal 
zaken waar u aan moet denken bij het gebruik van de machine:

• Allereerst vindt u bij de machine een aantal zekeringen. U moet even nakijken of er al een 

zekering zit in de zekeringhouder van het machine paneel, er mogen nog geen powerkabels 
aangesloten zijn op de machine! U draait eerst de houder los. Indien deze nog leeg is, doet u 
de zekering in de houder en draait u deze weer vast in het machine paneel. Er zijn 2 
zekeringen, een kleine (5A) voor de machine en een grotere (30A) voor de voet.

• De bijgeleverde accu met kabel, moet in de houder van de standaard/voet geplaatst worden 

met de kabel aan de bovenkant. De kabel van de accu wordt in de “DC connector” 
aansluiting worden geplaatst. 

• De afstandsbediening werkt d.m.v. 1.5 V batterijen. Deze moeten eerst in de 

afstandsbediening geplaatst worden door de batterijhouder van de afstandsbediening te 
openen, de batterijen erin te plaatsen en de houder weer te sluiten. De afstandsbediening kan
bewaard worden in de houder van de standaard/voet.

• Als u de machine wilt gebruiken met de accu en dus niet gebruik maakt van de 220V 

stroomvoorziening, moet de accu eerst volledig opgeladen worden. Dit doet u door de 220V 
aansluiting van de oplader in het stopcontact te doen en de ronde connector van de oplader 
aan te sluiten op de ronde connector van de accu, deze wordt uit de “DC connector” gehaald.
De machine kan voor het opladen gewoon uit staan. U ziet aan het lampje op de oplader of 
de accu nog opgeladen wordt (rood) of dat deze helemaal vol zit (groen).

• Als de afstandsbediening “Aan” staat, gaan de batterijen langzaam leeg, ondanks dat de 

afstandsbediening weinig energie gebruikt. Zet daarom de afstandsbediening na gebruik 
altijd weer uit. Het “Aan” en “Uit” zetten van de afstandsbediening gaat via de “Power 
button” op de afstandsbediening (ON/OFF), echter u dient deze button een aantal seconden 
ingedrukt te houden (ong. 3 sec), dan gaan de markeringen (puntjes en blokjes) op de 
afstandsbediening aan of uit.

• Indien u de machine via de 220V kabel gebruikt (aansluiten op de platte 220V aansluiting 

van het bedieningspaneel van de badmintonmachine en op de badmintonbaan in het 
stopcontact via een verlengsnoer/kabelhaspel). Zet de Power schakelaar van de machine op 
ON. Na gebruik moet de Power schakelaar uit gezet worden (OFF).

• De shuttlehouder kan eenvoudig op de machine geplaatst worden door de midden-opening 

in de shuttlehouder over de pin van de machine te schuiven, deze pin moet bij ontvangst van
de machine op de machine geplaatst worden. Plaats de pin over de as van de machine, die 
aan de bovenkant uit de machine komt. Aan deze as zit een plat gedeelte waar de schroef 
van de pin op moet worden vastgeklemd, gebruik hiervoor de bijgeleverde inbussleutel. De 



shuttlehouder wordt steeds weer van de machine getild en vervolgens gebruikt om alle 
shuttles van de grond in de houder te plaatsen. Daarna wordt de shuttlehouder weer op de 
machine geplaatst. Het kan handig zijn om een 2de shuttlehouder te bestellen, zodat men 
tijdens het werken met de machine al de andere shuttlehouder kan vullen.

• De afstandsbediening kan aangezet worden door 3 sec op de powerbutton van de 

afstandsbediening te drukken. Als de machine en de afstandsbediening “Aan” staan, draait 
de shuttlehouder. De schietwielen worden met een druk op de “>/||” button van de 
afstandsbediening gestart en de machine gaat dan na 3 seconden (een beveiliging voor per 
ongeluk drukken) de shuttles wegschieten. Het schieten wordt weer gestopt (standby)  door 
nogmaals op de “>/||” button te drukken. Als u de machine alleen standby wilt zetten maar 
nog niet gebruiken, en bijvoorbeeld al een programma wilt inprogrammeren, kunt u dit al op
de afstandsbediening instellen. Pas als u het schieten start (“>/” button) worden alle nieuwe 
instellingen naar de machine gezonden en het schieten gestart.

• De machine wordt in het veld op de “T” positie gezet. Om de machine in de goede 

horizontale richting te laten schieten, moet de horizontale positie op “40” (midden) gezet 
worden, de machine moet dan exact recht door schieten.
Ook een goede manier om de juiste plaats van de shuttlemachine te bepalen is om de 
machine op “random” te laten schieten. De volgorde is als volgt:

1. Laat machine in “random mode” schieten.

2. Check of de machine shuttles in het net schiet als de voet op de hoogste stand staat. Indien 
dit het geval is moet de machine moet de machine mogelijk iets dichter bij het net geplaatst 
worden.

3. Als de machine shuttles achter de achterlijn schiet zet dan de snelheid lager of zet de 
machine meer naar achteren (verder van het net).

• Bij de “grijpers”, die de shuttles uit de houder grijpen, zitten aan beide grijpers een extra 

grijper die met een sleutel dichter of verder van elkaar kunnen worden gezet. Dit is handig 
als bijvoorbeeld met plastic shuttles gespeeld wordt, welke “vaster” in de houder zitten. 
Door de grijpers dichter bij elkaar te zetten, pakken deze de shuttle beter vast.



2. Voet (standaard) en accessoires

1. Voet
De voet (standaard), van de 4025 badminton machine, heeft 3 buttons voor het hoger/lager 
positioneren van de badmintonmachine. De button hoeft niet continu ingedrukt te worden, 1x 
indrukken is voldoende. De UP (“^”) laat de machine naar het hoogste punt bewegen. De DOWN 
(“v”) button laat de machine naar het laagste punt bewegen. De button tussen hoogste en laagste 
positie (•) stopt het bewegen en zet de machine stil op de positie van het drukmoment.

De voet heeft 2 houders:

• Een grote houder om de accu in te plaatsen, de kabel van de accu moet aan de bovenkant 

zitten

• Een kleine houder voor de afstandsbediening. De afstandsbediening kan los gebruikt worden

om de machine te bedienen maar ook in de houder geplaatst worden. Bij het opbergen van 
de machine is het zeker goed om de afstandsbediening altijd weer terug te plaatsen in de 
machine.

De voet heeft een aantal aansluitingen/schakelaar:

• DC, hier moet de connector van de accu in geplaatst worden

• ??, hier kan de speciale kabel aangesloten worden indien de machine niet op 220V kan 

worden gebruikt en dus de 4025 badmintonmachine op de accu moet werken. De andere 
kant van de kabel wordt in de ronde aansluiting van de 4025 badmintonmachine geplaatst

• ON/OFF (1/0) schakelaar, als de schakelaar op “1” staat, kan de hoogte van de voet 

gewijzigd worden

2. Oplader
De oplader wordt gebruikt voor het opladen van de accu. Hiervoor moet de net-aansluiting in een 
220V stopcontact worden geplaatst en de andere kabel aan de accu. De accu kabel moet hiervoor uit
de DC aansluiting van de voet worden gehaald en aan de oplader worden gekoppeld. Als de accu 
wordt opgeladen, brandt het lampje “rood”. Als de oplader niet is aangesloten op de accu of de accu
is helemaal opgeladen, brandt het lampje “groen”.

3. Afstandsbediening
De afstandsbediening heeft aan de achterkant een houder voor 2 AAA 1.5V batterijen. Het klepje 
moet hiervoor open gemaakt worden en de batterijen op de goede manier (de uitstekende veer is de 



“-”). 
De afstandsbediening wordt aangezet door ongeveer 3 seconden op powerbutton (ON/OFF) te 
drukken. Er zullen dan een aantal markeringen op de display getoond worden. Na gebruik moet de 
afstandsbediening weer uitgezet worden door weer 3 seconden op de powerbutton te drukken, de 
markeringen op de display zijn dan weer weg. Hoewel de afstandsbediening erg weinig energie 
gebruikt, zullen de batterijen langzaam leeg raken als de afstandsbediening aan blijft staan. Omdat 
de afstandsbediening noodzakelijk is voor de bediening van de 4025 badmintonmachine, is het 
verstandig om altijd wat extra batterijen bij de machine te bewaren, ingeval de batterijen leeg zijn.



3. Snelheid, Frequentie en schieten

Alle oefeningen, die met de machine ingesteld kunnen worden, kunnen op snelheid aangepast 
worden. De hoogte van de machine en van de voet beïnvloeden de hoogte/diepte van de shuttle, dit 
moet u naar inzicht zelf aanpassen of eventueel het shuttlekanon korter/dieper in het veld zetten. De 
shuttlemachine staat normaal ongeveer bij de ” T” aan de overkant van het net als waar de speler 
staat.

De frequentie bepaalt de pauze tussen elke geschoten shuttle, deze kan ingesteld worden tussen 1 
(lange pauze) en 9 (korte pauze, shuttles heel snel achter elkaar). 
De frequentie speelt ook een rol bij de horizontale variatie. De machine beweegt bij horizontale 
variatie continu rechts/links tussen 2 uiterste punten. De frequentie bepaalt dan echter op welk 
moment de shuttle daadwerkelijk wordt geschoten. Dit kan veel invloed hebben op de zwaarte van 
de oefening. 
Freq ON laat de shuttlehouder draaien, Freq OFF zet deze op 0 zodat de shuttlehouder stil staat. 

De Start/Stop button start het schieten. Als het schieten AAN staat, is rechtsonder in de display, een 
rondje zichtbaar. Voor het schieten moet ook de frequentie AAN staan.



4. De functies van de machine

De machine heeft vele verschillende functies waarmee de shuttles op verschillende manieren 
kunnen worden weggeschoten:

• Via de hoogte van de voet

• Met verschillende snelheid

• Met verschillende frequentie

• Op verschillende plaatsen:

1. 1 vast punt, de horizontale positie en verticale positie is in te stellen naar wens van het 
specifieke punt op de baan

2. Op verschillende dieptes (“high/low” op 2 posities of variabel)

3. Horizontaal op 2-line of 3-line (2 of 3 vaste posities) en variabel. De diepte is hier naar wens
aan te passen (10-40).

4. Willekeurig/random, hierbij worden de shuttles willekeurig op 28 verschillende posities 
weggeschoten.

5. Cross, hierbij zijn 6 verschillende combinaties van 2 cross (schuin in veld tov elkaar) 
shuttles mogelijk, waarbij de horizontale positie en verticale positie steeds wordt gewijzigd

6. Via een eigen ingesteld programma van maximaal 28 posities



1. Vast punt

De shuttle kan op een vaste horizontale en verticale positie op de baan worden ingesteld. Deze 
positie kan horizontaal worden ingesteld via de “<” en “>” buttons op de afstandsbediening tussen 
positie 10 (links voor de speler) en 70 (rechts voor de speler). De verticale positie kan worden 
ingesteld via de “^” en “v” buttons tussen positie 10 (laag) en 40 (hoog).

→ Let op dat snelheid naar eigen inzicht kan worden ingesteld.



2. Horizontale en verticale variaties

De 4025 badminton machine heeft diverse manieren om horizontaal te varieren:

• Willekeurig horizontaal tussen de 2 zijlijnen

• 2 line functie (op 2 vaste posities links en rechts)

• 3 line functie (op 3 vaste posities links, midden en rechts)

De 4025 badmintonmachine kan op 2 manieren verticaal varieren:

• willekeurig tussen 2 vaste dieptes 

• op 2 vaste posities kort en lang

De horizontale en verticale variaties kunnen niet gecombineerd worden met elkaar, hiervoor is de 
“random functie”. Wel kan de horizontale variatie op een vaste diepte naar wens worden ingesteld 
door de diepte in te stellen (10-40). Ook kan de verticale variatie op een vaste horizontale positie 
(10-70) worden ingesteld, bijvoorbeeld op de forehand of de backhand, via de “<” en “>” buttons.

Horizontale variatie, druk elke keer op de “horizontal” button:

1. willekeurig tussen de 2 zijlijnen
→ De shuttle wordt willekeurig over de hele breedte van het veld gespeeld. De instelling 
van de frequentie heeft grote invloed op de zwaarte van deze oefening. Als de machine wel 
steeds naar de andere kant beweegt maar pas weer schiet als deze weer terug bij de speler is, 
gaat dit gemakkelijker dan dat de machine net schiet op het moment dat deze gepositioneerd 
staat richting de andere zijlijn (……… op display zichtbaar)

2. 2-line wide
→ De 2-line wide wordt vaak gebruikt voor trainingen van 2 (groepjes) spelers. Groep1 
krijgt dan 1 shuttle en vervolgens schiet de machine naar groep2 waardoor groep1 tijd krijgt 
om te prepareren voor de volgende slag of weer achterin de rij aan te sluiten (.       . op 
display zichtbaar).

3. 2-line middle (.    . op display zichtbaar).

4. 2-line narrow (.  . op diplay zichtbaar)
→ De 2-line narrow schiet op 2 posities dicht bij elkaar zodat dit geschikt is voor 1 speler 
die resp. forehand, backhand, forehand, etc. krijgt

5. 3-line (.     .      . op display zichtbaar)
→ de middenpositie krijgt meer shuttles dan de links/rechts posities, hierdoor is de 3-line 
functie meer geschikt voor 1 speler die over de hele baan in een vast patroon de shuttles 
krijgt aangespeeld

De hoogte van de horizontale shuttles kunt u naar wens (diepte)  aanpassen met de verticale buttons 



“^” en “v”.

Verticale variatie, druk elke keer op de “vertical” button:

1. 2-line, de shuttle wordt om beurten kort en lang geschoten

2. willekeurig, de shuttle wordt willekeurig tussen de korte en lange positie geschoten

Tijdens de verticale variatie kan de horizontale positie op een vast horizontaal punt gezet worden 
met “<” en “>”.

Om de variatie uit te zetten, drukt u op de “F” button.

→ Let op dat snelheid en positie van de machine op de baan, naar eigen inzicht kunnen worden 
gecombineerd met de verschillende variaties.



3. Willekeurige (random) shuttles

De machine kan de shuttles op 28 willekeurige posities in het veld schieten, 7 horizontale en 4 
verticale posities.

Zodra de “Random” button wordt ingedrukt, zal de machine tussen deze 28 posities gaan bewegen. 
De snelheid van de frequentie, voor de aanvoer van de shuttle, is hierbij van groot belang. Soms 
worden de shuttles een aantal keer op dezelfde positie geschoten maar dan is dat puur toeval omdat 
de machine ondertussen al naar verschillende andere posities op de baan heeft bewogen maar daar 
nog niet geschoten heeft vanwege de instelling van de frequentie.

Random functie:

1. Druk op “Random”

Om de random functie uit te zetten, drukt u op de “F” button.

→ Let op dat snelheid en positie op de baan naar eigen inzicht kunnen worden gecombineerd met 
de variaties.

→ Als de snelheid heel laag staat, moet mogelijk de machine dichter bij het net worden gezet. De 
hoogte over het net kan bij “Random” niet worden gewijzigd dus als dit voor kinderen noodzakelijk
zou zijn, moet dit gedaan worden door de machine handmatig iets hoger in te stellen.



4. Cross 

De machine kan 2 shuttles achter elkaar cross (schuin) op 2 verschillende plaatsen spelen. Er zijn 
hierin 6 verschillende combinaties, het aantal keer drukken op de “Cross” button staat voor elke 
combinatie:   

1. Links kort, Midden diep

2. Midden kort, Links diep

3. Midden kort, Rechts diep

4. Rechts kort, Midden diep

5. Links kort, Rechts diep

6. Rechts kort, Links diep

→ Alleen de frequentie kan hierbij worden gewijzigd, niet de snelheid of de hoogte (in de machine).
Wel kan de voet hoger/lager worden ingesteld om de posities te perfectioneren.

→ Als tussendoor een andere functie wordt gebruikt en vervolgens weer naar “Cross” gegaan 
wordt, onthoudt de machine de laatste posities. Bovenstaande volgorde is de uitgangssituatie.

Om de cross oefeningen te stoppen, moet de “F” toest ingedrukt worden.



5. Programmeren

Met de 4025 kunnen zelf programma’s gemaakt worden. Er zijn 28 posities op de baan (7 
horizontaal en 4 verticaal). Elke positie kan 1x gebruikt worden, dit betekent dat dus maximaal 28 
posities in een programma kunnen worden geprogrammeerd.

Om het programmeren te starten, moet de “Program On” button 3 sec ingedrukt worden totdat een 
knipperend puntje op het scherm verschijnt. Vervolgens kan de gewenste positie gekozen worden 
met de 4 pijltjestoetsen. De positie wordt opgeslagen met “Program On”, een reeds 
geprogrammeerde positie wordt verwijderd met “Program Off” (ga eerst naar de positie toe welke 
verwijderd moet worden). Om een nieuw programma te starten (oude programma verwijderen), 
moet de “Program Off” button 3 sec ingedrukt worden.

De snelheid, frequentie en hoogte van de voet, kan naar wens worden aangepast voor het 
programma. Omdat de 28  posities op de baan vast staan ingesteld, moet de machine mogelijk eerst 
op de juiste positie, en de voet op de juiste hoogte worden ingesteld. Dit is alleen nodig indien de 
machine, bij korte shuttles, in  het net schiet of bij diepe shuttles buiten de achterlijn. 

Het programma wordt gemaakt vanuit de positie van de speler (naar links is links in het 
badmintonveld en rechts is rechts op het badmintonveld), echter de korte shuttles zijn onderin het 
scherm en de diepe shuttles boven. Dit is even wennen en het is goed om hier even “mee te spelen”.

Volgorde van programmeren:

1. Program On (3 sec): Starten programmeren

2. Program Off (3 sec): Vorige programma wissen

3. Pijltjes toetsen gebruiken om naar de gewenste positie te gaan

4. Program On: opslaan positie in programma

5. Herhaal punt 3-4 tot het programma helemaal gereed is

6. Start het schieten 

→ Een positie in een bestaand programma invoegen is lastig. Mogelijk moet het programma eerst 
uitgevoerd worden en stoppen op het moment, waar een extra positie moet worden ingevoegd. 
Daarna positie toevoegen. We zijn dit nog aan het uitzoeken. Gemakkelijker is om een nieuw 
programma te maken (zie boven punt 2). 



6. Commando's voor op de baan

      ^ Hoog

  <  F  > Links/Fixed//Rechts

     v Laag

VERT = High/Low (Vertical) button
HOR = Horizontal button
RAN = Random button
CROSS = Cross button
PRO = Program button

Aantal keer 
Button drukken 
→ 

1 2 3 4 5 6

Oefeningen
 |
v

1 vast punt
hor (10-70)
ver (10-40)

F

Naar Rechts >

Naar Links  <

Naar boven      ^

Naar onder v

Horizontaal

2-line wide HOR

2-line mid HOR

2-line narrow HOR

3-line HOR

willekeurig HOR

Verticaal 

2-line VER

willekeurig VER

Willekeurig (hor RAN



+ vert)

2 cross shuttles 
(gezien vanuit 
speler)

1 rechts kort
2 links diep CROSS

1 links kort
2 midden diep CROSS

1 midden kort
2 rechts diep CROSS

1 rechts kort
2 midden diep CROSS

1 midden kort
2 links diep CROSS

1 links kort
2 rechts diep CROSS

Programma PRO on
(3 sec)

Positie - links <

Positie - rechts >

Positie - dieper ^

Positie - korter v

Positie - opslaan PRO on

Positie - wissen PRO off

Uitvoeren 
programma
(schieten)

“>/=”

Snelheid 
aanpassen

Speed +/-

Frequentie 
aanpassen

Frequency
+/-
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