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Omdat de machine 2 schietkoppen heeft, moeten beide schietkoppen ingesteld worden op het gewenste 
effect (topspin/bottomspin), de gewenste snelheid en balbaan. Meestal wordt schietkop A (bij spelen 
tegen machine de rechter schietkop) ingesteld op topspin en schietkop B op bottomspin maar dit is niet 
verplicht. De machine kan bijvoorbeeld ook ingesteld worden op 2 soorten topspin waarbij de ene kort 
achter het net komt en de ander diep. De snelheid en balbaan van een schietkop kan bij vrijwel alle 
oefeningen ingesteld worden door de machine op “Regular” te zetten. Daarna kan voor kop A of B 
gekozen worden en de gewenste snelheid en balbaan gekozen worden. 

Als de machine net neergezet is, kan gechecked worden of de machine goed achter de tafel staat door in
Regular mode de machine op positie 5 te laten schieten, de bal moet dan in het horizontale midden van 
de tafel komen. Er moeten voldoende balletjes in de ballenbak zitten omdat de hele “slurf” zich met de 
balletjes vult voordat deze goed gaat schieten.

De machine kan ingesteld worden door op 1 positie te schieten of willekeurig (random) op alleen de 
rechter of linker helft of de gehele tafel. De diepte kan steeds voor 1 schietkop ingesteld worden, als 
dus 2 verschillende dieptes gewenst zijn, moeten beide schietkoppen gebruikt worden. 

Functies:



1. Instellen van een standaard oefening 
2. Instellen snelheid en balbaan
3. Sneller/langzamer achter elkaar laten schieten
4. De duur van een oefening instellen
5. Een eigen programma maken
6. Een eigen programma uitvoeren

1. Instellen van standaard oefening
1.1. Op 1 positie met 1 soort effect

• Kies “Regular Mode”, selecteer de schietkop (A of B) en selecteer “topspin” of “bottom 
spin”.

• Stel de snelheid in met “Revolving intensity” (1-15).
• Kies een positie op de tafel (1-9, 5 is in het midden)
• Zet machine aan (On/Off)
• Stel eventueel de balbaan bij met “Arc adjust” (0-50)

 
1.2. Op meerdere posities met 1 soort effect/diepte 

• Kies “Random mode” door op deze button te drukken, door nogmaals te drukken wordt 
alleen FH of BH gekozen (zie lampje voor positie, groen is de hele tafel)

• Selecteer de schietkop (A of B) en selecteer “topspin” of “bottom spin”.
• Stel de snelheid in met “Revolving intensity” (1-15).
• Zet machine aan (On/Off)
• Stel eventueel de balbaan bij met “Arc adjust” (0-50)

 
1.3. Op meerdere posities met 2 soorten effect/dieptes

• Stel de schietkoppen (voor beide schietkoppen A en B) in voor snelheid, effectsoort en 
balbaan (zie 2.)

• Druk op “A+B Random” en kies bij “Random” voor de plaats waar ballen komen: FH, 
BH of overal.

1.4. Een ingebouwd programma van machine (moeilijkheid 1-5)
• Er zijn 5 verschillende ingebouwde programma's met oplopende moeilijkheid 1-5
• Druk op “Inbuilt mode” waarna “C-1” wordt getoond en het “sole” lampje brandt.
• Wijzig evt. de moeilijkheid van het programma door op “v” of  “^” te drukken. 
• Druk op “On/Off” om de machine te starten.
• De moeilijkheid van het programma kan ook tijdens het spelen direct gewijzigd worden.

1.5. Keuze uit 2-5 ingebouwde programma's van machines
• De machine kan de verschillende ingebouwde programma's afwisselen, kies hiervoor 

welke verschillende programma's de machine moet gebruiken.
• Druk op “Inbuilt mode”, evt. nogmaals zodat het lampje bij “mix” brandt, de display 

toont “CA1”.
• Ga naar het gewenste programma via de “v” en “^” buttons en sla het gewenste 

programma op voor gebruik door op “Memory/Confirm” te drukken, dit programma is 
nu toegevoegd aan de serie die de machine gaat gebruiken.



• Herhaal bovenstaande item voor elk ander programma dat moet worden toegevoegd.

1.6. Moeilijkste programma waarbij machine zelf de ballen aanpast
• Hierbij worden snelheid, balbaan, spin, positie en frequentie door de machine zelf 

aangepast.
• Druk op “Intelligent Control”, het lampje voor “A+B random” en “Random mode” gaat 

branden. Eventueel kan nu via button “Random mode” gekozen worden om alleen op 
FH, BH of hele tafel te spelen.

• Druk op “On/Off” om machine te starten.
• Eventueel kan de snelheid (Revolving Intensity) en balbaan (Arc adjust) tijdens het 

spelen nog worden aangepast.  

2. Instellen snelheid en balbaan
• Het aanpassen van snelheid en balbaan kan voor elke schietkop apart ingesteld worden. Dit kan 

voor de meeste oefeningen in regular mode vooraf worden gedaan of tijdens het spelen zelf 
worden aangepast. Bij “Inbuilt programs” en “Eigen programma's” kan dit alleen tijdens het 
spelen worden aangepast.

• Stel eerst de snelheid in en pas dan de balbaan hieraan aan.
• Druk “Regular”, kies de schietkop (A of B), selecteer “topspin” of “bottom spin” en kies een 

positie (1-9), daarna zet machine aan (On/Off). De machine gaat nu schieten en de snelheid en 
balbaan kan worden ingesteld.

• Wijzig snelheid met “v” of “^” buttons van de “Revolving intensity”.
• Wijzig hierna de balbaan met “v” of “^” buttons van de “Arc adjust”.
• Druk “Adjust / Confirm” button voor het bewaren van deze instelling.
• Herhaal dit eventueel voor de andere schietkop.
• Bij “Inbuilt programs” en “Eigen programma's” wordt eerst het programma ingesteld en gestart 

en vervolgens tijdens het spelen kunnen de snelheid en balbaan aangepast worden zoals 
hierboven beschreven.

3. Sneller / langzamer achter elkaar laten schieten
• De frequentie van de achtereenvolgens weggeschoten ballen kan langzamer of sneller achter 

elkaar worden ingesteld met de “Ball frequency” buttons “v” of “^”. Hiermee wordt het aantal 
ballen / minuut ingesteld tussen 30 en 100.

4. De duur van een oefening instellen
• Na het starten van de machine via “On/Off”, blijft de machine onbeperkt doorgaan. De machine

heeft ook de mogelijkheid om een vastgestelde periode in te stellen. Dit kan door het instellen 
van (1) het aantal minuten of (2) het aantal ballen dat achtereen geschoten wordt. Dit beperken 
van de duur van de oefening kan op elk moment voor het starten van de machine worden 
ingesteld.

• Druk op “Time/count” button, het lampje boven de button geeft “Min” aan waarmee de duur in 
minuten kan worden ingesteld. Door nogmaals op “Time/count” button te drukken, gaat het 
lampje boven de button op “Pcs” waarmee het aantal balletjes die geschoten worden wordt 
ingesteld.

• Bij “Min”, kan het aantal minuten van spelen ingesteld worden met de “v” en “^” buttons.
• Bij “Pcs” kan het aantal balletjes van spelen ingesteld worden met de “v” en “^” buttons 



waarbij met steeds 10 verhoogd of verlaagd kan worden.
• Na instellen van de duur van de oefening, kan het reeds ingestelde programma gestart worden 

door op “On/Off” te drukken.

5. Een eigen programma maken
a) Zorg dat de schietkoppen A en B goed ingesteld staan wat betreft topspin/bottomspin, snelheid 

en balbaan in regular mode.
b) Druk op Set/C en de lampjes “Sole” (Program mode), 1 van de 9 positielampjes en in de display

het cijfer (1-5) achter “P-” gaan knipperen.
c) Druk op de button voor schietkop A om deze in te stellen, kies hiervoor “Topspin” of 

“Bottomspin”, “Revolving intensity” (snelheid van ballen) en “Arc adjust” (balbaan). Hierna 
zijn deze buttons tijdens het programmeren niet meer geldig, de instellingen zijn voor schietkop 
A nu ingesteld.

d) Druk een positiebutton in voor de positie waar de bal moet worden geschoten en herhaal dit 
voor de posities van de volgende ballen (max. 32). 

e) Herhaal c-d voor schietkop B.
f) Druk op de programmeerbuttons “v” en “^” om het juiste programma te selecteren waaronder 

deze moet worden opgeslagen (P1-5) en druk op “Memory/Confirm” om het programma op te 
slaan. Het vorige programma dat onder dit programmanummer stond is nu vervangen.

g) Druk op “On/Off” om dit programma te starten.

6. Een eigen programma starten
a) Druk op de button “Program Mode” en kijk of het lampje “Sole” brandt voor het selecteren van 

1 programma.
b) Kies met “v” en “^” het gewenste programma.
c) Druk op “On/Off” om dit programma te starten
d) Om een serie programma's automatisch achter elkaar uit te voeren kunnen 2-5 van de eigen 

programma's worden geselecteerd. Deze worden automatisch door elkaar gebruikt.
e) Druk op de button “Program Mode” en eventueel nogmaals zodat het lampje “Mix” boven de 

button gaat branden. De display geeft dan aan “PA-?” (? is 1-5).
f) Ga met “v” en “^” naar het gewenste programma en kies vervolgens “Memory/Confirm”.
g) Herhaal f) voor meerdere programma's die aan de serie moeten worden toegevoegd (max. 5).
h) Druk op “On/Off” en de programmaserie wordt gestart.
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