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6: Tips voor instellingen

1: Hoe reserveer je de ballenmachine?
Reserveren doe je via onze clubwebsite www.tvap.nl of via de
knltbclubapp via baan reserveren.
LET OP: BIJ REGEN OF KORTE TIJD NA REGEN DE MACHINE NIET
GEBRUIKEN!
LET OP: STAGE 3 BALLEN (gebruikt door de tennisschool) ZIJN NIET GESCHIKT
OM TE GEBRUIKEN, DEZE ZIJN TE ZACHT.

2: Hoe te beginnen?
De ballenmachine staat opgeslagen in de hal van de kantine waar je met je park
sleutel bij kunt.
Stap 1: Haal de accu en de telefoon van de oplader
Stap 2: Neem de accu, ballen, en de machine mee naar de baan
Stap 3: Plaats hem in het midden op de achterlijn

3: Opstarten op de baan
Stap 1: Haal de kap van de machine eraf door hem ophoog te schuiven, draai deze
om en bevestig hem op de machine.
Stap 2: Sluit de accu aan de achterkant van de machine aan en draai hem vast.
Stap 3: Druk aan de achterkant van de machine op de aan-knop.
Stap 4: zet de telefoon aan en open de TennisSmach app.
Stap 5: Gooi alle ballen in de bak

4: Instellen en spelen
Stap 1: Stel in de app in hoe je de bal aangespeeld wilt krijgen
Stap 2: Druk op ON (Druk op OFF om de machine te stoppen)
Je kunt de volgende instellingen aanpassen:
- Snelheid
- TopSpin
- BackSpin
- Frequency (doorloop snelheid van de ballen)
Druk op “program” om meer opties te krijgen, deze stand is ook nodig om met
meerdere spelers tegelijk te spelen.

5: Hoe eindig je de training?
Stap 1: Plaats alle ballen terug in de tas, zijn de ballen nat of missen er een aantal
stuur even een bericht naar ???
Stap 2: Zet de machine uit (zelfde knop als aan) en maak de accu los.
Stap 3: Draai de kap weer om en neem alles mee naar het opslag hok.
Stap 4: Zet de telefoon uit en hang deze aan de lader, ook de accu moet hier aan de
lader worden gedaan.
Stap 5: Plaats de machine en de ballen terug waar je ze ook vandaan gehaald hebt
Stap 6: Sluit de kast af, tot de volgende keer!
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Voor Tips zie verderop

6: Tips voor instellingen
Hoog en kort over het net:
- Plaats het bijgeleverde houtje onder de voorkant van het kanon
- Gebruik deze instellingen (Custom> 2> topDpin en BackSpin op 4> en kies de
Frequency)
- Ga in het midden bij het net staan
- Druk op ON
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