
 
 
 

 
Rychlý návod k použití 

FastPongu 
 

Děkujeme Vám za zakoupení systému FastPong. Je navržen tak, aby byl trénink stolního tenisu efektivnější a příjemnější. 

   
 Desky       Zdroj napájení        Míčkový senzor  
 
Nastavení 

1. Položte desky na stůl na stolní tenis a ujistěte se, že jsou pevně přitisknuté k sobě. 

 
2. Připevněte snímač míčků k robotu (vystřelovací hlavici) pomocí přiloženého suchého zipu. Dbejte na to, aby 

snímač míčků nesměřoval na slunce nebo jiná jasná světla, jinak se bude neustále spouštět. 

 
3. Druhý konec míčkového senzoru zapojte do konektoru míčkového senzoru a napájecí kabel do vstupního 

konektoru a síťové zásuvky. Zapněte zařízení 
 

 
Chcete-li získat podporu nebo si stáhnout příručku, navštivte fastpong.com/pages/support 

 
 
 

 
 

ZÁRUKA 
Název produktu Tréninkový systém stolního tenisu 

FastPong Záruční doba 

2 roky po nákupu Model FP01 
Datum nákupu  

ZÁRUČNÍ VÝJIMKY: 
1. Poškození vzniklé v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, úpravy, zásahu nebo nedodržení běžných pro-

vozních postupů uvedených v návodu k obsluze ze strany kupujícího. 
2. Závady nebo poškození způsobené rozlitím potravin/tekutin nebo nesprávným použitím elektrického 

napájení a napětí. 
3. Poškození, ztráty, závady nebo poruchy v důsledku požáru, povodně nebo jiných zásahů vyšší moci. 
4. Běžné opotřebení, koroze, rezavění nebo skvrny. 
5. Závady a poškození vzniklé v důsledku nesprávného testování, provozu, předvádění, údržby, instalace, 

seřízení nebo jakýchkoli změn či úprav jakéhokoli druhu. 
6. Škrábance a poškození vnějších povrchových ploch a vnějších exponovaných částí, které jsou způsobeny 

běžnými vlivy použitím zákazníka. 
7. Výrobek, jehož sériové číslo je odstraněno nebo nečitelné nebo poškozené.  

 
Nerozebírejte. Neotvírejte. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. 

 

 
 

Míčkový senzor 

Suchý zip 

Robot na stolní tenis 

Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti. 

Důrazně doporučujeme, aby toto zařízení nebylo upravováno a/nebo používáno k jiným 
účelům, než pro které bylo navrženo. 

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. 

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se systémem a ujistěte se, že je napětí vhodné 
pro vaši zemi. 

Nepokládejte na desky těžké předměty. 

Dbejte na to, aby šňůry nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí, protože byste mohli riskovat 
zranění i poškození zařízení. 

Na desky nebo do jejich blízkosti nepokládejte předměty obsahující tekutiny (např. Nápoje 
nebo vázy). 

Do portů připojujte pouze autentická zařízení od společnosti FastPong, neautorizovaná 
zařízení třetích stran mohou poškodit zařízení. 

Na přístroji ani v jeho blízkosti by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako 
jsou zapálené svíčky nebo jiné zdroje tepla. 

Udržujte přístroj mimo dosah magnetických předmětů. 

Pravidelně kontrolujte, zda zařízení nemá poškozené části a/nebo kabely. Pokud zjistíte, že 
je poškozené, nepoužívejte jej a kontaktujte společnost FastPong. 

Tento přístroj není vhodný pro malé děti bez pečlivého dozoru dospělé osoby. 


