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Anbringen des Fangnetzes 

Comment fixer le filet de collection des balles  

A LABDAGYŰJTŐ HÁLÓ FELSZERELÉSE 
 

 

 

1. Öffnen Sie den Steckverschluß 
1. Premièrement, ouvrir les sangles qui se situent sur le 

filet de collection des balles. 

1. Először kapcsold ki a labdagyűjtő háló csatját. 

 

 

 

 

 

 

2. Entfalten Sie das Netz nur teilweise und passen Sie 
den Roboterkopf der Aussparung im Netz an. 
Stecken Sie die das Fangnetz in die Vorrichtung zum 
Befestigen am Gestell des Roboters 

2. Deuxièmement, déplier partiellement le filet, faire 

passer la tête du robot par l’ouverture rectangulaire 

du filet. 

2. Félig hajtsd szét a hálót, illeszd a robotfejet a 
hálón lévő négyzet alakú nyílásba.  Helyezd a 
hálón lévő csapot a roboton megtalálható 
tartóba. 

 

 

  

 

3. Öffnen Sie das Netz komplett 
3. A présent déployer entièrement le filet de 

collection des balles. 

3. Nyisd szét teljesen a hálót mindkét 
oldalon. 

 

4. Stellen Sie den Roboter mit ausgebreitetem 
Netz an das Tischende. Öffnen Sie vorher 
die Bremsvorrichtung an den Rädern des 
Roboters. 

4. Ramener le robot vers le bord de la table 

après avoir ouvert le loquet de fermeture des 

roues du robot. 

4. Helyezd a labdaadogató robotot az 
asztal széléhez, miután kioldottad a 
robot kerekein lévő féket.  

 

 

Bremse 
Frein 

Fék gomb 
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Auf-und Abbau des Tischtennisroboters 

Positionnement du robot de tennis de table 

AZ ASZTALITENISZ ROBOT ELHELYEZÉSE 
 

 

   
5. Stecken Sie die Enden des 

Fangnetzes in die Pfosten 
5. Insérer les clips de maintien du filet 

dans les endroits prévus à cet effet. 
5. Illeszd a térelválasztó háló 

mindkét végét a hálótartókba.  

6. Befestigen Sie das Fangnetz an 
beiden Seiten der Tischoberfläche 
in der Nähe des Netzes 

6. Les embouts de maintien du filet 
de collection des balles sont fixés à 
chaque extrémité de la table à pro- 
ximité du filet. 

6. Erősítsd a hálótartókat az asztal 
mindkét oldalára, közel a 
gyűjtőhálóhoz.  

7. Die elastischen Schlaufen an 
den Netzpfosten befestigen. 

7. Les bagues en plastique doi- 
vent êtres fixées à l’extérieur 
des supports du filet. 

7. Rögzítsd a gumigyűrűket a 
hálótartóhoz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Nach dem Training können Sie das Netz in der umgekehrten 

Reihenfolge der Schritte vom Tisch losmachen und zusammenklappen. 
Schließen Sie wieder den Steckverschluß des Fangnetzes und verstauen 
Sie den Roboter. 

8. A la fin de tout exercice d’entraînement replier le filet sur lui-même (vous 
procédez de façon inverse à la première fois), refermer les boucles en 
tournant vers la droite et rangez le dans un endroit sûr. 

8. Az edzést követően a labdagyűjtő hálót fordított sorrendben szereld le az 
asztalról, és hajtsd össze. Kapcsold be a gyűjtőháló kapcsát, és helyezd el 
a robotot egy arra alkalmas helyre.   
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Stromzufuhr 

Alimentation  électrique 

ÁRAMELLÁTÁS 
 

 

Die Informationen zu der Betriebsspannung des Roboters sind auf dem Roboter angege- 
ben. Die Verbindung zwischen dem Stecker und der Steckdose muß einwandfrei sei. Bitte 
ziehen Sie nach dem Gebrauch des Gerätes den Stecker wieder aus der Steckdose. 
Les informations concernant l’alimentation électrique du robot figurent sur le côté du robot. 
La connexion entre la fiche d’alimentation et la prise doit être parfaite. Il faut impérative- 
ment retirer la prise de la fiche d’alimentation après l’utilisation. 
A robot megfelelő áramellátására vonatkozó adatok a géptest oldalán vannak feltüntetve. 
A csatlakozódugó és az aljzat közötti kapcsolatnak kifogástalannak kell lennie. Használat 
után el kell távolítani a csatlakozódugót az aljzatból.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Möglichkeiten des Balleinwurfs 

Possibilités de service de la balle A 

LABDA ADOGATÁSÁNAK MÓDJAI 

 
Der Balleinwurf kann auf direktem oder indirektem 
Wege durchgeführt werden. Die Geschwindigkeit 
und die Rotation der ersten Bälle sind weitaus stär- 
ker als die der Bälle, die danach vom Roboter gespielt 
werden. Die Bälle können jedoch durch die 
Beeinflussung der Flugkurve angepasst werden 

 

La balle peut être servie de façon directe et de façon 
indirecte. La vitesse et la rotation des premières balles 
seront plus importantes que celles des dernières bal- 
les. Vous pouvez ajuster la façon de servir grâce au 
bouton de sélection de l’orientation des balles. 

 

A labda adogatása történhet közvetlen és közvetett 
módon. A közvetlenül adogatott labdák sebessége és 
pörgetése erősebb, mint a közvetetten adogatott 
labdáké. A röppálya módosításával szabályozható a 
labda adogatása. 
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Regelung der Geschwindigkeit 

Modulation de la vitesse   

A sebesség szabályozása 

 

Die Geschwindigkeit kann mit dem Kontrollgerät geregelt werden. Man kann Sie in 9 
verschieden Stufen unterscheiden. Die Ziffer «1» bezeichnet die langsamste 
Geschwindigkeit und die Ziffer «9» die Höchste. Sie können die Geschwindigkeit Ihren 
wünschen und Fähigkeiten anpassen. Das Kontrollgerät verfügt ebenfalls über eine 
Speicherfunktion, welche die Geschwindigkeit und Frequenz der letzten Benutzung 
wiederherstellt. 

 

Le bouton d´accélération et de décélération des balles se trouve sur le boîtier de contrôle 

et comporte 9 vitesses. Le chiffre « 1 » représente la vitesse la plus faible et le chiffre « 9 » 

la plus rapide. Vous avez tout loisir de choisir la vitesse qui vous convient le mieux. Le boî- 

tier de contrôle dispose également d’une fonction mémoire qui restituera la même vites- 

se et la même fréquence que lors de la dernière utilisation. 

 
A labdák adogatásának sebessége szabályozható a vezérlőegységen 
megtalálható 9 fokozatú érintőgombbal. Az „1” szám a legalacsonyabb 
sebességet, míg a „9” szám a legmagasabb sebességet jelzi a kijelzőn. A 
sebesség tetszés szerint állítható be saját igényeidnek megfelelően. Továbbá a 
vezérlőegység rendelkezik memória funkcióval. Az ismételt bekapcsoláskor meg 
tudja tartani a legutóbbi használat során az azonos szakaszokban alkalmazott 
sebességet és gyakoriságot.   

 

 
 

Regelung der Ballwurffrequenz 

Modulation de la fréquence  

A labdák gyakoriságának módosítása  

 

Die Frequenz des Ballwurfs wird ebenfalls durch einen Knopf an dem Kontrollgerät geregelt. Es gibt 9 verschiedene Stufen, mit 30 
Bällen pro Minute auf der kleinsten Stufe und 85 Bällen pro Minute auf der Höchsten. 

 

La fréquence se règle également grâce à un bouton se trouvant sur le boîtier de contrôle. 9 fréquences différentes sont possibles. Les 

fréquences vont de « 1 » à « 9 », soit de la plus faible avec 30 balles par minute à la plus rapide avec 85 balles par minute. 

 
A labdák adogatási gyakorisága ugyancsak a vezérlőegység 9 fokozatú érintőgombjával állítható be. Az „1” szám a 
legalacsonyabb fokozat a kijelzőn, amely percenként 30 labdát adogat, a „9” pedig a legmagasabb fokozat percenként 85 
labdával. 

An-/aus-Taste 
Bouton marche/arrêt 

Be/Kikapcsoló gomb 

Einstellen der Geschwindigkeit 
Bouton d´accélération et de décélération 

A sebesség beállítása 

Geschwindigkeitsanzeige 
Affichage de la vitesse 

A sebesség kijelzése 

Anzeige der Frequenz 
Affichage de la fréquence 

A gyakoriság kijelzése 

 

Einstellen der Frequenz 

Bouton d´augmentation et 
réduction de la fréquence 

A gyakoriság beállítása 
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Regelung der Ballrotation 

Sélection de la rotation  

A LABDAPÖRGETÉS BEÁLLÍTÁSA 
 
 

Zur Wahl der Ballrotation, bitte die schwarze Stange am Kopf des 
Gerätes benutzen. Drehen Sie den Kopf gemäß der Anweisung 
auf dem Gerät. Das Dreieck auf dem Kopf des Gerätes auf die 
gewünschte Rotationseinstellung ausrichten bis der Kopf hörbar 
einrastet. Der Motorkopf kann nur um maximal 180 ° gedreht 
werden. Bitte das Kabel des Motorkopfes nicht durch Drehung 
spannen, da dadurch das Kabel beschädigt werden kann. 

 

Avant toute sélection de la rotation, manipuler le loquet. Tourner 
le bras de la tête du moteur selon les instructions indiquées sur 
cette dernière. Lorsque la rotation souhaitée est choisie, la mettre 
en face du triangle, jusqu´à ce que la tête s´enclenche. Bien veiller 
à ne pas introduire le câble de la tête du moteur pour éviter de 
l’abîmer. 

 
A labdapörgetés kiválasztásához lazítsd fel a készülék fejénél 
elhelyezett fekete fogantyút. A motorfejen elhelyezett 
utasítások szerint forgasd a motorfej fogantyúját. Válaszd ki a 
kívánt pörgetést a fejnél elhelyezett háromszög jel 
segítségével, majd rögzítsd ismét a fejet, hogy hallhatóan 
kattanjon. A motorfej legfeljebb 180° fokkal forgatható el.  
Ügyelj arra, hogy ne feszüljön meg a motorfej vezetéke a 
motorfej forgatásakor, mivel a kábel megsérülhet ezáltal.  
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Regelung des Abschußwinkel / Modulation de l’angle 

A SZÖG MÓDOSÍTÁSA 
 

Knopf A und der Knopf für die Winkelregelung bestimmen den 
Winkel, mit dem der Roboter den Ball abschießt. Der Regelknopf 
des Winkels bestimmt die Größe des Winkels, in der der Ball 
abgeschossen wird. Der Knopf A bestimmt den ersten und den 
zweiten Startpunkt der Bälle, während der 
Winkelregelungsknopf zur Bestimmung der Weite des 
Rotationswinkel dient. Wenn sie Änderungen vornehmen möch- 
ten, drehen sie den roten Punkt auf Knopf A in die Fix 
Ballposition. Dann wählen Sie einen Winkel nach den 
Informationen auf der Plakette aus. Bringen Sie anschließend 
den roten Punkt auf Knopf A wieder in die Rotationsposition. 

 

Le bouton A et le bouton de modulation de l’angle déterminent 
l’angle par lequel le robot envoie les balles. Le bouton A détermine 
la position du point de set vers lequel la balle est envoyée et le 
double point (point de départ de l’angle minimal) sert à envoyer la 
balle. 
Le bouton de modulation de l’angle détermine la taille de l’angle 
par lequel la balle est envoyée. Lorsque vous souhaitez changer 
d’angle, tournez en premier lieu le bouton A afin de placer le point 
rouge sur la position souhaitée du point de set. Puis déterminez la 
taille de l’angle selon les données figurant sur la plaque. 
Finalement tournez le bouton A de telle sorte que le point rouge se 
retrouve en face du double point. 

 

A robot labdakilövési szögét az „A” gomb és a szögmódosító gomb 
szabályozza. A szög szabályozására szolgáló gombbal állítható a 
labdakilövés szögének nagysága. Az „A” gomb határozza meg azt 
a beállított pontot, amelyre a labdát lövi a robot, és a második 
pontot (minimális szögű kezdőpont). A módosításkor először az 
„A” gombot forgasd úgy, hogy a rajta lévő piros pont a beállított 
pont pozíciójánál legyen. Majd válaszd ki a szög nagyságát a 
táblán megadott adatoknak megfelelően. Végezetül fordítsd el az 
„A” gombon lévő piros pontot a második pont pozíciójára.  
 

 
 

Regelung der unregelmäßigen Balleinwürfe / Modulation du lancer de balle irrégulier 

VÉLETLENSZERŰ LABDAADOGATÁS BEÁLLÍTÁSA 
 

Um unregelmäßige Balleinwürfe zu bekommen, drehen Sie den 
Knopf A bis sein roter Punkt die Position „Alternative course“ 
erreicht. Dann drehen Sie den Knopf B bis sein roter Punkt die 
Position „random point“ erreicht. Somit werden unregelmäßige 
Balleinwürfe erreicht. Wenn der rote Punkt von Knopf B wieder 
zur „standard position“ gedreht wird, wird der Balleinwurf wie- 
der die „alternative position“ erreichen. 

 

Afin d’obtenir des lancers de balle irréguliers, tournez le bouton A 
jusqu’à ce que son point rouge atteigne la position « alternative 
course ». Puis tournez le bouton B jusqu’à ce que son point rouge 
atteigne la position « random point ». Si vous tournez le bouton B 
jusqu’à ce que son point rouge atteigne à nouveau la position 
« standard position », le lancer de balle sera à nouveau en position 
« alternative position ». 

 

A labda véletlenszerű lövésének beállításához először forgasd az 
„A” gombot úgy, hogy a piros pont az „alternative course” 
[alternatív útvonal] pozícióra mutasson (lásd a 8. oldalt). Majd 
forgasd a „B” gombot úgy, hogy a piros pont a „random point” 
[véletlenszerű pont] pozícióra mutasson. A robot így 
véletlenszerűen fogja kilőni a labdát. Ha a „B” gombon lévő piros 
pontot ismét a „standard position” [alaphelyzet] állásba fordítod, 
a labda adogatása ismét a szabályos alternatív pont pozícióra áll.  



 
8 ROBO - PRO  

Regelung der Flugkurve 

Modulation de l’arc  

A RÖPPÁLYA MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Wenn Sie die Flugkurve des Balles ändern wollen, dann schrau- 
ben sie mit der linken Hand die Winkelregelungsknopf los, wäh- 
rend sie mit der rechten Hand die Flugkurve einstellen können. 
Wenn die gewünschte Flugbahn erreicht ist, drehen sie den 
Knopf wieder zu. 

 

Lorsque vous souhaitez moduler l’arc du service, défaites le bouton 

avec votre main gauche en même temps que vous ajustez la rou- 

lette de modulation avec votre main droite. Lorsque l’arc souhaité 

est atteint, resserrez le bouton. 

 
Ha szeretnéd módosítani a labdaadogatás röppályáját, 
akkor bal kézzel lazítsd fel a röppálya-módosító gombot, 
miközben a jobb kezeddel beállítod a röppálya 
módosítására szolgáló forgógombot. A kívánt röppálya 
elérésekor, ismét rögzítsd a gombot.  

 

 

Kapazität des Ballbehälters 

Capacité du récipient pour balles  

A LABDATÁR BEFOGADÓKÉPESSÉGE 

 

Das Ballfach kann bis zu 100 Bällen mit 40 mm Durchmesser auf- 
nehmen. Die Menge an Bällen in dem Ballfach sollte nicht die 
gelbe Linie des Logo’s überschreiten, das auf der Innenseite ange- 
bracht ist. Andere Gegenstände (ausser Tischtennisbälle) sollten 
nicht in das Ballfach getan werden, da sonst Beschädigungen an 
dem Gerät entstehen können, die den normalen Betrieb des 
Gerätes behindern. 

 

Le récipient pour balles peut contenir jusqu’à 100 balles de 40 mm 

de diamètre. Cependant le niveau des balles ne doit pas dépasser 

la ligne jaune qui se trouve à l’intérieur du récipient. Ce récipient 

ne peut contenir que des balles de tennis de table afin de ne pas 

subir de dommages qui affecteraient le cours normal des opéra- 

tions. 

 
A labdatár 100 darab 40 mm átmérőjű labda befogadására 
képes. A labdatárban a labdák szintje nem lehet 
magasabban, mint a belső oldalon látható címke sárga 
vonala. Egyéb tárgyak (a pingponglabdákon kívül) nem 
rakhatók a labdatárba, mert kárt okozhatnak a készülékben, 
amely befolyásolhatja a megfelelő működését.  
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Wartung des Roboters 

Maintenance du robot 

AZ ASZTALITENISZ ROBOT KARBANTARTÁSA 
 
  

Elektrische Komponenten 
Die elektrischen Bauteile des Roboters bestehen weitgehend aus dem 
Ballfördermechanismus und des Kontrollgerätes, daß die Steuerzentrale des 
Roboters darstellt. Aus diesem Grund sollten harte Stöße gegen das Gerät ver- 
mieden werden. Das Kontrollgerät muß sich in der Halterung an der Seite des 
Tisches befinden, um jegliche Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Um 
elektrische Kurzschlüsse und interne Schäden zu vermeiden, bitte keine 
Flüssigkeiten auf das Gerät spritzen. 
Composants électriques: 
Les composants électriques du robot se situent principalement dans la partie infé- 
rieure du robot et dans le boîtier de contrôle. C’est pourquoi tout mouvement 
brusque est à éviter. Le boîtier de contrôle doit être inséré dans le support prévu à 
cet effet sur le côté de la table afin d’éviter qu’il ne tombe et ne se casse. Ne 
jamais verser aucun liquide sur la surface du boîtier afin d’éviter des fuites électri- 
ques et/ou l’endommagement du circuit électronique interne. 
Elektromos alkatrészek: 
A termék fő elektromos alkatrésze az alapgép áramköre és a vezérlőegység, 
amely a robot parancsközpontja.  Ezért kerülni kell, hogy a készüléket erős 
rázkódás érje. A vezérlőegységet az asztal szélén elhelyezett tartóba kell 
helyezni, hogy így elkerülhető legyen annak leesése és megsérülése. Az 
elektromos rövidzárlat és a belső meghibásodás elkerülése érdekében nem 
kerülhet folyadék a berendezés felületére.  

 

Mechanische Komponenten 
Diese beziehen sich größtenteils auf den Angabe- und  Ballfördermechanismus. 
Besonders darauf zu achten ist, daß keine anderen Teile als Tischtennisbälle in 
das Ballfach kommen dürfen. Ansonsten würde das Förderrad beschädigt wer- 
den und keine Bälle mehr fördern können oder sogar großen Schaden nehmen. 
Falls fremde Gegenstände in den Mechanismus eingedrungen sein sollten, bitte 
die Gehäusetür öffnen, die Kontrollscheibe lösen und alle Fremdkörper entneh- 
men, die den normalen Betrieb des Gerätes stören. Nach einer langen 
Nutzungsdauer des Gerätes ist es möglich, daß die Schraube der 
Ballförderstange innerhalb des Ballfaches nachgezogen werden muß, oder 
sogar die ganze Stange aus defekten Gründen ausgetauscht werden muß. 
Composants mécaniques : 
Ceux-ci se situent principalement au niveau des mécanismes de service et d’envoi 
de la balle. Il faut faire tout particulièrement attention à ce qu’aucun objet autre 
que des balles de tennis ne pénètre dans le récipient pour balles car cela pourrait 
bloquer la roulette de livraison des balles dans le robot et même endommager le 
robot lui-même. Une petite fenêtre située dans la partie inférieure de la porte du 
robot permet de voir si un objet « intrus » s’est introduit dans ce dernier. Si tel est 
le cas, ouvrir la porte, enlever le plastique de protection transparent et dégager « 
l’intrus ». La barre de sélection peut nécessiter, après une longue période d´utilisa- 
tion, un resserrage de vis ou un remplacement si elle est cassée. 
Mechanikus alkatrészek: 
A labdaadogató robot mechanikus alkatrésze többnyire a labdaadogató és a 
továbbító szerkezet. Különösen oda kell figyelni, hogy ne kerüljenek a 
labdatárba a pingponglabdán kívül egyéb tárgyak. Egyéb esetben megakadhat a 
továbbító kerék, és nem képes továbbítani a labdákat, és a robot is 
megsérülhet. Amennyiben idegen tárgy kerülne a szerkezetbe, nyisd ki a ház 
fedelét, csavarozd ki az átlátszó ellenőrző ablakot, és távolíts el minden olyan 
idegen tárgyat belőle, amely a készülék működését zavarhatja, hogy a robot 
ismét megfelelően működhessen. Hosszú ideig történő használatot követően 
előfordulhat, hogy a labdatárban megtalálható labdaterelő rúd csavarját ismét 
meg kell húzni, vagy meghibásodás esetén a teljes labdaterelő rudat ki kell 
cserélni, így megakadályozható, hogy olyan probléma lépjen fel, amely miatt a 
labdák továbbítása nem megfelelő. 

Kontrollscheibe 
Plastique de protec- 
tion transparent 
Ellenőrző ablak 

Gehäuse-Tür 

Porte 

Nyitható fedél 

Ballförderstange 
Barre de sélection 
Labdaterelő rúd 
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Wartung des Roboters 

Maintenance du robot 

AZ ASZTALITENISZ ROBOT KARBANTARTÁSA 
 

 

Unter normalen Gebrauchsbedingungen hält das Laufrad etwa 5.000 Stunden 
oder länger. Jedoch sollte dieses Rad nach dieser Zeit ausgetauscht werden. 
Dazu entfernen Sie zuerst die Schutzhülle , dann lösen Sie die Schraube des 
Laufrades, indem sie einen Schraubenzieher nehmen und ihn gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. 
Der Tischtennisroboter sollte sauber gehalten werden. Nach einer längeren 
Nutzungszeit kann sich Schmutz auf dem Laufrad ablagern. Zum entfernen 
empfehlen wir Ihnen, ein feuchtes Tuch zu benutzen. Bei der Reinigung der 
Knöpfe gehen Sie bitte sorgfältig vor. Bewegen Sie die Knöpfe und 
Einstellungsräder mit angemessener Kraft. 
Den Roboter während er in Betrieb ist keinem Schlag von der Seite, von vorne 
oder hinten aussetzen und ebenfalls bei dem Transport darauf achten. Nach der 
Benutzung den Stecker ziehen. 

 

Dans des conditions normales d’utilisation, la roulette d’accélération a une durée 
de vie de 5000 heures voire plus. Au-delà de cette durée elle devrait être rempla- 
cée. Pour cela, desserrer le petit couvercle de protection et dévisser la vis de pres- 
sion en sens contraire des aiguilles du montre. 
Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre robot. Dans la roulette 
d’accélération la saleté a tendance à s’accumuler après un laps de temps d’utilisa- 
tion. Pour nettoyer servez-vous tout simplement d’un chiffon humide. Lorsque 
vous nettoyez les différents boutons que comporte le robot ne le faites pas de 
façon brusque afin de ne pas endommager les pièces qui se trouvent à l’intérieur 
des boutons. 
Lors de l’utilisation ou du transport du robot faites en sorte qu’il ne subisse aucun 
choc important ni mouvement de droite à gauche. A la fin de tout exercice 
débranchez votre robot. 

 

Rendeltetésszerű használat esetén a munkakerék legalább 5000 üzemórát bír. 
Ezen időtartamot követően azonban ki kell cserélni a munkakereket. Ehhez 
először el kell távolítani a védőburkolatot, és ki kell venni a munkakerék 
rögzítőcsavarját úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányban 
meghúzod, az óramutató járásával ellentétesen pedig fellazítod azt. 
Az asztalitenisz robotot tisztán kell tartani. Hosszú használatot követően 
lerakódhat a kosz a munkaréken. A kosz letörölhető nedves ruhadarabbal, így 
biztosítható a labda megfelelő kilövése. Óvatosan tisztítsd meg a gombokat. 
Működés közben megfelelő erő kifejtésével forgasd a különböző helyeken 
található szabályozó gombokat, ne alkalmazz nagy erejű ütést vagy erőhatást, 
így elkerülve a belső alkatrészek megrongálódását. Működés és/vagy szállítás 
közben védeni kell a robotot az erős ütésektől és a rázkódástól. Húzd ki a 
csatlakozóaljzatból és szakítsd meg az áramellátást a gyakorlás befejezését 
követően. 
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Fehlerquellen 

Que faire en cas de disfonctionnement 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 

 
Problem 
Problème 
HIBA 

Ursache 
Cause 
OKA 

Lösung 
Solution 
ELHÁRÍTÁSA 

 

Der Roboter funktioniert nicht 
Le corps du robot ne fonctionne pas 
Nem működik a robot 

 

- Der Netzstecker ist nicht richtig mit der Steckdose ver- 

bunden 

- Der An Knopf ist nicht gedrückt 

- Das Kontrollgerät funktioniert aufgrund harter Stöße nicht 

- La prise de courant et la fiche électrique ne sont pas 
branchées 

- La clé sur le boîtier de contrôle n’est pas enclenchée 

- Le boîtier de contrôle ne fonctionne pas à cause de 
secousses trop brusques 

- A csatlakozó dugó nincs megfelelően az aljzatba helyezve. 

- Nem nyomtad meg a vezérlőegységen a gombot. 

- A vezérlőegység nem működik, mert erős rázkódásnak 
volt kitéve. 

 

- Überprüfen Sie die Steckverbindung 
- Machen Sie das Display an 
- Ersetzen Sie das Kontrollgerät 
- Vérifier la prise électrique 
- Allumer l’écran 
- Remplacer le boîtier de contrôle 
- Ellenőrizd a csatlakozó aljzatot 
- Kapcsold be a kijelzőt 
- Cseréld ki a vezérlőegységet 

 
Der Roboter funktioniert, aber för- 
dert keine Bälle 
Le corps du robot fonctionne mais 
ne libère pas les balles 
A robot működik, de nem 
továbbítja a pingponglabdákat. 

 
- Das Ballfach liegt nicht richtig auf dem Gerät auf 
- Das Ballförderrohr ist durch Fremdkörper verstopft 
- Les tiges du récipient pour balles sont relâchées 
- Le tube par où passent les balles est obturé par des 

objets étrangers 
- A labdatárban kilazultak a terelőrudak, a labdatár nem 

megfelelően helyezkedik el a készüléken.  
- Idegen anyagok eldugították a labdatovábbító csövet 

 
- Ziehen sie die Schrauben an, die das 

Ballfach mit dem Roboter verbinden 
- Entfernen Sie die Fremdkörper aus dem 

Rohr 
- Resserrer les tiges 
- Extraire les objets « intrus » du tube 
- Húzd meg a csavarokat, amelyek a 

labdatárat a robothoz rögzítik, illetve a 
terelőrudak csavarjait. 

- Távolítsd el a csőből az idegen tárgyakat. 

 

Die Regelung der Geschwindigkeit 
und der Wiederholrate ist nicht 
einstellbar 
La modulation de la vitesse et de la 
fréquence n’est pas possible 
Nem állítható a sebesség és a 
gyakoriság. 

 

- Das Kontrollgerät funktioniert zeitweilig nicht 
- Das Kontaktkabel mit dem Motor ist lose 
- Les pièces du boîtier de contrôle sont temporairement 

hors d’usage 
- Le câble relié au moteur est relâché 
- Átmenetileg nem működik a vezérlőegység. 
- Fellazult a motor csatlakozókábele. 

 

- Schalten Sie den Roboter mitsamt gerät 
für 5 Sekunden ab 

- Verbinden Sie den Motor wieder mit dem 
Kabel 

- Redémarrer le robot après 5 secondes d’ar- 
rêt 

- Connecter le câble au moteur 
- Kapcsold ki a robotot 5 másodpercre, majd 

ismét indítsd el. 
- Ismét csatlakoztasd a motort a kábellel. 

 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen an den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung zu tätigen. 
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à la description des produits mentionnés dans ce manuel. 

A gyártónak jogában áll előzetes értesítés nélkül módosítani a használati utasításban található 
termékleírást.  
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