Čeština

Uživatelská příručka
Mitteo Smart Target M100

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte tuto příručku,
zejména návod k instalaci terče a bezpečnostní informace.

Aktuální verzi manuálu najdete vždy na webu www.mitteo.com/manual

(M100, CZ.01)

Uživatelská příručka

Mitteo Smart Target M100

Obsah balení
Pouze pro napětí
100–240 V / 50–60 Hz

Terč Mitteo

2x rulička
papírových terčů

Uživatelská
příručka

Napájecí adaptér a přívodní kabel
+ prodlužovací kabel

Rychlý start / Instalace terče
Připevněte terč na stativ
nebo na zeď. Oficiální
výška podle ISSF pravidel
je 135 cm (střed terče) +/10 cm. Vzdálenost 10 m
od palebné čáry.

2

Zapojte terč do el. sítě

Adaptér je určen pouze pro napětí 100–240 V / 50–60 Hz. Pro napájení použijte i přiložený
prodlužovací kabel. Díky němu nebude adaptér viset ve vzduchu a namáhat zdířku pro
napájení.
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Zapněte terč

Stiskem tlačítka [14] viz. popis terče terč zapnete. Červené tlačítko signalizuje, že terč
startuje. Počkejte 30 s, než terč nastartuje – barva tlačítka bude žlutá.
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Vložte do terče
pásek s terči

Odmotejte asi 20 cm z papírové roličky a vsuňte ji do modré štěrbiny [11] v zadní části terče.
Papírový konec pomalu vsunujte do modře osvětlené štěrbiny do té doby, než si Mitteo sám
terče nenabere. Oznámení - blikání štěrbiny. V tuto chvíli můžete roličku volně položit
v prostoru.
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Stáhněte a nainstalujte si
do mobilu aplikaci mitteo

QR kód pro Android a iOS.
http://www.mitteo.com/download/
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Připojte telefon/tablet
k terči

Spusťte aplikaci a pokračujte podle instrukcí v mobilní aplikaci.

7

Začntěte terč používat

Po úspěšném připojení telefonu/tabletu k terči se na terči rozsvítí logo Mitteo [12]. Nyní
můžete vystřelit svůj první výstřel do terče Mitteo.

135 cm

Upevněte terč

135 cm
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Popis jednotlivých částí
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1

Čelní deska terče

9

LED osvětlení čelní desky

2

Papírový terč – 100 % garance kontroly zásahu.

10

LED osvětlení papírového terče

3

Zabudovaná vodováha

11

Štěrbina pro vložení papírové pásku s terči

4

Lapač vystřelených diabolek

12

Signalizační dioda připojení k aplikaci

5

Konektor napájení / připojení adaptéru

13

Otvory pro zavěšení na zeď

6

Pás prostřelených terčů

14

Tlačítko ON/OFF

7

Stativový šroub pro připevnění na stativ

15

8

LED osvětlení okolí terče

Distanční podložky proti poškrábání při zavěšení na zeď
nebo položení na stůl
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Postup vkládání papírové roličky s terči
1

1. Terč by měl být připevněný buď na stativ, nebo položený na desce stolu. Terč musí být zapojený do elektrické sítě a správně
nastartovaný, tj. v režimu střelby.
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3

4

20 cm

2. Odstraňte přelepku na papírové ruličce
s terči.

3. Odmotejte asi 20 cm pásku.
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5. Jednou rukou držte roličku pásku (zabráníte tak rozmotání
roličky) a druhou rukou vsunujte odmotaný konec do svítící
štěrbiny [11], která se nachází v zadní části terče Mitteo. Pásku
vsunujte tak dlouho, dokud štěrbina nezačne blikat.

4. Prsty narovnejte konec pásku
(podobně jako bankovku).
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6. Jakmile si Mitteo sám nabere terčový pásek, vložte roličku
postupným namotáním volně do prostoru pro terč.

Později po zacvičení můžete tento proces provádět i jednou rukou. Nezapomínejte, že terč musí být zapojen do sítě (v režimu
střelby) a v kelímku by neměly být vystřelené diabolky. Zabráníte tím možnému kontaktu s elektrikou a následnému zkratu.
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Signalizace LED
Signál

Význam signálu

Akce / jak to řešit

Tlačítko
svítí červeně

Terč startuje.

Neodpojujte terč od elektrické sítě.

Tlačítko
svítí žlutě

Terč je v režimu střelby.

Normální stav, můžete zařízení používat.

Signalizační dioda na čelní
desce svítí

Terč je připojen k aplikaci v mobilu/tabletu.

Normální stav, můžete zařízení používat.

Celá čelní deska
bliká červeně

Nespecifikovaná chyba terče.

Terč restartujte. Stiskem tlačítka terč
vypnete a opětovným stiskem zapnete.

Řešení možných problémů
Příznak

Možná příčina

Jak to řešit

K terči se nelze připojit

Chyba synchronizace

Restartujete aplikaci i terč. Pokuste se znovu připojit.
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na podporu
support@mitteo.com.

Terče se neposouvají

Zaseklý papír

Pokud v jakékoli fázi střelby dojde k zaseknutí pásku,
odtrhněte v horní části terčovou roličku. Opakovaným
poklepáním na kostru terče (imitace výstřelu) docílíte
vysutí zbytku pásku. Poté bude drážka pro terč volná a
vy můžete znovu vložit již použitou (odmotanou) roličku
a to stejným způsobem jako při vkládání nové roličky.
K zaseknutí může dojít při mechanickém poškození
pásku.

Aplikace nejde spustit

Chyba aplikace

Restartujte telefon/tablet a zkuste spustit aplikaci
znovu. Pokud problem přetrvává, přeinstalujte aplikaci
Mitteo. V případě, že ani po nové instalaci nejde
aplikace spustit, obraťte se na naši podporu
support@mitteo.com.
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Vypnutí terče
Po stiskutí tlačítka značí červená signalizace vypínání terče. Tlačítko zhasne cca po 10-15 s. Teprve v tomto momentě odpojte terč
od elektrické sítě.

Nikdy nevypínejte terč odpojením terče od napájecího adaptéru nebo od elektrické sítě.

DŮLEŽITÉ: před sbalením terče do kufru
Po vypnutí terče je třeba před sbalením vysypat kelímek s vystřelenými diabolkami. Před vysypáním kelímku terč nepřevracejte.
Převrácením terče se mohou vystřelené diabolky dostat do terče a zkratovat tak elektroniku.

Bezpečnostní informace
Během skladování, transportu a používání zařízení ho udržujte v suchu a zabraňte nárazům s jinými objekty. Zařízení a
jeho příslušenství chraňte před vodou a vlhkem a udržujte je v suchu. Při jakýchkoliv operacích se zařízením mějte suché
ruce, případně zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení musí být v dostatečné vzdálenosti (1-2 metry) od zdrojů tepla
a ohně (topení, svíčky). Zařízení umístěte do dostatečné vzdálenosti od elektrických spotřebičů, které generují silné
elektromagnetické pole, jako jsou například mikrovlné trouby nebo lednice. Umístěte zařízení do chladného, dobře
větraného místa. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte zařízení přímému slunci. Provozní teplota
zařízení je 10 °C až 40 °C. Nezakrývejte otvory zařízení jakýmikoli předměty. Okolo zařízení mějte alespoň 10 cm volného
místa, tak aby mohlo být teplo vydávané zařízením rozptylováno. Pokud se jakýkoli předmět nebo kapalina dostane do
zařízení, okamžitě zařízení vypněte. Vypojte z něj napájení a další připojené kabely. Během bouřky zařízení vypněte a
odpojte z něj všechny kabely jako prevenci poškození zařízení blesky. Napájecí adaptér používejte pouze v elektrické síti,
která má parametry uvedené ve specifikaci napájecího adaptéru. Při nedodržení pokynu může dojít k požáru, poškození
napájecího zdroje nebo zařízení. Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud je poškozen. Jinak může dojít k úrazu
elektrickým proudem. Zahřívání zařízení během používání je zcela normální. Udržujte zařízení a jeho příslušenství čisté a
používejte ho v bezprašném prostředí. Neponechávejte zařízení ani jeho příslušenství v dosahu dětí.

POZOR: Pokud je terč používán, nesmí nikdo kromě střelce (uživatele) stát v okruhu 10 metrů.

Likvidace zařízení
Toto zařízení nesmí být po upotřebení odstraněno společně s komunálním odpadem. Za účelem správného odstranění
výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správným odstraněním tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávného
odstranění odpadů.

Terč se smí používat výhradně s dodaným externím napájecím zdrojem. Pokud se tak nestane,
výrobce nenese odpovědnost za případná zranění nebo poškození terče či příslušenství.
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Technická specifikace
Terč Mitteo
Název zařízení:
Model:
Výrobce:
Rozhraní:
Rozměry:
Váha:

Mitteo Smart Target
M100
Mitteo s.r.o.
Tlačítko ON(OFF)
Napájecí zdířka 12V
190 x 240 x 135 (Š x V x H)
2 700 g

Napájecí adaptér
Vstup:
Výstup:

100-240 V AC 50-60 Hz, 1 A
12 V DC / 3,33 A, 40 W max.

Provozní podmínky
Teplota okolí:
Skladovací teplota:
Prostředí:
Vzdušná vlhkost:

10 °C až 40 °C
5 °C až 50 °C
suché prostředí
pouze ve vnitřních prostorách
10 % až 70 % nekondenzující

Mitteo architektura / MyMitteo uložiště

Mitteo Smart Target

Mobilní aplikace
Mitteo

Úložiště / osobní zápisník
www.mymitteo.com
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Mitteo bublina – unikátní zobrazení zásahu
V aplikaci Mitteo jsou zásahy
reprezentovány unikátním
zobrazením, pomocí patentované
mitteo bubliny.

Číslo výstřelu
Čas

Směrovka

70.
1:23:26

10.2

Hodnota
zásahu

714.9 101.3
689 98

Celkový součet
(na desetiny)

Patented
PUV 2015-31546
PV 2015-650

Desetiranná položka
(na desetiny)

Celkový součet

Desetiranná položka

MItteo bublina nahrazuje klasický tabulkový zápis výsledků. Jeden řádek tabulky (jeden výstřel) = jedna bublina.
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Klasický tabulkový zápis
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684.3 70.7
660 69
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10.2
714.9 101.3
689 98

Mitteo bublina

Patenty Mitteo: Smart Target Mitteo byl dne 05.06.2014 zapsán jako patent pod evidenčním číslem CZ27714 (U1). Název: CZ27714
(U1) - Electronic target. Klasifikace: F41A33/02; F41J2/02; F41J5/02; F41J5/04. Číslo zápisu: CZ20140029637U 20140605.
Mitteo Bubble byl dne 11. 5. 2016 zapsán jako patent pod evidenčním číslem CZ29398 (U1). Název CZ29398 (U1) - Target with
visualization of shooting hits. Klasifikace: F41J5/04; F41J5/14; G09F9/302. Číslo zápisu: CZ20150031546U 20150922.
© Mitteo s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00, Praha, Česká republika, IČ: 04179927
Všechna práva vyhrazena.
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