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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

MLM- lyöntianalysaattori USB latausjohto Pikaopas Suojakotelo
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LAITEKATSAUS Virtanäppäin

LED-valo

Paikka puhelimelle tai tabletille

USB-portti
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LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN JA LATAAMINEN

MLM-lyöntianalysaattorissa on kiinteä litiumioniakku.

Akku ladataan yhdistämällä USB-kaapeli laitteen USB C porttiin (oikealla) ja tietokoneen USB-porttiin.    

Laitetta tulee ladata 6 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Laitteen LED valo palaa keltaisena kun laitetta ladataan. 

LED-merkkivalo sammuu, kun laitteen akku on täyteen ladattu.

LED-valo vilkkuu punaisena, kun akun varaus on heikko ja laite täytyy ladata.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa akun tulisi kestää neljä tuntia täydellä latauksella.
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LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Laita Bluetooth yhteys päälle mobiililaitteessasi. Varmista, että MLM-
lyöntianalysaattori on kytketty päälle. 

Kun LED-valo laitteessa muuttuu punaiseksi, käynnistä MLM-applikaatio mobiililaitteessasi. 
Applikaation voi ladata osoitteesta rapsodo.com/downloads. 

Kun MLM-analysaattori on yhdistetty applikaatioon, LED-valo muuttuu vihreäksi.

1.

2.

3.

PUNAINEN

VIHREÄ

Laite on käynnissä. 
Odottaa yhteyttä applikaatioon

Valmiina käyttöön
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LAITTEEN SIJOITTAMINEN JA ASETUKSET

Kun MLM-analysaattori on yhdistetty ja vihreä LED-valo
palaa, sijoita pallo noin. 2.5 metrin päähän laitteesta.

1.

2.

3.

4.

Pidä huoli, että MLM-analysaattori on samalla tasolla kuin lyöntipaikka

 Kun olet lyönyt pallon, LED-valo vilkkuu sinisenä,
 ja voit tarkastella lyönnistä saatuja tietoja applikaatiosta.

 LED-valo muuttuu uudelleen vihreäksi, kun analysaattori on valmis seuraavaan lyöntiin. 
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KALIBROINTI

MLM on heti käyttövalmis eikä vaadi kalibrointia. 

*Uusi mobiililaite saattaa vaatia manuaalisen kalibroinnin ensimmäisellä käyttökerralla.
 Lisätietoja osoitteessa www.rapsodo.com/faq 
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VIANMÄÄRITYS

Ladattaessa
virtanäppäimen
Led valo ei pala

LED palaa punaisena
ja laite sammuu
15 sekunnin jälkeen

LED valo ei muutu
vihreäksi

Tulokset ovat
epätarkat

Paina Käynnistä-nappia ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.
Varmista, että USB-johto saa virtaa. Kokeile tietokoneen muita portteja 
varmistaaksesi, että latausjohto toimii. 

Akun varaus on heikko. Yhdistä laite USB-kaapelin kautta
ja lataa laite. Power LED valo sammuu kun laite on ladattu.

Varmista, että käynnistät applikaation vasta sen
jälkeen, kun olet käynnistänyt laitteen. MLM analysaattorin  vihreä valo
syttyy vasta, kun applikaatio on käynnistetty ja yhdistetty.

Varmista, että laite on oikean matkan päässä pallosta ja että laite on
samalla tasolla lyöntipaikan kanssa. Ota yhteys support@rapsodo.com,
 jos tulokset ovat vielä näiden toimenpiteiden jälkeen epätarkat. 
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MITTAUSTIEDOT

Pallon lentomatka

Mailanpään nopeus

Pallon nopeus

Lähtökulma

Pallon lentomatka osumasta laskeutumiseen. 
MLM perustaa lyönneistä saadun datan ensimmäisen
lyönnin olosuhteisiin. MLM olettaa, että maan pinta on
tasainen.

Kertoo mailanpään nopeuden hetki ennen osumaa. 

Kertoo pallon nopeuden heti osuman jälkeen.

Pallon nopeus jaettuna mailanpäännopeudella. 
Mitä suurempi lukema on, sitä paremmin saat siirrettyä energian
mailasta palloon.

Pallon lähtökulma suhteessa maahan. Lähtökulma ja
pallon nopeus määrittävät pääosin lyönnin pituuden.

Mittaa, kuinka kauas ihanteellisesta linjasta
pallo laskeutuu olettaen,  että laite on
kohdistettu suoraan palloon.

Lähtösuunta

Smash Factor
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TIETOJA

Mobile Launch Monitor (MLM) Rapsodo:n suunnittelema ja valmistama. 

Älä käytä MLM- lyöntianalysaattoria  kosteissa olosuhteissa.
Laite ei ole veden pitävä. Älä käytä laitetta sateessa äläkä altista laitetta kosteudelle, tuote voi rikkoutua. 

Applikaation päivitykset
Rapsodo päivittää ohjelmistoaan säännöllisesti parantaakseen applikaation ominaisuuksia. Parhaan kokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme applikaation päivittämistä
säännöllisin väliajoin. 

Palautus ja takuu
Rapsodon lyöntianalysaattorilla on yhden (1) vuoden takuu valmistusvirheisiin. Asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa viallinen tuote takuuajan sisällä. Takuu alkaa
ostopäivästä, ostopäivä todistetaan ostokuitilla.  Rapsodo voi myös päättää palauttaa tuotteen ostohinnan ostajalle oman harkintansa mukaan. Takuun alaiset tiedot ja
palautukseen liittyvä informaatio on luettavissa osoitteessa www.rapsodo.com/terms-of-use-mlm.

Lainsäädäntöä koskeva huomautus: Sähkö ja elektroniikkajäte
Tuote vaatii erillisen kierrätyksen. Pakkauksen ja Rapsodon hävittämisen tulisi tehdä jätehuoltoviranomainen. Älä hävitä Rapsodo-laitetta talousjätteiden mukana. Jos haluat
lisätietoa kierrätykspisteestä, ota yhteyttä paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaliikkeeseen luonnonvarojen säästämiseksi. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tulee olla
sähkö- ja elektroniikkakeskukset, jonne elektroniikkajäte kerätään. Käyttäjän vastuulla on kierrättää laite oikein ja paikallisten säädösten mukaisesti.
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