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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
• Ezt a kézikönyvet el KELL olvasni az első használat előtt.

• Csak jóváhagyott áramforrást használjon — ellenkező esetben a céltábla tönkremehet.

• Jogosulatlanok számára tilos az eszköz szerkezetének megbontása — ez tönkreteheti a céltáblát.

• A céltáblát figyelmesen kezelje és rögzítse — a szél vagy a nem megfelelő rögzítés miatt a céltábla 
tönkremehet.

• Védje a céltábla tápforrását az időjárási hatásoktól, különösen az esőtől és a magas 
hőmérsékletektől.

• Ne használja a céltáblát sérült tápforrással — a villanyáram sérülést okozhat.

• A céltáblát és a tápegységét gyermekektől elzárva kell tartani.

• Száraz helyen, legalább 5°C-on kell tárolni.

• Rendellenes működés esetén forduljon a gyártóhoz vagy hivatalos képviselőjéhez/
márkakereskedőhöz.

• A céltáblához kizárólag a PENTASHOT külső lámpái használhatók.

• A lézer céltábla optoelektronikus készülék, szétszedni szigorúan tilos!

• Amennyiben mesterséges fénnyel megvilágított szobában használja a céltáblát, ahol a fényforrás 
frekvenciája 40 kHz, akkor elképzelhető, hogy a céltábla nem az elvártnak megfelelően fog 
működni.

• Ha gyengébb minőségű optikával felszerelt lézerkibocsátó készülékkel lő 5 méteres távolságon 
belül, alacsony megvilágítottság mellett, akkor számítani kell rá, hogy a lövések eredményeinek 
értékelése nem lesz pontos.
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1 Céltábla

2 Találati zóna

3 Mellélövési zóna

4 Beépített jelzőfények

5 Lyukak a felfüggesztéshez

6 USB-C csatlakozó a tápvezetéknek vagy külső 
akkumulátornak

7 UTP csatlakozó a külső jelzőfényeknek

8 Háromlábú állvány illesztési helye
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RENDELTETÉS
Az S-Box Connect céltábla alkalmas sport lézerlövészet oktatására, gyakorlására és versenyzésre. 
A céltábla pontosan értékeli, hogy a lézersugár hol éri el a céltábla felületét. A találati zónát (2) 
ért lövést a zölden világító LED-lámpa jelzi (4). A mellélövési zónát (3) ért lövést a pirosan világító 
LED-lámpa jelzi. A lövési időtartam beállítása az alkalmazott módozattól függ. A céltábla tápellátása 
biztosítható a hálózatról vagy külső akkumulátorról (VIGYÁZAT: CSAK A KÉZIKÖNYVBEN MEGADOTT 
PARAMÉTEREKKEL RENDELKEZŐ KÜLSŐ AKKUMULÁTORT HASZNÁLJON! MÁS TÍPUSÚ ÁRAMFORRÁS 
TÖNKRETEHETI A CÉLTÁBLÁT.).

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATHOZ
A céltábla háromlábú állványra szerelhető az alján található illesztés (8) felhasználásával, illetve a 
falra (vagy más függőleges felületre) akasztható a beépített felfüggesztő rendszerrel (5). A céltábla 
vízszintes felületre is felállítható. A céltáblát erősen és szilárdan kell rögzíteni, különösen szeles 
időben. Ha a földre esik, a céltábla megsérülhet.

Csatlakoztassa a tápkábelt a céltábla USB-C csatlakozójához (6). Ezután dugja a tápegységet a 
hálózati aljzatba. A céltáblán a beépített LED-ek (4) villogni kezdenek. Mintegy 40-50 másodperc 
múlva a LED-ek kialszanak, és a céltábla kész az Ön eszközéhez — okostelefonhoz vagy táblagéphez 
való csatlakozásra. Az Ön készülékének Android vagy iOS operációs rendszerrel kell rendelkeznie, 
és be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. Az alkalmazás bekapcsolása után a céltábla száma 
jelenik meg, ami megegyezik a céltábla hátoldalán található gyári számmal. Ha rákoppint a céltábla 
számára, megjelenik az alap alkalmazásmenü. Itt a lövés, beállítás és eredmények szempontjából 
három különböző módozatból lehet választani.

A céltábla a SETTINGS (beállítások) menüben a SWITCH OFF (kikapcsolás) gomb megnyomásával 
kapcsolható ki. A leállításra a jelzőfények fokozatos elhalványulása és hangjelzés figyelmeztet. A 
céltábla fizikailag a tápellátás megszakításával állítható le, ha kihúzza a tápvezetéket a céltábla 
USB-C csatlakozójából.

FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ
Az alkalmazás frissítései a Google Play (Android) és az AppleStore (iOS) áruházakból tölthetők le.

KÜLSŐ FÉNYJELZŐK CSATLAKOZTATÁSA
A céltáblához csak PENTASHOT vagy NAVISTREET külső fényjelzők csatlakoztathatók UTP kábellel a 
külső fényjelző csatlakozón (7) keresztül.

A CÉLTÁBLA ELHELYEZÉSE
Soha ne helyezze el a céltáblát úgy, hogy annak elülső felszínét közvetlenül érje a napsugárzás, mert 
az megzavarhatja működését.
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A CÉLTÁBLA ALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉSE IOS RENDSZERREL
KOMMUNIKÁCIÓ LÉTREHOZÁSA
Miután csatlakoztatta a céltáblát az áramforráshoz, a 
kommunikációnak automatikusan létre kell jönnie a cél-
tábla és az Ön telefonja/táblagépe között — a céltábla 
száma megjelenik a kijelzőn. Koppintson a céltábla szá-
mára, és az alkalmazás a menüre lép.

Automatikus céltábla leállítás: Körülbelül 40 perccel 
az utolsó céltáblát érintő aktivitás után a céltábla auto-
matikusan leáll.

TRÉNING – koppintson az üzemmódhoz való 
kapcsolódásért.

Ebben az üzemmódban az idő vagy a lövések számának 
korlátozása nélkül lehet lövést leadni. Három beépített 
LED mutatja a TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS eseteit. 
Zöld = TALÁLAT, piros = MELLÉLÖVÉS. Az eredmények 
mentésére ebben az üzemmódban nincs lehetőség.

VERSENY – koppintson az üzemmódhoz való 
kapcsolódásért.

A lövési idő legfeljebb 50 másodperc lehet. A sorozat a 
lövési idő lejártával, vagy az idő lejárata előtti öt TALÁLATTAL 
zárul. A TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS azonosítására egy 
meghatározott szín gyullad ki. A TALÁLAT jelzése minden 
lövésnél egy zöld LED. A MELLÉLÖVÉST a fennmaradó 
LED-ek villogása jelzi. Ebben az üzemmódban a körök 
száma 1 - 4 lehet, az eredményeket a rendszer pedig a 
főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja el.
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EGYÉNI – koppintson az üzemmódhoz való 
kapcsolódásért.

A lövési idő 10 - 60 másodperc között állítható. Az 
esetleges lövések (MELLÉLÖVÉS és TALÁLAT) számát is 
beállíthatja 1-től végtelen számúra. A körök száma itt is 
1-től 4-ig állítható.  És a TALÁLATI ZÓNA módosítható 
az 1. körtől a 10. körig. Az eredményeket a rendszer a 
főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja.

BEÁLLÍTÁSOK – itt van lehetőség:

-  a beépített LED-ek és külső fényjelzők fényerejének 
beállítása

-  a beépített jelzőfények kikapcsolása

-  Kikapcsolás a céltábla többszöri bekapcsolása 
után,ki kell húzni, majd újra be kell dugni az 
adaptert a hálózatba. 

-  Céltábla információk – Megmutatja, hányszor 
kapcsolták be a céltáblát, az üzemidőt és a hardver 
verziót.

KALIBRÁLÁS – Ez a funkció csak a gyártó és a 
márkaszerviz számára elérhető.

EREDMÉNYEK – itt láthatja eredményeit. Ezeket 
kizárólag VERSENY és EGYÉNI üzemmódban menti el 
a rendszer. Az egyes lövések külön megjeleníthetők.
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A CÉLTÁBLA ALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉSE ANDROID RENDSZERREL
KOMMUNIKÁCIÓ LÉTREHOZÁSA
Miután csatlakoztatta a céltáblát az áramforráshoz, a 
kommunikációnak automatikusan létre kell jönnie a 
céltábla és az Ön telefonja/táblagépe között — a céltábla 
száma megjelenik a kijelzőn. Koppintson a céltábla 
számára, és az alkalmazás a menüre lép. A kapcsolat 
akkor jött létre, ha a TRÉNING, VERSENY és EGYÉNI 
üzemmód ablakai aktívak. Ellenkező esetben koppintson 
a KAPCSOLÓDÁS ablakra a folyamat megismétlése 
érdekében.

Automatikus céltábla leállítás: Körülbelül 40 perccel 
az utolsó céltáblát érintő aktivitás után a céltábla auto-
matikusan leáll.

TRÉNING – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz 
való kapcsolódásért.

Ebben az üzemmódban az idő vagy a lövések számának 
korlátozása nélkül lehet lövést leadni. Három beépített 
LED mutatja a TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS eseteit. Zöld 
= TALÁLAT, piros = MELLÉLÖVÉS. Az eredmények menté-
sére ebben az üzemmódban nincs lehetőség.

VERSENY – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz 
való kapcsolódásért. 

A lövési idő legfeljebb 50 másodperc lehet. A sorozat a 
lövési idő lejártával, vagy az idő lejárata előtti öt TALÁLAT-
TAL zárul. A TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS azonosítására 
egy meghatározott szín gyullad ki. A TALÁLAT jelzése min-
den lövésnél egy zöld LED. A MELLÉLÖVÉST a fennmara-
dó LED-ek villogása jelzi. Ebben az üzemmódban a körök 
száma 1 - 4 lehet, az eredményeket a rendszer pedig a 
főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja el.
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EGYÉNI – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz 
való kapcsolódásért. 

A lövési idő 10 - 60 másodperc között állítható. Az eset-
leges lövések (MELLÉLÖVÉS és TALÁLAT) számát is beál-
líthatja 1-től végtelen számúra. A körök száma itt is 1-től 
4-ig állítható.  És a TALÁLATI ZÓNA módosítható az 1. 
körtől a 10. körig. Az eredményeket a rendszer a főmenü 
EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja.

 

BEÁLLÍTÁSOK – itt van lehetőség:

-  a beépített LED jelzőfények és külső 
fényjelzők fényerejének beállítása

-  a beépített jelzőfények kikapcsolása

-  Kikapcsolás a céltábla többszöri be-
kapcsolása után,ki kell húzni, majd 
újra be kell dugni az adaptert a kon-
nektorba. 

KALIBRÁLÁS – Ez a funkció csak a 
gyártó és a márkaszerviz számára el-
érhető.

  

EREDMÉNYEK – koppintson a MENÜ 
elemre az üzemmódhoz való kapcso-
lódásért.

– Az eredményeket csak a lövés dátu-
ma és ideje alapján tárolja a rendszer. 
Az eredményeket VERSENY és EGYÉNI 
üzemmódban menti el a rendszer. Az 
egyes körök minden lövése megjele-
níthető. Az egyes lövések úgy jelenít-
hetők meg, ha rákoppint a megjelení-
teni kívánt lövés sorára.   

TÁPELLÁTÁS
A céltábla hálózatról működtethető a hozzá mellékelt tápegységen keresztül, vagy a következő 
műszaki adatokkal rendelkező külső akkumulátorról: 

-  maximális bemeneti feszültség 5 V
-  minimális kimenő áramerősség 2,4 A (ideális USB-C kimenettel, ami 3 A)
-  a külső akkumulátor összkapacitása nem lehet kevesebb 10 000 mAh-nél 
-  csak a céltáblához mellékelt kábellel használja a külső akkumulátort
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MŰSZAKI ADATOK

Paraméter Érték

Méretek 19 cm széles, 24,5 cm magas és 10 cm mély

A találati zóna mérete Æ 59,5 mm

Tömeg 950 gramm (csak a céltábla)

Lőtávolság 5 - 10 méter

Lövési időtartam
50, verseny üzemmódban. Egyéni 
üzemmódban a lövési időtartam módosítható. 
Tréning üzemmódban nincs időkorlátozás.

Tápellátás
Egyenáram, 5,1 V, 3 A (csak a mellékelt 
adapterrel), külső akkumulátor (a kézikönyvben 
közölt műszaki adatoknak megfelelően)

Elfogadott lézer jel UIPM 15,6 ms lézer jel

Szoláris ellenállás 80 000 LUX

Külső fényjelzők NAVISTREET és PENTASHOT 

Üzemi hőmérséklet 10 °C és 50 °C között

Burkolat behatolásvédelmi osztály IP52

Frissítési funkció App a Google Play vagy AppStore áruházban

Kompatibilis operációs rendszerek Android, iOS

Háromlábú állvány illesztési helye Igen

Beépített függesztő rendszer Igen

Beépített belső világítás Igen

Automatikus céltábla leállítás Igen (40 perccel az utolsó lövés után)

TÁROLÁS
Nagyon fontos, hogy a céltáblát megfelelő körülmények között tárolják annak érdekében, hogy 
megbízható és megfelelő állapotú legyen. Mindig végezze el a következőket:

• A céltáblát gyerekektől elzárva, száraz, sötét helyen az eredeti csomagolásában (doboz) tárolja.

• A dobozra nehéz és esetlegesen szivárgó tárgyakat ne tegyen.

• Védje a céltáblát az időjárástól, fagytól és párától. Az optimális tárolási hőmérséklet +5°C – 30°C. 
A levegő páratartalma a tárolási helyen legfeljebb 60% lehet. Ne tárolja a céltáblát nyirkos helyen, 
ahol nagy a korrózió kockázata.
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Címek:  PENTASHOT EU s.r.o.

Zámecká 2315/9

70200 Ostrava

E-mail: jiri@pentashot.eu

business@pentashot.eu

info@pentashot.eu

Szállítási cím: PENTASHOT EU s.r.o.

Kosmova 1090/11

70200 Ostrava

Telefon: +420 605 252 433

+420 773 002 110

+420 607 056 112
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