
1 

 

  

  

 

 

 

 

TENİS TOPU ATMA  

MAKİNESİ 

KULLANIM KILAVUZU 
 



2 

 
İÇİNDEKİLER  

Güvenlik Uyarıları…………………………………………………...............3 

Makine kısımlarını tanıma……………………………………….............5 

Depolama……………………….…………...........................................7 

Bakım…………………………………………………………………...………......7 

Taşıma…………………………………………………………………………………7 

İlk Kullanım Öncesi..................................................................8  

Batarya ve Şarj Aleti................................................................9 

Uzaktan Kumanda.................................................................10 

Kullanım………………...............................................................10

Telefon Programı Arayüz Tanıtımı……….……….......................13 

Antrenman ve Atış Detayları…………………….………..….............14 

Destek ..................................................................................17 

Garanti..................................................................................17 

Garanti Yöntemleri ..............................................................17 

Garanti Şartları………………………….…………………………..............19 

Garanti Belgesi………………………………………………………………….20 

 

 

 

 

 



3 

GÜVENLİK UYARILARI 

Bu tenis topu makinesi, aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun 

şekilde kullanılması şartıyla güvenli oyun sağlamak üzere 

tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki talimatlara 

uyulmaması, ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara 

yol açabilir. 

Topun çıkışının gerçekleştiği, makinenin 

ön kısmından uzak durun. 

Makine çalışırken çocukları makineden 

uzak tutun. 

Makine çalışırken fiziksel ve zihinsel 

engelli kişileri makinden uzak tutun. 

Makinenin ön açık kısmına elinizi ve 

yabancı cisim sokmayın. 

Top sıkışması ve içine top girmesi 

durumunda makinenin elektriğini kesin 

ve tekerler durduktan sonra topu alın. 

Dönen tekerlere asla dokunmayın. 

Top haznesinde dönen kısma elinizi 

sokmayın topları yerleştirmeye 

çalışmayın. 

Top haznesinde dönen kısma çalışırken müdahale etmeyin. 
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Makine çalışırken ve top haznesinde dönen kısım dönerken 

yeni top koymayın. 

Islak koşullarda ve yağmurda makine 

çalıştırılmamalıdır. 

Sudan uzak tutun. 

Makineyi kuru ortamda saklayın. 

Makine şarj olurken makineyi asla çalıştırmayın. 

Makine 18 kg dır. Makineyi dikkatli 

kaldırın. 

Doğru kaldırma yöntemleri kullanın. 

Makinenizi temiz tutun. 

Acil durumda makinenizi kapatın. Arka tarafta sağ alttaki 

düğme gücü tamamen keser. 

Makinenizde tenis topu kullanınız. Kriket topu 

kullanmayınız makinenize zarar verir. 

Tavsiye edilen top antrenman(basınçsız) 

topudur. Makinemiz hem 

turuncu(2.aşama) hem de yeşil(3.aşama) 

düşük basınçlı toplar için uygundur. 

Büyük boyutlarda kırmızı(1.aşama) 

toplarlar çalışamaz. 
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TAŞIMA TEKERLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA KOLU 

FIRLATMA TEKERLERİ 

TOP KARIŞTIRICI 

TOP HAZNESİ 
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ŞARJ SOKETİ 

GÜÇ TUŞU 
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DEPOLAMA 

Makinenizi kapalı bir alanda ve tercihen korunması için 

kapağı kapalı şekilde saklanmasını öneriyoruz. Yağmur 

makinenize zarar verebileceğinden makinenizi kapağın 

korumasıyla bile yağmura maruz bırakmayın. Makinenizi 

doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kauçuk 

ayaklarının üstünde tutun yan ya da ters 

konumlandırmayınız. 

BAKIM 

3-4 antrenman sonunda makine kapalıyken ağız kısmından 

vakumlu makine yardımıyla içindeki tozu ve tüyü temizleyin. 

Makinenin dış kısmı yumuşak nemli bir bezle silinebilir, ancak 

lütfen makinenin içine su girmemesine dikkat edin. 

TAŞIMA 

Makineyi taşımak için, makinenin önündeki tutamacı dışarı 

doğru kaydırın (altta). Makineyi, arka tekerleklerin üzerine 

oturuncaya kadar kolundan kaldırın. Makineyi hedefinize 

çekmeniz yeterlidir. Makineyi asla açıkken hareket 

ettirmeyin. Lütfen makinenin daima dik durmasını sağlayın. 

Yan tarafına koymak, bir hasara neden olabilir ve garantinizi 

geçersiz kılabilir. Sıcaklık 30 dereceyi geçtiğinde makineyi 

arabanızın içinde saklamayın.  
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İLK KULLANIM ÖNCESİ   

KUTU AÇILIMI  

Tenis topu atma makinesi aldığınız için teşekkür ederiz.  

Lütfen kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.  

Taşırken dik konumda taşıyınız.  

Kutudan öncelikle şarj aletini çıkartınız.  

Makineyi kutudan çıkarırken alt tabladan tutup çıkartınız.   

Makineyi nakliye esnasında oluşabilecek hasar açısından 

kontrol ediniz. 

Kutudan çıkan parçalar:   

 Makine 

 Makinenin top haznesi 

 Şarj aleti 

 Uzaktan kumanda 

 Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi 

Tüm parçaları çıkardıktan sonra top haznesini ters çevirip 

makinenin üstüne yerleştiriniz.  Makinenin alt sağında 

bulunan güç düğmesine basarak makineyi başlatabilirsiniz. 

Gelecekte makinenizi tedarikçisine geri göndermeniz 

gerekebilir bu yüzden kutusunu saklamanızı öneririz. 
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BATARYA VE ŞARJ ALETİ 

DİKKAT! MAKİNE ŞARJ OLURKEN GÜÇ DÜĞMESİNE ASLA 

BASMAYIN! 

DİKKAT!  ŞARJ ALETİ MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN 

DEĞİLDİR. İÇİNDEKİ BATARYA İLE ÇALIŞIR! 

Makinenizin şarjı kullandığınız ayarlara bağlı olarak 3-8 saat 

arasında sürmelidir. Batarya bilgisini telefon programının sol 

üstündeki göstergeden takip edin. Gösterge %10 un altına 

indiğinde kullanmayın ve şarj edin. 

Makineyi kullanmasanız bile ayda bir kez şarj etmeniz 

bataryanın uzun ömürlü olmasını sağlar. 

BATARYAYI ŞARJ ETMEK 

Şarj aletini önce prize takınız. Yeşil ışık(full) yanacaktır. 

Şarj aletinin diğer üçgen benzeri ucunu makinenizin arka 

kısmında sol alt tarafında bulunan sokete takınız. 

Turuncu(charge) ışığı yanacaktır. 

Batarya dolu durumuna geldiğinde yeşil ışık(full) yanacaktır.  

Lütfen yeşil ışık yandığında önce makineden daha sonra şarj 

aletini prizden çekiniz. 

Dolum işlemi 3-5 saat sürmesi ön görülür. 
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UZAKTAN KUMANDA 

Uzaktan kumanda ile antrenmanı 

başlatıp durdurabilirsiniz. Eğer 

makineyi başlattıktan sonra ilk 

antrenmanınız ise telefon 

programından antrenman 

bilgilerini göndermelisiniz. 

Kumandanın küçük olması nedeniyle oyun oynarken sizi 

rahatsız etmez.    

KULLANIM 

Makine, korttaki 

orta işareti denilen 

yerin hemen 

gerisine konulabilir, 

ancak başka yerlere 

konularak farklı 

antrenmanlar 

oluşturulabilir. 

Lütfen topları 

başlamadan önce 

hazneye ekleyin, 

karıştırıcı dönerken 

topları eklemeyin, aksi takdirde top sıkışmasına neden 

olabilir. Maksimum kapasite 150 toptur(100 taneden az 

koymanızı öneririz). Fazla ağırlık besleme motoruna zarar 

verebileceğinden lütfen hazneyi aşırı doldurmayın. 
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1.Play Store(Android) veya App 

Store(Iphone) uygulamarından 

Staneg uygulamasını indiriniz.  

Ücretsizdir. 

2.Makinenizin güç tuşuna basınız. 

Turuncu ledin yandığını 

göreceksiniz. 

3.Telefonunuzun bluetooth 

fonksiyonunu açınız ve Staneg 

uygulamasına giriş yapınız.  

4.Konum fonksiyonu için izin 

veriniz. 

5.Eğer alt kısımda cihazlar 

gözükmüyorsa konum özelliğinizi 

açınız. 

6. Staneg isimli cihaza bağlanınız.  

7. 9 programdan bir tane seçiniz.  

8. Hız, spin, top sıklığı ve dikey eksen ayarlarını seçiniz.  

9. Eğer dikey salınım, lob veya manuel programlarından birini 

seçtiyseniz yatay eksen ayarını seçiniz. 10. Sağ üstteki başlat 
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tuşuna basınız. Seçmiş olduğunuz 

ayarlar cihaza gönderilmiştir.  

11. Başlatmak için başlat tuşuna 

tekrar basınız.  

• Hız: Topun daha hızlı veya 

daha yavaş fırlatılmasını sağlar. 

• Spin: Topun +1 ve +2 topspin, 

-1 ve -2 backspin olarak 

fırlatılmasını sağlar. 

• Top sıklığı: Topun 2-10 saniye 

sıklıkla atışını ayarlar. 

• Dikey: Dikey açıyı değiştirir. 

Artırarak topun daha yüksekten 

gelmesi sağlanabilir. 

• Yatay: Yatay açıyı değiştirir. Bu ayar "Dikey Salınım", 

"Lob" ve "Manuel" programlarında aktiftir. 

MAKİNENİZ İLE TELEFON PROGRAMI BAĞLANTI 

KURAMIYORSA TELEFON PROGRAMINIZI VE MAKİNENİZİ 

YENİDEN BAŞLATIN. 
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TELEFON PROGRAMI ARAYÜZ TANITIMI 

Sol üst kısımda bulunan gösterge 

makinenizin bataryasının doluluk 

göstergesinin yüzde cinsinden 

ifadesidir. 

Sağ üst kısımda bulunan “el” veya 

“play” sembolü ise antrenmanı 

başlatıp durdurmayı sağlar. 

Seçili program menüsünden 5 

antrenman programınızın “hız”, 

“spin”, “top sıklığı”, “dikey” ve 

“yatay” gibi özellikleri saklamanızı 

sağlar. 

9 yeşil sembol 9 farklı antrenman 

modunu temsil eder. 

10 farklı turuncu gri sembol sırayla 

antrenmanda çıkan topun hızın, spin-slice, sıklık, dikey ve 

yatay özelliğini belirler. 

Alt kısım taranan ve bulunan Bluetooth cihazlarının 

listelendiği yerdir. 

En alt panelde “Hakkında” kısmında kısaca programın 

kullanımı ve “İletişim” kısmında faydalı linkler, iletişim yer 

almaktadır. 
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ANTRENMAN VE ATIŞ DETAYLARI 

Yatay Salınım: Yatay salınım şeklinde kortta 

atışını gerçekleştirir. Bir sıra bittiği zaman ilk 

topu attığı yerden devam eder. Böylece 5 

top sonunda sizin diğer tarafa dripling 

yapmanıza olanak verir. Antrenman 

sırasında daha hızlı atış yapmasını istiyorsanız “Hız” 

sekmesindeki üst tuşa dokunmanız yeterli olacaktır. Hız 

artışınızdan dolayı kort dışına atış yaparsa lütfen “Dikey” 

butonlarından alt tuşa basarak topun daha alçaktan 

gelmesini sağlayın böylece topunuz kortun içine düşecektir. 

Yatay Karışık:  Yatay salınım antrenman 

programının karışık olarak tasarlanmış 

halidir. Topu bir sonrakinden farklı yere 

atarak dikkat ve refleks antrenmanı 

yapmanızı sağlar. “Hız” ve “Dikey” ayarı 

yatay salınımdaki gibi geçerlidir. 

Yatay – Dikey: Hem yatay hem dikey 

salınım yapan programdır. İlk top geldikten 

sonra ikinci top dikey eksende öne gelir. 

Üçüncü top dikey ve yatay eksende hareket 

eder. 10 top bittiğinde ilk topun geldiği 

konumdan itibaren tekrar başa döner. Antrenman sırasında 

eğer toplarınız fileye denk geliyorsa “Dikey” ayar tuşlarından 
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üst tuşa basınız. Eğer toplarınız kortun dışına çıkıyorsa 

“Dikey” ayar tuşlarından alt tuşa basınız. 

Fore – Back Dar: Bu program topu orta 

hattın sağına ve solun atarak size sırayla 

forehand ve backhand vuruşlarını 

gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak dar bir 

aralıkta sizi tutar. Koşu yapmadan 

antrenman yapmanızı sağlar. Hız ve dikey ayarları önceki 

programlardakiyle aynıdır. 

 

Fore – Back Orta: Bu program topu orta 

hattın sağına ve solun atarak size sırayla 

forehand ve backhand vuruşlarını 

gerçekleştirmenizi sağlar. Birkaç adım 

atacak bir aralıkta sizi tutar. Hız ve dikey 

ayarları önceki programlardakiyle aynıdır. 

 

Fore – Back Geniş: Bu program topu orta 

hattın sağına ve solun atarak size sırayla 

forehand ve backhand vuruşlarını 

gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak geniş bir 

aralıkta sizi tutar. Koşu yaparak vuruşlarınız 

yapmanız gerekir. Hız ve dikey ayarları önceki 

programlardakiyle aynıdır. 
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Dikey Salınım: Dikey salınım şeklinde kortta 

atışını gerçekleştirir. Baseline ve servis 

çizgisi arasında topu atar. Öne ve arkaya 

koşu yaparak topa vurmanız gerekir. 

Antrenman sırasında eğer toplarınız fileye 

denk geliyorsa “Dikey” ayar tuşlarından üst tuşa basınız. Eğer 

toplarınız kortun dışına çıkıyorsa “Dikey” ayar tuşlarından alt 

tuşa basınız. “Yatay” ayar tuşlarından kortun farklı yerlerinde 

dikey salınım yaptırabilirsiniz. 

 

Lob: Lob programında Smaç antrenmanı 

yapmanızı sağlar. “Yatay” ayar tuşu ile farklı 

bölgelere atış yapabilirsiniz.  Dikey ve Hız 

tuşuyla ayarlarınızı yapabilirsiniz. 

 

 

Manuel: Yatay ve Dikey ayar tuşlarını 

kullanarak kortta istediğiniz yere toplarınızı 

atabilirsiniz. Makinenizi farklı yerlere 

yerleştirerek farklı şekilde atışlar 

üretebilirsiniz. Bu programlarınızın tümünü 

kaydedebilirsiniz. 
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DESTEK 

Bize destek çağrısı yaparken lütfen makinenizin tabanında 

bulunan seri numarasını bize bildirin. Ayrıca, sorunu 

gösterecek herhangi bir video çekimi, sorununuzu çözmede 

büyük ölçüde bize yardımcı olacaktır. Herhangi bir olağandışı 

ses duyarsanız, lütfen bunları ve sesin nereden geldiğini 

bildirin. 

GARANTİ 

Herhangi bir kısmı, garanti süresi içinde arızalı işçilik veya 

hatalı malzemeler nedeniyle başarısız olursa, Staneg veya 

distribütörü arızalı parçayı ücretsiz olarak onaracak veya 

(distribütör seçeneği ile) onarımını yapacaktır. Garanti süresi 

ülkeye özgüdür, ayrıntılar için lütfen ülkenizdeki veya 

satıcınızdaki Staneg distribütörü ile görüşün.  

GARANTİ YÖNTEMİ  

Garanti, ülkenizin yetkili Staneg distribütörü tarafından 

yönetilir. Ülkenizin Staneg distribütörünün iletişim bilgileri 

için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.staneg.com .  

Garanti hizmet talebinizin hızlı bir şekilde işlenmesini 

sağlamak için seri numarası ve modeli ile arızanın ayrıntılı bir 

açıklaması da dahil olmak üzere makinenizle ilgili tüm 

ayrıntıları bize bildirdiğinizden emin olun.  

Top makinesinin yabancı maddelere maruz kalması en aza 

indirilmelidir. Oyun bittikten sonra lütfen makinenin kapağını 
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kapatınız. Makinenizin yabancı maddelere maruz kalmasına 

neden olan hasarlar garanti kapsamında değildir.  

Bu garanti, satın alan kişiyi veya herhangi bir başka kişiyi 

aşağıdakilerden ötürü hasar, arıza veya kayıp açısından 

kapsar:  

 Bu cihazın bakımı, istismarı, ihmal edilmesi, yanlış 

kullanımı, kaza veya yanlış kullanımdan yoksun olması.  

 Makinede çizikler, oyuklar, aşınma veya genel aşınma 

ve yıpranma.  

 Yabancı maddelere, böceklere, hava durumuna veya 

dolu yağmaya maruz kalma.  

 Garanti süresi boyunca izinsiz onarımlar.  

 Doğal afetler.  

 Makineniz için belirtilenin dışındaki güç voltajlarında 

kullanımı.  

 Bu niteliğe hizmet ücretlidir.  

Hiçbir koşulda Staneg veya yetkili distribütörleri, kişisel 

yaralanma veya mülke zarar verme de dahil olmak üzere 

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir doğadaki arızi 

veya sonuçta ortaya çıkan herhangi bir hasar için Müşteri'ye 

veya herhangi bir başka kişiye karşı sorumlu tutulamaz. 
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GARANTİ ŞARTLARI  

 Makine, Staneg distribütör servis departmanına veya 

yetkili servis temsilcisine teslim edilecek ve nakliye 

ücretleri her iki yoldan da sahibi tarafından 

ödenecektir. Transit sırasında meydana gelen kayıp 

veya hasar için sorumluluk kabul edilmez.  

 Makine, her zaman verilen talimatlara uygun olarak 

çalıştırılmalı ve bakımı yapılmalıdır.  

 Distribütörlerden önceden onay almadan herhangi bir 

değişiklik veya onarım yapılamaz. Bu gibi onarımlar 

veya değiştirmeler garanti süresini uzatmaz.  

 Satın alma tarihini doğrulamak ve garanti süresini 

oluşturmak için satın alma belgesi sağlanmalıdır. Bu 

garanti kapsamında yalnızca orijinal alıcı geçerlidir.  

 Garanti süresi yalnızca satın alındığı tarihten itibaren 

hesaplanmaktadır.  

 Bu garanti bulunduğu bölgenin yasası bağdaşmadığı 

durumlarda, satın alanın kanuni hakları hükme 

bağlanacaktır.  

 Diğer üreticilerin ürünlerinden yüklenen parçalar bu 

garantiyi geçersiz sayacaktır.  
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GARANTİ BELGESİ   
Üretici veya İthalatçı Firmanın:  

Unvanı:Yunus Emre Tuğlu  

Adresi: Yavuz Selim Mah. 12. Cadde 

No:9/72 

ETİMESGUT/ANKARA  

Telefonu:05317385002   

e-posta:info@staneg.com  

Fatura Tarih:  

Fatura Sayısı:  

Yetkilinin İmzası:   

Firmanın Kaşesi:  

  

 

 

Malın  

Markası: STANEG  

Cinsi: TENİS TOPU ATMA MAKİNESİ  

Modeli: SMART(3.versiyon) 

Garanti Süresi: 2(İKİ) YIL  

Azami Tamir Süresi: 20(YİRMİ)  

GÜN  

Bandrol ve Seri No:  

GARANTİ ŞARTLARI 

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.  

 

2) Şarj aleti ve batarya hariç ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.  

 

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 

Tüketicinin  

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan;  a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme, c- 
Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın 
ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir.  
 
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda 
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.  
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5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
 
6) Malın tamir süresi 20 iş gününüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren 
başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici 
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti 
süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir.  
 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.  

• Makinenin yağmura ve suya maruz kalması ile oluşan arızalar,   

• Tenis topu dışında makineye gelen darbeler ile kırılması,  

• Yere düşmesi ile oluşan arızalar,  

• Makinenin vidalarının sökmek kaydıyla açılması vb durumlarda 
ürün garanti kapsamı dışındadır.  

 
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.  
 
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğüne başvurabilir.  
 
10) Makinenin tenis topu fırlatırken önüne geçilmesi durumlarında ve akü, 
şarj aletinden doğan problemlerden firmamız sorumlu değildir! 
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