
 
 

Gebruiksaanwijzing Snelheidsmeter 
 

Installeren display: 
De snelheidsmeter werkt op stroom. Het display kunt u met het snoer wat erbij is 
geleverd aan elkaar koppelen, zodat u de snelheid ook op het display kunt zien. 

Zorg er wel voor dat het display niet geraakt kan worden. U doet het snoer van de 
stroomadapter in het display (dus niet in de snelheidsmeter!). 

 
 
Aanzetten Trigger/Continue: 

De snelheidsmeter kunt u met de knop aan de zijkant op de Trigger of Continue 
zetten, wanneer het knopje in het midden staat, staat hij op Trigger en wanneer hij 

helemaal naar voren staat, staat hij op Continue. Bij Trigger kunt u de meter alleen 
gebruiken wanneer u het pistool ingedrukt houdt. Wanneer hij op Continue staat, 
zal hij constant de snelheid meter. Een meting blijft op het display zichtbaar tot de 

volgende meting. Het systeem meet maximaal 1 meting per 2 seconde. 
 
 

Km of Miles per uur: 
De snelheid kan in miles en kilometers per uur gemeten worden. U kunt hem naar 

kilometers per uur krijgen door de meter aan te zetten en het pistool ingedrukt te 
houden, wanneer u het pistool niet indrukt bij het aanzetten, blijft de meter op 
miles per uur. 

 
 

Opstelling systeem: 
De snelheidsmeter moet achter het doel en in het midden gezet worden. Op deze 
manier wordt de snelheid het beste gemeten. 

Op de tennisbaan moet het pistool in het midden van het servicevak geplaatst 
worden, vlak achter het net, zodat het pistool niet geraakt kan worden. Het display 
moet u op een veilige en zichtbare plaats zetten waar hij niet geraakt kan worden. 

 
 

Bevestigen standaards/ophangen display: 
De snelheidsmeter en display moet u allebei op een standaard zetten. Deze kunnen 
worden bevestigd door ze op de bijgeleverde standaards te draaien. Draai het 

display niet te strak op de standaard, anders kan de onderkant van het display 
loslaten. Met het display heeft u ook de mogelijkheid om het op te hangen aan de 
twee haakjes op de achterkant van het display. 

 
 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. 


