
Elektronický míč pro nevidomé.

 Získáváte zcela jedinečný výrobek, který na rozdíl od běžného míče s mechanickou rolničkou dovoluje dohledání míče 
i po jeho zastavení.

Jedná se o ozvučený míč vybavený elektronickou rolničkou. Míč vydává zvuk nejen při pohybu, ale určitou dobu i po 
jeho  zastavení. Reaguje zvukem na pohyb míče, a když se míč přestane pohybovat, změní se tento zvuk na pravidelné 
pípání umožňující jeho snadné nalezení.
Po uplynutí půl minuty se pípání samo vypne, aby se míč zbytečně nevybíjel, pokud o něj momentálně není zájem. 
Pro přepravu je možno zvuk míče vypnout, aby vlivem stálých pohybů nevydával nežádoucí zvuky. Míč se zapíná i 

vypíná bezkontaktně elektronickou cestou, a to pouhým vložením do nabíječe. 
Na správné vložení  reaguje  míč  pípnutím.  Pokud ovšem došlo  k  úplnému 
vybití  akumulátoru  míče,  neozve  se  pípnutí  ani  při  správném  vložení  do 
nabíječe. Po nabití se míč aktivuje až dvojím vyjmutím a vložením do smyčky 
zapnutého nabíječe. 
Uvnitř  míče  je  umístěna  elektronika  s  čidlem  pohybu  a  miniaturním 
akumulátorem.
Aby bylo možno do míče dopravit energii k nabíjení vnitřního akumulátoru, je

  s míčem dodáván nabíječ opatřený smyčkou, do které je pro nabíjení potřeba 
míč  vložit.  Přenos  energie  nastává  elektromagnetickou  vazbou  pomocí 
vysokofrekvenčních kmitů. Proto musí být cívka ukrytá uvnitř míče správně 
orientována, aby energie mohla proudit do akumulátoru. Správná poloha se 
pozná podle dělícího švu míče, který lze na jeho povrchu snadno nahmatat. 
Tento šev by měl být přibližně rovnoběžný se spirálou nabíječe. Odchylka od 
této polohy o 1 až 2 cm ještě nesnižuje nabíjecí  účinnost.  Míč nemusí  být 
vložen přesně doprostřed spirály, postačuje zasunutí takové, aby byl dělící šev 
míče poblíž spirály (cca 1 cm) tak, aby tam třením míč držel, ovšem úplné 

zasunutí míče do nabíjecí spirály není na závadu. Pokud míč z nabíjecí smyčky při otřesech vypadává, je možné ho 
zaklínit proužkem molitanu nebo jakoukoli nevodivou hmotou.
 
Míč:

Míč je dodáván ve vypnutém stavu, zapíná se vložením do smyčky zapnutého nabíječe tak, aby se dělící šev míče  kryl 
(byl rovnoběžný) s rovinou spirály nabíječe. Vložením míče do zapnutého nabíječe se míč vypne. (Stejným způsobem 
se pak i vypíná). V zapnutém stavu míč reaguje na pohyb pípáním. Pípání pak pokračuje i cca 30 vteřin po zastavení  
pohybu, než zmlkne docela. Nový pohyb jej opět aktivuje.
Vypnutý míč nereaguje na pohyb a má sníženou spotřebu energie. Plně nabitý akumulátor vydrží napájet elektroniku 
vypnutého míče cca jeden měsíc, pak je potřeba jej znovu nabít. 

Nabitý míč  vydrží  pracovat  nepřetržitě  několik  hodin.  Doba do  vybití  závisí  na  četnosti  používání.  Po  vyčerpání 
akumulátoru se míč automaticky vypne (zmlkne).  Poté je třeba jej cca 14 hodin (ve správné poloze) nabíjet. Mírné 
přebíjení  nevadí,  ale  dlouhodobé  (mnoho hodin  nad nabíjecí  dobu)  ponechání  míče  v zapnutém nabíječi  zkracuje 
životnost akumulátoru míče. 
Před prvním nabíjením je třeba používáním míč úplně vybít, až se vypne. Pak je potřeba míč nabít. Akumulátor je 
(NiMH) podobný jako u mobilů a vyžaduje analogické zacházení.

Chránit před vodou! Otvory, kterými je míč opatřen pro prostup zvuku, vedou až ke vnitřní elektronice, kterou by mohla 
voda poškodit (zejména membránu reproduktoru).

Míč je určen k dětské hře a jeho odolnost není dostatečná pro fotbal dospělých a 
podobné  razantní  zacházení.  Odolnost  vnitřní  elektroniky  i  molitanového  obalu 
snese jen lehké čutání a házení. Při divoké hře je životnost omezená. 

 
Nabíječ:

Nabíječ  je  napájen  ze  sítě  230V zásuvkovým adaptérem.  Tento  adaptér  odebírá 
energii cca 4 watty i při odpojení šňůry od nabíječe, takže je lépe jej po skončení 
nabíjení odpojovat od sítě.
Akumulátor umístěný v míči je nabíjen vysokofrekvenčním polem. Nabíječ předává 
energii do míče indukčně (bezdrátově) pomocí velké hliníkové spirály.



Pro nabíjení je potřeba míč do této spirály vložit v optimální poloze. Na míči je možno nahmatat dělící šev, který se při 
nabíjení má krýt se spirálou. Provoz nabíječe je signalizován červenými kontrolkami po obou stranách podstavce. 

Míč lze nabíjet jen v originálním nabíječi, s nímž byl jako sada zakoupen. Každý nabíječ je individuálně nastaven se 
svým míčem.

Obsah dodávky

Míč je dodáván v krabici, která obsahuje: 1 ozvučený míč, 1 zásuvkový napájecí adaptér a 1 stolní nabíječ. 
Jako zvláštní příslušenství je možno objednat napájecí šňůru k připojení do zásuvky v automobilu.

Bezpečnostní pokyny

Nabíječ se smí napájet pouze dodaným zásuvkovým adaptérem. 
Spirála nabíječe vyzařuje vysokofrekvenční pole srovnatelné s polem mobilu. Vyzařované pole není nebezpečné, přesto 
není vhodné, aby dítě strkalo hlavičku do spirály nebo si nějak hrálo se zapnutým nabíječem. 

Záruka a servis

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. Případnou reklamaci nevyřizujte,  prosím, přes prodejnu, ale vždy zašlete 
zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy, prosím, přiložte nákupní paragon. Pokud jste 
reklamovaný  výrobek  sami  rozebírali  nebo  nemáte  k  dispozici  doklad  o  nákupu,  nebudeme  bohužel  moci  Vaši 
reklamaci uznat. 
Po skončení životnosti vestavěného akumulátoru můžeme v rámci servisu provést repasi míče.
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