
Target Control 4 
Návod k obsluze - popis systému nabídky  
 
 
Elektronické ovládací zařízení TC 4 je určeno pro ovládání Automatických vrhacích zařízení 
asfaltových terčů FALCON - Czech®,  napájení dodávaným síťovým napájecím adaptérem 230V/12V 
300mA. Ovládací panel nevystavujte přímému slunci !!! Provozní teplota -5˚C až +35˚C.  
 

Pro ovládání všech funkcí zařízení se používají pouze čtyři tlačítka umístěná pod displejem. Jejich 
význam se mění podle současného režimu, ve kterém se zařízení právě nachází, a význam jednotlivých 
tlačítek je vždy popsán zkratkami nebo symboly na spodním řádku displeje. Například při pohybu 
v nabídce jsou to nejčastěji symboly : 
 

 <- posun v nabídce o krok zpět 
 -> posun v nabídce o krok dopředu 
 OK potvrzení volby 
 Exit opuštění nabídky a návrat zpět 
 + zvětšení nastavované hodnoty o jednotku 

- snížení nastavované hodnoty o jednotku 
* ruční odjišťování mikrofonů nebo ruční ovládání vrhačky 

                 ▌▌         pozastavení režimu střelby  
Dále mohou mít tlačítka funkce: Ano, Ne, Znovu 
 
Displej Význam 
 
2, 3........................ základní výběr mezi nastavováním a střelbou. 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ....... výběr střelecké disciplíny (jednotlivé disciplíny jsou volitelné a nemusí být tedy 

dostupné na každém zařízení). 
10, 11, 12.............. výběr terčů pro disciplínu Double trap. 
13.......................... zobrazení během průběhu střelby (je zobrazen terč a rozestavení střelců), je možné 

se posunou o krok zpět nebo vpřed a pozastavit střelbu. 
14.......................... konec položky. 
15.......................... pozastavení režimu střelby symbolem ▌▌.  Při pozastavení je možné : přejít do 

nastavovacího režimu volbou Set (a poté se zase zpět vrátit volbou Exit), ukončit 
střelbu volbou Ne nebo pokračovat v položce volbou Ano. 

16, 25.................... nastavení počtu střelců (nastaví se obsazená střelecká stanoviště). 
17, 26.................... nastavení požadovaného počtu terčů v jedné položce (10, 15, 20, 25). 
18, 27, 28, 29........ nastavení režimu ovládání: Automat (mikrofony se automaticky odjišťují), Hlasové 

(mikrofony se odjišťují ručně), Ruční (ruční vypouštění terčů). 
19, 30, 31, 32........ nastavení tabulky. Po zapnutí je vždy nastavena volba náhodné tabulky. Zde je 

možné vybrat pevně jednu tabulku z osmi. 
20, 33.................... nastavení minimální délky povelu střelce (Pozor!! při příliš nízkých hodnotách se 

zvyšuje citlivost na krátké ruchy – standardně doporučena hodnota 50). 
21, 34.................... nastavení prodlevy pro odjišťování mikrofonů při automatickém režimu ovládání 

(při použití automatických vrhaček se doporučuje minimální doba 3s). 
22, 35.................... nastavení časovače. Určuje nejdelší náhodně volené proměnlivé zpoždění výletu 

terčů při disciplíně Skeet. 
23, 36, 37.............. volba jazyka (anglicky, česky). 
24.......................... test mikrofonů slouží pro ověření funkčnosti mikrofonů a pro nastavení jejich 

citlivosti. 
38.......................... tato volba slouží pro inicializaci zařízení (veškeré Vámi zadané nastavení se zruší a 

nahradí přednastavenými hodnotami výrobce). Pro aktivaci této volby je nutné 
stisknout tlačítko 1 (levé krajní tlačítko pod displejem) a následně zapnout zařízení 
hlavním vypínačem. 

39 při výpadku proudu nebo náhodnému vypnutí zařízení během střelby je možno po dalším 
zapnutí pokračovat ve střelbě od pozice, kde došlo k přerušení. Systém je vybaven záložní 
pamětí. 



 
 
 
 
 

 


