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TOUCH TRAINER™ 
Underhåll & Troubleshooting Manual 

  

Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer™ förlänger 
livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass 
flyter på utan problem. 

Denna manual kommer visa dig hur du sköter din utrustning i 7 enkla 
steg:  

• Förvaring 

• Hjul 

• Bollar 

• Solenoid 

• Motor 

• Hoppers (Spiraler) 

• Transportering av din TOCA Touch Trainer™ 

 

Varje avsnitt omfattar underhåll och troubleshooting 
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Förvaring 

 
Förvara din TOCA Toch Trainer™ i en sval och torr miljö. Undvik varma och 

fuktiga förvaringsutrymmen. Detta kommer förlänga livslängden och din TOCA 

Touch Trainer™ kommer alltid vara redo att ge dig högkvalitativa träningar 

varje gång.  

 

Viktigt att du alltid har din TOCA Touch Trainer™ avstängd och urkopplad ur 

vägguttaget varje gång du utför service och underhåll samt rengöring 
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Hjul 
 

Underhåll: 
 
Okulär besiktning av hjulen varje gång du använder din TOCA Touch Trainer™ 
hjälper dig att bedöma om åtgärd behöver utföras 

 
 
 

Nya Hjul 
Nya hjul kommer se lätt använda ut då de på 
fabrik blivit inkörda 

 

 
 
 
 
 

 
Normalt slitage 
Hjulen ser använda ut och de har slitits ned på 
ett jämnt sätt. Flagor är ej synliga på hjulen i 
detta läge utan de ser rena och fina ut. 
 

 
 

 
 
 
 

Slitna eller ojämnt slitna hjul skall bytas ut 
Formen på hjulens gummi är synligt 
deformerade och är inte längre jämna. Flagor 
har börjat lossna från hjulen och hjulen 
levererar inte bollarna med konsekvent hög 
kvalité längre. 
Hjulen bör bytas ut. 
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Problemlösning 
 
Om din TOCA Touch Trainer™ inte längre levererar med kvalité, koppla från 
maskinen från din App och koppla ur maskinen ur väggen och stäng av maskinen på 
huvudbrytaren 

 

 
Rengör hjulen med en ren  fuktig trasa 
av microfiber torka sedan av hjulen med 
en torr trasa av microfiber. 
 

 
 
 
 

Rengör damm och smuts inne i 
hjulens nav genom att torka ur dem 
med en torr trasa av microfiber.  
Om hjulen visar spår av gummiflagor 
inne i navet, ta en bild och hör av dig 
till TOCA Service center då ett 
hjulbyte är nödvändigt. 
 

 
Om Hjulen börjar vibrera eller låta ovanligt 
vänligen kontakta TOCA Service center då 
hjulen troligtvis behöver bytas ut. 
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TOCA Fotbollar 
Underhåll 

Korrekt lufttryck – Kontrollera varje boll före varje träningsdag att de håller korrekt 
lufttryck. Kontrollera med en tryckmätare avsedd för fotbollar, vår rekommendation är 
7-9 PSI. 

• Det bästa sättet att köra in en ny TOCA fotboll är att utföra 10 övningar i en 
kontrollerad miljö (en TOCA Studio) för att försäkra dig om att du får 
kvalitativa repetitioner utan att bollar låser sig i maskinen eller levereras 
otillfredsställande. 

Rengöring av bollarna utförs dagligen med en torr trasa av microfiber, se till att 
rengöra bollen så den känns naturlig, den ska inte vara kladdig, alla paneler ska vara 
kvar för bästa leverans. 

Problemlösning 

Om du upplever någon eller några av nedan listade problem, kontrollera lufttrycket i 
bollen och rengör den: 

• Oregelbunden bolleverans 

• Ojämn rull eller studs i bollen 

• Bollar fastnar i maskinen 

Om du upplever någon eller några av nedan listade problem är det dags att byta 
bollen: 

• Bollar pumpade till över 12 PSI måste kastas då innerbollen blivit förstörd 

• Bollen inte längre är helt rund 

• Bollen tappar tryck på ett otillfredsställande vis 

• Innebollen är punkterad 

• Bollen ser extremt sliten ut eller har tappat en eller fler paneler. 
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Solenoid 
 
Underhåll 
 

 

Utför funktionskontroll på solenoiden en gång i månaden genom att 
trycka in den och vrida på tappen enligt bilden ovan, försäkra dig om att 
inget gnisslande ljud hörs eller motstånd känns när du vrider 
solenoiden i det intryckta läget. 

Problemlösning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du upplever något av nedan 
listade problem bör spraya en liten 
dos av WD-40 som bilden till 
vänster visar. Upphör inte 
problemet kontakta TOCA Service 
Center för byte solenoid. 

• Solenoiden ger motstånd 
när du vill trycka in den 
manuellt 

• Solenoiden slutar klicka 
eller fungera när du utför 
träning 

• Maskinen skjuter 2 bollar 
samtidigt 
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Motor 
Underhåll 

Skräp och rester på din TOCA Touch Trainer™ rengores genom att du dammsuger 
av maskinen med dammsugarens mjuka borstmunstycke. Skräp inne i maskinen kan 
fastna i motorerna och orsaka stopp i maskineriet. När du rengör din TOCA Touch 
Trainer™ försäkra dig om att du utför arbetet i en ren och torr miljö. 

Problemlösning 

Motorproblem uppstår vanligen pga brist på underhåll av hjulen. 

Om du upplever någon eller några av följande problem måste du rengöra din maskin 
enligt ovan anvisning, om det inte omedelbart åtgärdar problemet måste du kontakta 
TOCA Service Center då motorerna kanske måste bytas ut 

• Överdrivet ljud från motorn eller hjulen 

• Bollar levereras ur maskinen med en otillfredsställande hastighet 
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Hoppers (Spiralerna) 
Inspektera dina hoppers en gång i månaden för att kontrollera att 

• Hoppers är korrekt installerade och att de passar ihop på ett tillfredsställande 
sätt 

• Inga infästningar är lösa och att alla skruvar som håller spiralerna på plats 
sitter där de ska 

 
 
 

Lösa eller ojämna kopplingar mellan 
dina hoppers kan orsaka stopp i 
maskineriet då bollarna kan fastna i 
spiralen 

 
 
 
 
 
 
 

Rengör spiralerna en gång i veckan 
med en fuktig trasa av microfiber, 
torka sedan rent ordentligt med en 
torr trasa av microfiber 
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Transport 
 

En av de många fördelarna TOCA Touch Trainer™ har är dess enkelhet att 
förflyttas eller transporteras. Vare sig det rör sig om att förflytta den där du 
tränar eller om du vill transportera den i din bil. 
I detta avsnitt visar vi hur du på ett ergonomiskt och säkert sätt ska förflytta och 
transportera din TOCA Touch Trainer™ 

 
Försäkra dig om att din TOCA Touch Trainer™ 
är avstängd genom att trycka in strämbrytaren 
på baksidan av din maskin och hålla den 
intryckt i 3 sekunder till du hör ett beep. 

 
 
 
 
 

När den gröna lampan har slocknat kan du 
koppla ur strömsladden ur väggen 

 
 
 
 
 
 

 

Dra ur sladden genom att ta tag i kabelns 
huvud och dra rakt bakåt. Dra inte i sladden  
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Ta bort varje hopper (spiral) och förvara på 
säkert ställe för att förhindra att de går 
sönder.  
 
Din TOCA Touch Trainer™ är nu redo att bli 
förflyttad till valfri plats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genom att dra ut handtaget på framsidan 
kan du nu rulla iväg din TOCA Touch 
Trainer™ precis som du drar en resväska 

 
 
 



   

TOCA Football Sverige AB / Långsjövägen 167 / 125 52 Älvsjö / Sweden / www.tocafootball.se 
 

 

 
 

Din TOCA Touch Trainer™ är lätt att transportera och får enkelt plats i 
bakluckan på en vanlig sedan. Plocka isär den enligt anvisningarna ovan och 
placera den säkert i bilen. 

Tänk på att när du lyfter din TOCA Touch Trainer™, försäkra dig om att 
draghandtaget är helt intryckt. Ta sedan med en hand om handtaget och den 
andra handen om motorkåpan som bilden ovan visar. Se till att motorkåpan är i 
fullt uppböjt läge före du lyfter. 

Kom ihåg att lyfta med benen och inte med din rygg.



   

 

 


