
Elektronický terčový systém (i-MTTS) 

Interaktivní více terčový systém IMTTS je systém skládající se z jednoho (1), tří (3) či pěti (5) terčů, které 
mezi sebou bezdrátově komunikují a umožňují vám tak mnohem víc, než se na první pohled může zdát. 
IMTTS již v základní podobě disponuje několik střeleckými režimy, které prověří váš postřeh, rychlost či 
dvojstřely. Tréninkové režimy vám umožňují samostatné střílení, taktický trénink simulován adaptací hry 
Catch The Ball, trénink s “shoot“ a “no shoot“ terčis, střelba se zvýšenou rychlostí přepínání terčů či střelbu 
s dvojstřely.  

Velkou výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost a univerzálnost, uživatel je schopen trénovat 

s libovolným počtem terčů v bytě, chodbě učebně či kdekoli, kde jsou k použití vhodné podmínky. Díky řadě 

režimů se vám trénink jen tak neohraje. Navíc je jen na jak složitě si terče rozmístíte. 

I-MTTS terče nepotřebují k provozu počítač či jakoukoli aplikaci, běží jen díky AAA bateriím, které jsou 

přiloženy v balení. Každý stojan (základna) přichází se čtyřmi (4) terči různého tvaru a velikosti. Terče jsou 

určeny k použití s libovolnými SureStrike cartridgemi s červeným či infračerveným laserem. Je jedno zda 

používáte vyloženě tréninkovou pistoli, Flash adaptér, Spider adaptér či zkrátka jen SureStrike cartridge 

v komoře zbraně.  

Novinkou pro rok 2020 je vzdálený ovladač (controller) systému i-MTTS, nabízený jako samostatná jednotka 

nebo ve výhodnějším balíčku, jak je vidět v tabulce níže. Ovladač slouží jako bezdrátová řídicí jednotka, která 

umožňuje uživateli ovládat z dálky terčový systém IMTTS (*). Pomocí jednoduchého přepínacího tlačítka 

můžete přepínat mezi jednotlivými režimy. Můžete tak prohlížet tréninkové režimy, kontrolovat výsledky, 

nastavovat prodlevu od spuštění, definovat správné zásahy do terčů, nastavit délku jednoho kola, nastavit 

podmínky splnění tréninku, dále třeba nastavit vámi preferovanou zvukovou a světlenou odezvu následně 

definovat terčové podskupiny a mnoho dalšího…  

(*) Nový ovladač (controller) systému i-MTTS bude fungovat pouze s novými i-MTTS. Nové i-MTTS začínají 

prodávat během roku 2020. 

 

Originální EN názvy výrobce Kód produktu 

I-MTTS 1 Pack i-MTTS-1 

I-MTTS 3 Pack i-MTTS-3 

I-MTTS 3 Pack + Controller i-MTTS 3-1 combo 

I-MTTS 5 Pack i-MTTS-5 

I-MTTS Controller i-MTTS-C 
 

 

 

 

   

 

dovozce do ČR: Armed Store s.r.o. www.armed.cz 

 

  

 

 


