
JUNIOR PLUS BASKETBALL SYSTEM – Návod k použití

Nr: 1179

Upozornění pro  montáž:
Všechny basketbalové systémy včetně těch, které používají displej, musí být smontovány a 
naplněné v souladu s návodem. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění. Přečtěte si 
prosím všechny varování a upozornění.Doporučuje se dohled nad dětmi, když si hrají s tímto 
výrobkem. Výrobek mohou sestavovat pouze dospělí.

Vážíme si, že jste si zakoupili jeden z našich výrobků. My jsme si jisti, že budete s vaším výběrem 
spokojeni.

Seznam dílů s popisem:

Označení Kusy Popis
A 4 Sada šroubů pro upevnění horní tyče sloupa a obruče s odrazovou deskou
B 2 Sada ěroubů pro upevnění dolní podpěry  k nádrži
C 1 Sada šroubů pro upevnění dolní podpěry na spodnou část sloupa
D 2 Kola
E 1 Kola nápravy
F 1 Levá podpěra
G 1 Pravá podpěra
H 1 Spodní část sloupu
I 1 Střední část sloupu
J 1 Horní část sloupu
K 1 Odrazová deska
L 1 Obruč
M 1 Síť
N 1 Nádrž(na vodu nebo písek)
O 1 Uzávěr nádrže

Montážní návod (text)
• Vyjměte z krabice nádrž, odrazovou desku a ostatní díly basketbalového systému.
• Zkontrolujte pomocí seznamů dílů, zda se všechny části tohoto basketbalového systému v 

krabici nacházejí.
Postup:

• upevněte spodní část sloupu a kola s nápravou na přední části nádrže.
• Nádrž má zvláštní čtvercovou dutinu, do které přesně zapadá spodní část sloupu

Poznámka: My doporučujeme, aby tento úkon prováděli dvě dospělé osoby
• upevněte levou podpěru a pravou podpěru k nádrži k tomu určenou sadou šroubů a se spodní 

částí sloupu též sadou šroubů
• upevněte obruč na okraj odrazové desky a hornou část sloupu současně se spodnou deskou a 



sadou šroubů na to určených, šrouby musí být umístěny do dír z přední strany odrazové 
desky.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že obruč a horní část sloupu musí být součastně montováni 
šroubovou sadou k odrazové desce doporučujeme, aby tento úkol prováděli dva dospěly lidi.

• Navlečte síť na obruč
• nasuňte přední část sloupu přes vrch spodní části sloupu dokud není přesně nastaven.

Poznámka: ujistěte se, zda jsou šrouby přední části sloupu namontované na horní straně a 
musí čelit zpět

• Uvolněte upevňovací šrouby střední části sloupu 3x a posuňte horní část sloupu do střední 
polohy až se nedostane do polohy STOP

• utáhněte šrouby na střední části sloupu
Poznámka: Tyč může být vysunuta jen na délku 11 cm. Upozornění: Nenechávejte bez 
dozoru sestavený systém, když je prázdný. Může se převrhnout.

• Zkontrolujte, zda všechny šrouby a matice byly správně utěsněny.
• Položte smontovaný systém na požadované místo. Naplňte nádrž vodou nebo pískem a 

pevně uzavřete uzávľrem na nádrž.
Důležité: Tento systém není doporučeno používat venku během mrazů. Při větrných 
podmínkách doporučujeme systém přemístit na chráněné místo.

Nastavení výšky odrazové desky:
• uvolněte šrouby střední části sloupu a pak můžete zvýšit, nebo snížit horní část sloupu, 

dokud se nedosáhne požadovaná výška odrazové desky.
• Zatáhněte šrouby na střední části sloupu k zajištění horní části sloupu až po požadovanou 

pozici.
Poznámka: Obě části sloupu mohou být vsunuté jen na 11 cm

• Záruka:  

tato záruka je v platnosti po dobu jednoho roku po zakoupení. Výše uvedené záruky se 
vztahují pouze k původnímu kupujícímu.

• Pokud chcete koupený výrobek vrátit Vašemu místnímu prodejci, musí být zkoušený 
výrobek zabalen v originální krabici, se všemi díly, originálními dokumenty a příručkami. 
Položky musí být čisté, s přesným popisem reklamace.

• Tato omezená záruka neplatí, pokud je výrobek používán pro komerční účely, nebo v 
případě pokud je škoda způsobena nehodou, spotřebitelským zneužitím, zanedbáváním, 
nebo znaužíváním, vandalismem, nesprávným používáním chemických látek, při extrémních 
povětrnostních podmínkách nebo z nedbalosti způsobené nebo vytvořenej během montáže 
nebo demontáže.

UPOZORNĚNÍ

NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ  MŮŽE VÉST K ZRANĚNÍ.
NEDODRŽENÍ MŮŽE TAKÉ VYÚSTIT K POŠKOZENÍ MAJETKU.

• Nikdy se nevěšejte na obruč nebo nelezte na sloup, mohlo by dojít ke zranění nebo 
poškození majetku. Nevykonávejte visící činnosti, nebo lezení, protože tento basketbalový 
systém není určen pro toto použití.

• Montujte tento výrobek bez zatížení v nádrži (písek, nebo voda)
• Pravidelně kontrolujte, zda nádrž není poškozena, nebo zda jsou uzávěry na nádrži není 

uvolněny. Pomalý únik vody nebo písku by mohl způsobit nečekané převrhnutí nebo 



poškození podlahy, pokud tento výrobek používáme uvnitř.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součástky a železné komponenty 

těsné.
• Klima, koroze nebo nesprávné použití může vést k selhání systému.
• Tento systém není určen pro děti do 3 let.
• Všichni hráči musí mít dostatek stáže při hraní.

Chcete-li systém složit, vypusťte vodu z nádrže, demontujte systém a skladujte na suchém a 
větraném místě.

• Pokud je nutná technická pomoc, obraťte se na výrobce. Většina zranění je způsobena 
zneužitím nebo nedodržením pokynů. Při používání systému buďte opatrní.

• PÉČE A ÚDRŽBA SYSTÉMU:  
Životnost vážho basketbalového systému závisí na hodně činitelů. Klima, působení žíraviny 
jako jsou pesticidy, sůl, herbicidy a nadměrné používání a zneužívání, mohou přispět k 
selhání, které může zpôsobit škody na majetku nebo zranění.

• zkontrolujte pravidelně, zda se některé díly neuvolňují, nadměrně neopotřebovávají, nebo 
nekorodují. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti tohoto basketbalového 
systému, musíte provádět následující bezpečnostní opatření:

1.Zkontrolujte všechny šrouby a matice. Pokud jsou uvolněné utáhněte je

2.zkontrolujte všechny díly na nadměrné opotřebení. Pokud je to nutné, vyměňte všechny 
díly, které se opotřebovaly používáním. Kontaktujte váš zákaznický servis v případě 
výměny náhradních dílů.

• Skontroľujte všechny části sloupu na viditelné koroze, štípání nebo popraskanou barvu. V 
případě zjištění těchto chyb proveďte následující kroky:

• na odstranění rzi a popraskané barvy použijte smirkový papír. Uplľe vyhlaďte místo 
poškození.
Vyhlazenou část očistěte vlhkým hadříkem a nechte uschnout

• naneste dvě vrstvy: jednu ochrannou (proti rzi)
                                            druhou (vysoce lesklý lak)

• nechte barvu uschnout mezi těmito dvěma vrstvami


