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Przenośny Zestaw Do Koszykówki
Instrukcja obsługi.

POLSKI

OSTRZEŻENIE!

ZAPOZNAĆ SIĘ I ZROZUMIEĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED
ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA.
NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI
OBSŁUGI MOŻE DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ
LUB ZNISZCZENIA MIENIA.

Montaż tylko przez osobę dorosłą.

Niniejszy dokument, wraz z dowodem sprzedaży, należy zachować i i przechowywać w
wygodnie dostępnym miejscu, ponieważ zawiera on istotne informacje o zakupionym
modelu.

Bezpłatny numer działu obsługi klienta w USA: 1-800-558-5234, Kanadzie: 1-800-284-8339, w Europie: 00 800 555 85234 (Szwecja: 009 555 85234), w
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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

• Dwie (2) Zdolne osoby dorosłe

• (2 z każdego) Klucze

• Wąż ogrodowy lub piasek
(360 funtów) (163 kg)

• Taśma miernicza
ORAZ/LUB

• Płyta drewniana (odpad)
• Przedłużka

• Opcjonalnie: Duże i małe
klucze francuskie

Koziołek do cięcia lub stół

• Młotek
• Przedłużka

• Drabina schodkowa 8 stóp (2,4m)

•

Właściciel jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy gracze zapoznali się i
przestrzegali poniższych zasad bezpiecznego użytkowania zestawu.
NIE WIESZAĆ się na obręczy lub jakimkolwiek elemencie zestawu, w
tym na tablicach, wspornikach lub siatce.
• Podczas gry, szczególnie podczas wykonywania wsadu do kosza,
twarz gracza nie powinna się przybliżać do tablicy, obręczy i siatki.
Uderzenie zębami/twarzą o tablicę, obręcz lub zaczepienie o siatkę
może spowodować poważne obrażenia.
• Nie ślizgać się, nie wspinać się, nie potrząsać ani nie bawić na
podstawie i/lub słupku.
• Po zakończeniu montażu całkowicie napełnić zestaw wodą lub
piaskiem. Nigdy nie pozostawiać zestawu w pozycji pionowej bez
napełniania podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może się
przewrócić, powodując obrażenia.
• Podczas regulacji wysokości lub przemieszczania zestawu, trzymać
ręce i palce z dala od ruchomych części.
• Nie pozwalaj dzieciom na przemieszczanie lub regulację zestawu.
• Podczas zabawy nie nosić biżuterii (obrączek, zegarków, naszyjników
itp.). Przedmioty takie mogą zaplątać się w siatkę.
• Powierzchnia pod podstawą musi być gładka i wolna od żwiru lub
innych ostrych elementów. Dziurki, które mogą zrobić takie elementy,
powodują wyciek i mogą spowodować przewrócenie się zestawu.
• Materiał organiczny nie powinien mieć kontaktu z podstawą słupka.
Trawa, ściółka itp. mogą powodować korozję i/lub pogorszenie jakości.
• Sprawdź słupek pod kątem oznak korozji (rdza, wżery, odpryski) i
pomalować farbą emaliową do powierzchni zewnętrznych. Jeśli rdza
przeniknęła przez stal w jakimkolwiek miejscu, natychmiast wymienić
słupem.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić zestaw pod kątem
odpowiedniego obciążenia podstawy, luźnego osprzętu, nadmiernego
zużycia i śladów korozji i w razie potrzeby naprawić przed użyciem.
• Przed każdym użyciem sprawdzić zestaw pod kątem jego stabilności.
• Nie korzystać z zestawu w warunkach wietrznych i/lub trudnych
warunkach pogodowych; zestaw może się wówczas przewrócić.
Ułożyć zestaw w pozycji przechowywania i/lub w miejscu chronionym
przed wiatrem, w którym nie ma rzeczy osobistych ani / lub przewodów
napowietrznych.
• Nigdy nie grać na uszkodzonym sprzęcie
• Podczas przemieszczania zestawu, należy zachować ostrożność, aby
mechanizm nie przesuwał się.
• Przez cały czas górze słupka musi znajdować się zaślepka.
• Nie dopuścić do zamarznięcia wody w zbiorniku. W czasie mrozów
dodawać 2 galony nietoksycznego płynu niezamarzającego, piasku lub
do przechowywania - opróżnić zbiornik całkowicie. (Nie używać soli.)
• Podczas przenoszenia zestawu nie pozwalać nikomu stawać ani
siadać na podstawie, ani jej dodatkowo obciążać.
• Nie pozostawiać zestawu bez nadzoru, nie bawić się zestawem, kiedy
kółka są ustawione do przemieszczania zastawu.
• Zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu po
nierównym podłożu. Zestaw może się przewrócić.
• Zachowaj szczególną ostrożność, ustawiając zestaw na pochyłej
powierzchni. Wtedy zestaw może się łatwiej przewrócić.
• W celu prawidłowej instalacji i konserwacji zapoznać się z instrukcją
obsługi.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może
skutkować poważnymi obrażeniami i/lub
uszkodzeniem mienia.

Przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia
wymienione poniżej przed użyciem tego
produktu.

OSTRZEŻENIE

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy o kontakt się z obsługą klienta.
Minimalna wysokość robocza wynosi 6'6 "(1,98 m) do dolnej krawędzi tablicy.

•

Większość urazów jest spowodowana niewłaściwym użyciem i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
Zachować ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.

Warunki pogodowe, korozja lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować awarię zestawu.

•

Prawidłowo osadzić sekcje słupka (jeśli dotyczy). Niewykonanie tej czynności może doprowadzić do rozłączenia się sekcji słupka
podczas gry i / lub podczas transportu zestawu.

Regularnie sprawdzać podstawę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się
zestawu.

W przypadku używania drabiny podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.

•

•

•

•

Aby zapewnić bezpieczeństwo, unikać montowania tego zestawu bez uważnego przestrzegania instrukcji.
Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia
ryzyka wypadku lub obrażeń. Prawdopodobieństwo poważnych obrażeń istnieje, jeśli ten zestaw nie jest
zainstalowany, konserwowany i obsługiwany prawidłowo.

Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają zasad bezpiecznej
eksploatacji zestawu.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MOŻE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA, USZKODZENIE MIENIA i NIEWAŻNOŚĆ GWARANCJI.

INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNA INFORMACJA!
Wyjąć całą zawartość z pudeł.
Sprawdzić czy wewnętrzne sekcje słupka,
oprzęt i dodatkowe części są pakowane w środku.

Zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER obsługi
klienta podany na pierwszej stronie!

NIE wracaj do sklepu!

Pytania lub brakujące komponenty?

INFORMACJA DLA OSÓB MONTUJĄCYCH
Wszystkie zestawy do gry w koszykówkę, również te, które używa się na WYSTAWACH lub w
celach POKAZOWYCH, muszą zostać zmontowane i obciążone piaskiem lub wodą w sposób,
opisany w instrukcji. Niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ CIAŁA. NIEDOPUSZCZALNE jest tworzenie prowizorycznego systemu obciążania.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO
OSTRZEŻENIA MOŻE PROWADZIĆ
DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA
I/LUB ZNISZCZENIA MIENIA.

5. Sprawdzić układ pod
stabilności.

4. Ostrożnie obrócić zestaw
do gry w koszykówkę w
górę.

3. Przemieścić zestaw do gry
w koszykówkę w pożądane
miejsce.

kółka zetkną się z
podłożem.

PRZEMIESZCZANIE2. Przytrzymując słupek,
obrócić zestaw do gry w
ZESTAWU
koszykówkę w przód, aż

1. Obniżyć tablicę do
najniższego położenia.

1. Chwycić pewnie uchwyt i pociągnąć w dół, aby podnieść obręcz
POWYŻEJ skrajnego górnego położenia (powyżej 10 stóp).
2. Nadal pewnie trzymając uchwyt, OSTROŻNIE obniżyć obręcz do
najniższego położenia.
3. Podnieść do żądanej wysokości pociągając uchwyt w dół.

RESETOWANIE LUB ZMIANA POŁOŻENIA TABLICY

PRZECZYTAĆ PRZED
EKSPLOATACJA
UŻYCIEM
SYSTEMU
PODNOŚNIKA

NIE PUSZCZAĆ UCHWYTU, DOPÓKI
OBRĘCZ NIE ZOSTANIE
PRZESTAWIONA DO NAJNIŻSZEGO
POŁOŻENIA LUB ŻĄDANEJ
WYSOKOŚCI.

ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ!

REGULACJA WYSOKOŚCI

Zapoznaj się z podstawowymi komponentami swojego zestawu do gry w koszykówkę...

OBRĘCZ

TABLICA

GÓRNY SŁUPEK

ŚRODKOWY SŁUPEK
PODNOŚNIK

DOLNY SŁUPEK

PODSTAWA
WÓZEK PODSTAWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

Aby zapewnić optymalną łatwość korzystania z zestawu tablicy, konieczne jest ścisłe dopasowanie tolerancji między elementami podnośnika i sprzętem. Wkręcić próbnie
duże śruby w duże otwory rur podnośnika, wsporników tablicy i trójkątnych płytek. Ostrożnie potrząsnąć nimi ruchem okrężnym, aby w razie potrzeby pozbyć się
nadmiaru farby z otworów.
Nie wszystkie elementy na ilustracji są dołączone do każdego modelu.

LISTA CZĘŚCI - patrz identyfikator osprzętu
Pozycja Ilość
1
2
3
4

1
1

14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
5
2*
1
2
2
2
2
5
1

16
17
18
19
20

1
8
1
4
1

21
22
23
24
25
26
27

6
1
1
5
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13

6

Nr
części
206647
200628
226401
91813602
90813602
90101702
90101701
91584001
90584002
202820
202822M
202821
203063M
202662M
916411
906411
901478
900478
203099M
522730
FR522730
206360M
203100M
900310
204558
200503
200504
203309
201160
205501
201382
600137
201651

Opis
Zbiornik (czarny)
Oś kółka
Kółko
Górny odcinek słupka, srebrny
Górny odcinek słupka, czarny
Środkowy odcinek słupka z etykietą, srebrny
Środkowy odcinek słupka z etykietą, czarny
Dolny odcinek słupka, srebrny
Dolny odcinek słupka, czarny
Pręt, średn. zewn. 3/8 x długość 4-3/4
Śruba oczkowa, M10, długość 95 mm
Tarcza, średn. zewn. 2,75
Nakrętka zabezpieczająca, wstawka nylonowa, M10
Śruba z łbem sześciokątnym, M8 x 114 mm
Rozpórka zbiornika, krótka, srebrna
Rozpórka zbiornika, krótka, czarna
Rozpórka zbiornika, długa, srebrna
Rozpórka zbiornika, długa, czarna
Nakrętka zabezpieczająca, M8
Etykieta, przemieszczanie zestawu
Śruba M10, specjalna
Nakrętka, Kołnierz sześciokątny M8
Obręcz
Wkręt, Phillips, Pan, 1/4 x długość 0,375”, Typ 25
Osłona, obręczy, czarna
Osłona, obręczy, czerwona
Podkładka, średn. zewn. 1
Zapadka,
Przekładka
Nóżka podtrzymująca
Siatka
Zaślepka słupka
Przekładka, tworzywo sztuczne, śred. wewn. 0,50 x
średn. zewn. 0,75

Pozycja

Ilość

Nr części

28
29
30
31
32
33
34

203617
201436

48
49
50
51

1
4
1
1
7
2
4
4
7
1
1
2
1
8
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

801159
206304M
208439
918178
908178
206340M
281159
206305
206303
201125
203798M
205395
204961M
200520
20279501
908346
918176
908176
718177
708177
900033
206048
200318
206049

52

1

203470

53

1

203795

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Opis
Korek zbiornika
Przekładka, długość, 0,75 mm
Tablica
Zapadka
Śruba z łbem sześciokątnym, M12 x długość 173 mm
Przekładka, tworzywo sztuczne, długość 0,41"
Rura podnośnika, srebrna
Rura podnośnika, czarna
Nakrętka zabezpieczająca, wstawka nylonowa, M12
Chwyt
Sworzeń obejmy
Podkładka
Sprężyna, zapadki
Śruba M8 x M8 x długość 38
Przekładka, 1,25
Śruba, M8 x 16 mm
Śruba, #8 x 1/2
Etykieta, NBA
Uchwyt montażowy tablicy
Górny uchwyt (GAR) srebrny
Górny uchwyt (GAR) czarny
Dolny uchwyt (GAR) srebrny
Dolny uchwyt (GAR) srebrny
Wspornik Slam Jam, czarny
Śruba, „T” 3/8 - NC x długość 3,25
Wzmocnienie wspornika, Slam Jam
Sprężyna, czarna
Podkładka, płaska, średn. wewn. 5/8 x średn. zewn. 11/2
Nakrętka. specjalna 3/8-NC

* W TYM MODELU MOGĄ WYSTĄPIĆ DODATKOWE CZĘŚCI

IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU (ŚRUBY I WKRĘTY)

IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU (NAKRĘTKI I PODKŁADKI)

IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU (PRZEKŁADKI)

SEKCJA A: MONTAŻ SŁUPKÓW
GÓRA

Zidentyfikować prawidłowo każdy odcinek słupka. Nanieść linie 3,5” od górny środkowego słupka i
na dolnym słupku.
ŚRODEK

DÓŁ

OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE SŁUPKA

Zachowując wyrównanie, wbić za pomocą kawałka drewna środkowy
odcinek słupka (5) w górny odcinek słupka (4), jak pokazano, aż górny
odcinek słupka wyrówna się z oznaczeniem 3 1/2”, naniesionym na ten
odcinek (5).

UWAGA
:

Odcinki słupa muszą nachodzić na
siebie co najmniej na długości 3-1/2"
(9 cm).

ODPAD DREWNIANY

Wbić górny i środkowy odcinek słupka (4 i 5) w dolny docinek słupka (6), za pomocą kawałka drewna. Wbijać górny i środkowy odcinek słupka
tak długo, aż zrówna się oznaczeniem 3 1/2” na dolnym odcinku słupka.

UWAGA
:

Odcinki słupa muszą nachodzić na siebie co najmniej na długości
3-1/2" (9 cm).

WAŻNA
INFORMACJA
!

OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE SŁUPKA

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KIERUNEK

ODPAD DREWNIANY

SEKCJA B: MONTAŻ PODSTAWY

NARZĘDZIA WYMAGANE DLA TEJ CZĘŚCI
MONTAŻU
Po zakończeniu montowania tej części, zestaw
będzie wyglądał jak na tym rysunku:

ORAZ/LUB

Przełożyć pręt (7) przez otwory w dolnym odcinku słupka (6) i przełożyć pręt
przez śrubę oczkową (80.

Zainstalować oś kółek (2) w stopce podtrzymującej (24) i zamontować kółka (3) na osi kółek (2) wraz z przekładkami (27) jak
pokazano.

Wsadzić słupek do podstawy, jak pokazano. Zabezpieczyć słupek w zbiorniku oraz wsporniku kółek jak pokazano.

OSTRZEŻE
NIE!

DO TEJ PROCEDURY WYMAGANE SĄ DWIE ZDOLNE OSOBY
DOROSŁE

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE PROWADZIĆ DO
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA I/LUB ZNISZCZENIA MIENIA.

UWAGA:

Zwrócić uwagę na kierunek nóżki
podtrzymującej.

Zamocować rozpórki zbiornika (12, 13) do słupka.
Obrócić niezamocowane końce rozpórek zbiornika
na zewnątrz w kierunku otworów montażowych w
zbiorniku, jak pokazano.

WIDOK Z GÓRY

OSTRZEŻENIE!

DOKRĘCIĆ ŚRUBY W NAKRĘTCE ZABEZPIECZAJĄCEJ AŻ SIĘ SCHOWAJĄ
(WYRÓWNAJĄ) W ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ.

Zamocować do zbiornika niezamocowane końce
rozpórek zbiornika, jak pokazano. Powtórzyć tę
czynność po drugiej stronie.

UWAGA:

SEKCJA C: MONTAŻ TABLICY

NARZĘDZIA WYMAGANE DLA TEJ CZĘŚCI
MONTAŻU

Po zakończeniu montowania tej
części, zestaw będzie wyglądał jak na
tym rysunku:

ORAZ/LUB

Oprzeć słupek wraz ze zbiornikiem na koźle lub
stole.

OSTRZEŻE
NIE!

DO TEJ PROCEDURY WYMAGANE SĄ DWIE ZDOLNE
OSOBY DOROSŁE

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE PROWADZIĆ
DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA I/LUB ZNISZCZENIA MIENIA.

KOZIOŁEK DO CIĘCIA LUB STÓŁ

Zamocować wsporniki tablicy (45) za pomocą śrub (42) i nakrętek (52) jak pokazano.

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA
KIERUNEK

Umieścić przekładkę (23) w zapadce (22). Następnie zabezpieczyć wsporniki (45) za pomocą śrub (16) i nakrętek (52) jak
pokazano.

WAŻNA INFORMACJA!

NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO!
Aby ten mechanizm pracował prawidłowo,
wszystkie części muszą koniecznie być
zamontowane prawidłowo.

Zamocować dolne rury podnośnika (34) do wsporników tablicy (45) za pomocą przekładek (27, 29 i 33), śrub (31) i nakrętek
(35) jak pokazano.

WIDOK NA ZAPADKĘ Z
GÓRY

WAŻNA INFORMACJA!

DOKRĘCIĆ DO KOŃCA WSZYSTKIE KOMPONENTY
(KROKI 1 DO 4)

Zabezpieczyć zapadkę (37) i podkładki (38) jak
pokazano.

OSTRZEŻENIE!

NALEŻY KORZYSTAĆ Z OKULARÓW OCHRONNYCH
PODCZAS INSTALACJI SPRĘŻYN.

Naciągnąć sprężynę (39) do jej prawidłowej pozycji za
pomocą kombinerek od sworznia obejmy (34) do wspornika
tablicy (45).

Włożyć śrubę T (49) przez wspornik Slam Jam (48) jak pokazano. Dokręcić wspornik Slam Jam (48) i wspornik tablicy (45) do
tablicy (30) za pomocą śrub (40) i nakrętek (52) jak pokazano.

Zamocować górne rury podnośnika (34) do
wsporników tablicy (45) za pomocą przekładek
(29), śrub (31) i nakrętek (35) jak pokazano.

Oprzeć słupek o kozioł. Zamocować górne i dolne rury
podnośnika (34) do górnego odcinka słupka (4) za pomocą śrub
(32) i nakrętek (35) jak pokazano. Zamocować zaślepkę słupka
(26) jak pokazano.

Instalacja obręczy Slam Jam na tablicy
A. Nałożyć obręcz (18) na wspornik (48) jak pokazano. Śruba T musi przejść przez środkowy otwór w obręczy (18).
B. Zamocować wspornik wzmacniający (50) na śrubie T (49) jak pokazano.
C. Zamocować sprężynę (51) na śrubie T (49).
D. Zamocować specjalną nakrętkę (53) i podkładkę (49) na śrubie T.
E. Dokręcać nakrętkę (53) aż zrówna się z końcówką śruby T (49).

Instalacja obręczy Slam Jam na tablicy

Zamocować zewnętrzną rurę uchwytu (34) do górnych rur podnośnika (32) za pomocą przekładek (41), śruby (32) i nakrętki
(35) jak pokazano.

Zamocować zewnętrzną rurę uchwytu (34) do dolnych rur podnośnika (32) za pomocą przekładek (41), śruby (32) i nakrętki
(35) jak pokazano.

Wsunąć wewnętrzną rurę uchwytu (47) do zewnętrznej rury uchwytu (46) jak pokazano

Dokręcić wewnętrzną rurę uchwytu (47) do zewnętrznej rury uchwytu (19) za pomocą śrub (19) jak pokazano.
Wsunąć uchwyt (36) do wewnętrznej rury uchwytu (47).

SEKCJA D: ZABEZPIECZENIA ZESTAWU

Ustawić zmontowany zestaw w żądanym miejscu. Napełnić zbiornik wodą (28 galonów (114 litrów) lub piaskiem (360
funtów (163 kg)) i zakręcić korek zbiornika (28).

OSTRZEŻENIE!

NIE POZOSTAWIAĆ ZESTAWU BEZ NADZORU, KIEDY NIE JEST OBCIĄŻONY;
MOŻE SIĘ PRZEWRÓCIĆ.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!

UWAGA:

W PRZYPADKU UŻYWANIA PIASKU: NIE MA
POTRZEBY STOSOWANIA 2 GALONÓW (7,6 LITRA)
ŚRODKA PRZECIW ZAMARZANIU.

DODAĆ 2 GALONY (7,6 LITRA) ŚRODKA PRZECIW
ZAMARZANIU W PRZYPADKU UJEMNYCH

Zabezpieczyć zestaw sztywno na płaskiej, solidnej (najlepiej betonowej) nawierzchni za pomocą śrub
podłużnych lub podobnego systemu kotwienia przez otwory w stopach wsporczych, jak pokazano.

WICHTIG!

Tę czynność należy wykonać, aby zachować
zgodność z normą EN1270.

SEKCJA E: NAKLEIĆ ETYKIETY Z INSTRUKCJĄ REGULACJI WYSOKOŚCI I PRZEMIESZCZANIA

Etykietę z instrukcją przemieszczania zestawu (15)
nakleić z przodu słupka, gdzie będzie dobrze widoczna.

UWAGA:

Zakres regulacji wysokości obręczy wynosi 10 stóp (3,05
m).

Mocowanie siatki (25).

SEKCJA F: MOCOWANIE OSŁONY OBRĘCZY

