
 

Tablica i obręcz - 
instrukcja 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA 
I MATERIAŁY: 

 Dwie (2) Zdolne 
osoby dorosłe 

Montaż tylko przez osobę dorosłą. 

Niniejszy dokument, wraz z dowodem sprzedaży, należy zachować i  przechowywać w 

wygodnie dostępnym miejscu, ponieważ zawiera on istotne informacje o zakupionym 

modelu. 

OSTRZEŻENIE! W tym miejscu zapisać 
numer modelu, widoczny 

na opakowaniu: 

Bezpłatny numer działu obsługi klienta w USA: 1-800-558-5234, w Kanadzie: 1-800-284-

8339, 

W Europie: 00 800 555 85234 (Szwecja: 009 555 85234), w Australii: 1300 367 582 

Adres internetowy: www.spalding.com  www.spalding.com.au 

 Taśma miernicza 

 Drabina 
schodkowa 8 
stóp (2,4 m) 

 (2 z każdego) Klucze 
i/lub Klucze nasadowe i 
Nasadki (zalecane są 
nasadki głębokie) 

 Zalecana jest 
przedłużka. 

OPCJONALNE NARZĘDZIA 
I MATERIAŁY: 

 Duże i małe Klucze 
francuskie 

PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI 
PRZED ROZPOCZĘCIEM 
UŻYTKOWANIA 
URZĄDZENIA.  

NIEPRZESTRZEGANIE 
INSTRUKCJI  OBSŁUGI MOŻE 
DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ 
LUB ZNISZCZENIA MIENIA. 
 

ORAZ/LU
B 

1-800-Spalding 



 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA   

 W przypadku używania drabiny podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.   

 Zaleca się, aby tę czynność przeprowadzały dwie (2) zdolne osoby dorosłe. 

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

 Minimalna wysokość robocza wynosi 6'6” (1,98 m) do dolnej krawędzi tablicy.   

 Sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego rekreacyjnego a NIE w 
wyczynowych zawodach. 

 Okres użytkowania Państwa słupka do koszykówki zależy od wielu warunków.  Klimat, ustawienie, 
lokalizacja, wystawienie na środki żrące jak pestycydy, herbicydy lub sole wszystkie są istotne. 

 Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy o kontakt się z obsługą klienta.   

INFORMACJA DLA OSÓB MONTUJĄCYCH 

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MOŻE 
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIE MIENIA I NIEWAŻNOŚĆ GWARANCJI.   

WAŻNA INFORMACJA! 
Wyjąć całą zawartość z pudeł.   

Aby zapewnić bezpieczeństwo, unikać montowania tego zestawu bez uważnego 
przestrzegania instrukcji.   Sprawdzić opakowanie czy nie pozostały w nim części i /lub 
dodatkowe instrukcje. Przed rozpoczęciem montażu przeczytać instrukcje i rozpoznać 
części przy pomocy identyfikatora osprzętu i listy części w tym dokumencie. 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.  

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

Pytania lub brakujące komponenty?   

NIE wracaj do sklepu!   

Zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER 
obsługi klienta podany na pierwszej 

stronie 

Montaż tylko przez osobę dorosłą. Utylizacja wszystkich materiałów opakowaniowych powinna być niezwłoczna. Jak w 
przypadku wszystkich produktów, od czasu do czasu sprawdzać pod kątem luźnych, niewielkich części. 

OSTRZEŻENIE 
Sprawdzić czy wewnętrzne sekcje słupka,   

osprzęt i dodatkowe części są pakowane w 
środku.   

Przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia 
wymienione poniżej przed użyciem tego 
produktu.  

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

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.   

 Podczas zabawy nie nosić biżuterii (obrączek, zegarków, 
naszyjników itp.).   Przedmioty takie mogą zaplątać się w 
siatkę.   

 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.   

 Nigdy nie grać na uszkodzonym sprzęcie. 

 W celu prawidłowej instalacji i konserwacji zapoznać się z 
instrukcją obsługi.     

Wszystkie zestawy do gry w koszykówkę, również te, których używa się na WYSTAWACH lub w celach POKAZOWYCH, 
muszą zostać zmontowane i zainstalowane w sposób, opisany w instrukcji.  Niezastosowanie się do instrukcji może 

prowadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. NIEDOPUSZCZALNE jest tworzenie prowizorycznego systemu 
podparcia. 



 

LISTA CZĘŚCI - patrz identyfikator osprzętu IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU 
(Rozmiar nierzeczywisty) 

IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU (ŚRUBY) 

IDENTYFIKATOR OSPRZĘTU (NAKRĘTKI, PODKŁADKI I ELEMENTY DYSTANSOWE) 

Pozycja Ilość Nr części Opis 

    

1 4 200580 Wpornik „L” 

2 2 200837 Element dystansowy, Tworzywo sztuczne 

3 2 203071 Śruba z łbem sześciokątnym, 1/4-20 x długość 1-1/2” 

4 6 203326 Podkładka zabezpieczająca, 1/4” 

5 6 203228 Nakrętka, 1/4-20 

6 6* 203100 Nakrętka, sześciokątna z kołnierzem, 5/16-18 

7 4 203104 Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem, 5/16-18 długość 2”  

8 2 90096401 Wspornik, wsparcie Tablicy 

9 1 57980001 Etykieta ostrzegawcza 

10 1 203470 Podkładka, płaska, średnica zewnętrzna 1,5”  

11 4* 203063 Nakrętka, 3/8-16 

12 1  Obręcz 

13 1  Tablica 

14 1  Siatka 

15 4 205528 Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem, 5/16-18 długość 1”  

16 4* 203309 Podkładka, płaska 

17 1 900033 Wspornik, Slam Jam 

18 1 206048 Śruba, T, 3/8-16, długość 3,25 

19 1 200318 Wzmocnienie wspornika, Slam Jam 

20 1 206049 Sprężyna, Obręcz 

21 1 203795 Nakrętka, specjalna , 3/8-16 

22 6 201107 Śruba z łbem sześciokątnym, 1/4-20 x długość 1/2” 

23 4 204961 Śruba z łbem sześciokątnym, 3/8-16 x długość 5/8” 

 



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

MONTAŻ TABLICY I OBRĘCZY 

OSTRZEŻENIE! 

ORAZ/LUB 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA 

JEŚLI ZAKUPIONY ZESTAW ZAWIERA AKRYLOWĄ TABLICĘ, PRZEPROWADZIĆ DOKŁADNY PRZEGLĄD POD 
KĄTEM MOŻLIWYCH USZKODZEŃ, KTÓRE MOGŁY POWSTAĆ W TRAKCIE TRANSPORTU.  PĘKNIĘCIA 
TABLICY MOGĄ SPOWODOWAĆ GWAŁTOWNE ROZBICIE.  W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK USZKODZENIA 
TABLICY, PRZED LUB PO MONTAŻU, NALEŻY ZADZWONIĆ POD BEZPŁATNY NUMER:  U.S.A. 1-800-558-5234;  
KANADA: 1-800-284-8339; http://www.spalding.com 



 
Zaleca się przymocowanie tablicy do materiału 

pełnego (stal) za obszarem obręczy. 

MONTAŻ WYSIĘGNIKA 

LUB 

UWAGA: 



 

Uniwersalny wspornik 
montażowy do 

Modelu 8406 jest 
dostępny w 

sprzedaży pod 
następującym 

numerem: 

1-800-558-5234 

MONTAŻ NA SŁUPKU, DACHU LUB ŚCIANIE 

Uniwersalny wspornik montażowy do Modelu 8406 jest dostępny 
w sprzedaży pod następującym numerem:  1-800-558-5234 

MONTAŻ NA 
SŁUPKU 

Uniwersalny wspornik 
montażowy 

do Modelu 8406 
(Nie dołączony) 



 

MONTAŻ NAŚCIENNY 



 

MONTAŻ NA DACHU 

Uniwersalny wspornik montażowy do 
Modelu 8406 jest dostępny w sprzedaży 
pod następującym numerem: 1-800-558-
5234 

Widok z góry 

LUB 



 

MOCOWANIA PODNOŚNIKA 

UWAGA: 

RODZAJE WSPORNIKA 
MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ 

MIĘDZY SOBĄ 

WAŻNA INFORMACJA! 

WAŻNA INFORMACJA! 

Wszystkie mocowania podnośnika będą wymagały uprzedniego przyczepienia wsporników (8) do tablicy. 

Aby ten mechanizm pracował prawidłowo, 
wszystkie części muszą koniecznie być 
zamontowane prawidłowo.  

LUB 

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
KIERUNEK 

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
KIERUNEK 



 
UWAGA: 

MOCOWANIE SPRĘŻYNOWE PODNOŚNIKA 

Użyć części 
składowych 
podnośnika. 



 
UWAGA: 

MONTAŻ BRĄZOWEGO MECHANIZMU ZĘBATKOWO - ZAPADKOWEGO 
PODNOŚNIKA 

Użyć części składowych 
podnośnika. 



 

MONTAŻ BRĄZOWEGO MECHANIZMU ZĘBATKOWO - ZAPADKOWEGO PODNOŚNIKA (ciąg dalszy) 



 
UWAGA: 

MONTAŻ MECHANIZMU ZĘBATKOWO - ZAPADKOWEGO PODNOŚNIKA 

Użyć części składowych 
podnośnika. 



 

MONTAŻ MECHANIZMU ZĘBATKOWO - ZAPADKOWEGO PODNOŚNIKA (ciąg dalszy) 

UWAGA: 

Użyć części składowych 
podnośnika. 



 WAŻNA INFORMACJA! 

MOCOWANIA PODNOŚNIKA APOLLO 

Rura górna 

UWAGA: 

Użyć części składowych 
podnośnika. 

WIDOK NA WPROST 

Usunąć ramę Y z części podnośnika. 

Rura górna 

Rura dolna Rura dolna 



 UWAGA: 

Instalacja obręczy Slam Jam na tablicy 

A. Nałożyć obręcz (12) na wspornik (17) jak pokazano. Śruba T (18) 
musi przejść przez środkowy otwór w obręczy (12). 

B. Zamocować wspornik wzmacniający (19) na śrubie T (18) jak 
pokazano. 

C. Zamocować sprężynę (20) na śrubie T (18) jak pokazano. 

D. Zamocować specjalną nakrętkę (21) i podkładkę (18) na śrubie T. 

E. Docisnąć nakrętkę (21) dopóki nie pokażą się gwinty na 1/8” 
długości końcówki śruby T (18). 

KIERUNEK 
WSPORNIKA 



 WIDOK ZEWNĘTRZNY 

Zamocować 
siatkę (14). 

ZAKRES REGULACJI 
WYSOKOŚCI OBRĘCZY 

WYNOSI 10 STÓP (3,05 M). 

OSTRZEŻENIE 

Przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia 
wymienione poniżej przed użyciem tego 
produktu.  

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

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.   

 Podczas zabawy nie nosić biżuterii (obrączek, zegarków, 
naszyjników itp.).   Przedmioty takie mogą zaplątać się w 
siatkę.   

 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.   

 Nigdy nie grać na uszkodzonym sprzęcie. 

 W celu prawidłowej instalacji i konserwacji zapoznać się z 
instrukcją obsługi.     

UWAGA: 

Etykieta ostrzeżenia 
lokacji 
widoczna z każego 
punktu obszaru gry. Odkleić ochronną 

warstwę z 
powierzchni 

akrylowej tablicy 
przed użyciem. 













































 


