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BRUKERVEILEDNING - NO
I 10664 Portable Basketball L System inSportline Orlando

TO Voksne

1
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FORBEREDELSE

Les denne siden forsiktig

Fjern alle deler og maskinvare fra kartongen og legg dem på en kartong og legg dem på en ren, myk overflate.
Kontroller nøye for å sikre at ingenting mangler. Kast alt emballasjen riktig. Vennligst resirkulere.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

MANGLENDE Å FØLGE DEG SIKKERHETSINSTRUKSJONER KAN RESULTATE I ALVORLIG SKADE
ELLER EIENDOMSKADER OG VIL TOLKE GARANTI.

Eier må sørge for at alle spillere kjenner og følger disse reglene for sikker drift av systemet.

For å sikre sikkerheten, ikke forsøk å montere dette systemet uten å følge instruksjonene nøye. Sjekk hele boksen
og inne i alt pakkemateriell for deler og / eller tilleggsinstruksjonsmateriell. Før du begynner MONTERING, må du
lese instruksjonene og identifisere deler ved å bruke HARDWARE-identifikatoren og DELLISTE i dette
dokumentet. Riktig og fullstendig montering, bruk og tilsyn er avgjørende for riktig drift og for å redusere risikoen
for ulykker eller personskader. Det er stor sannsynlighet for alvorlig skade hvis dette systemet ikke er installert,
vedlikeholdt og betjent ordentlig.

• Hvis du bruker en stige under montering, må du være forsiktig.

• Kontroller sokkelen regelmessig for lekkasje. Sakte lekkasjer kan føre til at systemet velter uventet.

• Sett polseksjonene ordentlig (hvis relevant). Unnlatelse av å gjøre dette kan tillate polseksjonene å skille
seg under spill og / eller under transport av systemet.

• Klima, korrosjon eller feil bruk kan føre til systemfeil.

• Hvis teknisk assistanse er nødvendig, kontakt kundeservice.

• Minste driftshøyde er 1,98 m til bunnen av bakplaten.

De fleste personskader er forårsaket av misbruk og / eller ikke ved å følge instruksjonene. Vær forsiktig når du bruker denne enheten.

ADVARSEL!

• Produsenten anbefaler å fylle basen med sand, ikke vann. Hvis du velger å bruke vann, må du ALLTID
sjekke for lekkasjer. Lekkende vann vil lette basen og føre til at systemet blir ustabilt og velter.

• Tøm vann helt fra basen, eller tilsett 2 gallon (7,57 liter) frostvæske, før temperaturen nærmer seg eller
faller under frysepunktet. Frysende vann kan sprekke basen og forårsake lekkasjer. Dette vil føre til svikt i
systemet, og kan føre til alvorlig personskade.

• Kun til privat bruk! IKKE til kommersiell bruk! IKKE bruk dette produktet til annet enn tiltenkt formål.
Eventuell kommersiell, offentlig eller institusjonell bruk annullerer alle garantier.
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DELELISTE

En backboard B Rim / nett
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K U-brakett M Toppstanghette
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HARDWARE
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Nødvendige verktøy

Skiftenøkkel Skiftenøkler (størrelse)

  

FORHOLDSREGLER

GJØRE IKKE
  

Hold ansiktet og munnen vekk fra kanten og nettet Ikke heng fra kanten.
under lek. Hvis tennene eller ansiktet ditt kommer i kontakt Ikke bruk smykker mens du leker, det kan blimed felgen og nettet, kan det oppstå alvorlig personskade. viklet sammen med nettet. 

Hold når du justerer høyden eller flytter systemet Ikke skyv eller klatre ned på sokkelen eller stangen.fingrene og hendene vekk fra de bevegelige delene.  

Forsikre deg om at overflaten under sokkelen er flat og fri for Ikke la systemet stå stående uten
etter å ha fylt basen med vann eller sand.steiner, grus eller annet rusk som kan punktere  

basen. Hvis det oppstår lekkasje kan systemet velte Ikke la barn justere høyden eller flytte på
over. system.

Kontroller systemet før hver bruk for løse beslag, slitasje Ikke bruk systemet i vind eller kraftig vær
og rive eller andre tegn på ustabilitet. Stram til forhold. Systemet kan velte. Plasser systemet i et
løse beslag. område beskyttet mot vinden eller i et område borte fra

Hold vann og organisk materiale borte fra stolpen. eiendommer som kan bli skadet hvis systemet faller.
 

Stangen kunne ruste og falle. Ikke bruk nærliggende luftledninger.

Kontroller stangen og alle metalldelene en gang i måneden Ikke heng noe på felgen eller på bakbordet og gjør det
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rust. ikke bruk systemet til å løfte eller heise noe.

  

7

MONTERING

TRINN 1

Fyll litt vann eller sand før du monterer, det er bedre å være sand.

1. Fest bunnstangen (D) og hjulene (H) i basene (C). Bruk akselen (I) gjennom dem for å sikre.

2. Fest bærearmene til sokkelen og bunnen ved å bruke to bolter (2), to bolter (3) gjennom seks skiver (W-2)
og to muttere.

en. Støttearm med spaltehull skal
kobles til bunnstang

b. Støttearm med rundt hull
skal forbindes med sokkelen
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STEG 2

1. Fest midtstangen (E) på bunnstangen (D) rett.

2. Fest U-braketten (K) på midtstangen (E) ved skjøten med to bolter (9) gjennom fire skiver (W-
2) og to nøtter (V-2).

9
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TRINN 3

Forsikre deg om at braketten er i riktig stilling før du strammer den med trebord!

1. Fest kanten (B) og V-braketten (J) på bakplaten (A) ved å bruke to fjærsett (X / N) og fire bolter (4), (5)
gjennom seks skiver (W-2) og fire nøtter (V-2).

2. Åpne V-braketten for å justere ved skjøten på bakbordet, fest den med to bolter (2) og to skiver (W-2).

10

TRINN 4

NETT OG RIM MONTERING:

Finn løkker i toppen av nettet (B-2). Hekt en løkke over og rundt midten av felgkroken (B-1). Trekk løkken ned for
å feste løkken i felgkroken. Gjenta for gjenværende nettløkker.
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1. Fest overarmene (P) på V-braketten, bruk en bolt (6) gjennom to skiver (W-4), to plastmatter (R), ett
braktrør (U) og en mutter (V-4) ).

2. Fest underarmene (O) på V-braketten på samme måte over.

Forsikre deg om at mattene
og skivene er i riktig posisjon
som figurene viser for å
unngå unødvendige
problemer.

11

TRINN 5

1. Fest overarmene og underarmene (P / O) på toppstangen ved å bruke to bolter (6) gjennom fire skiver
(W-4), fire plastmatter (R) og to muttere (V-4).

2. Fest høydejustereren (Q) på underarmene (O) ved å bruke en bolt (6) gjennom to skiver (W-4), to
plastmatter (T) og en mutter (V-4).

3. Fest (M) og (L) på toppstangen og høyden.

Forsikre deg om at mattene
og skivene er i riktig
posisjon som figurene viser
for å unngå unødvendige
problemer.
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TRINN 6

Juster høydejustereren til en passende høyde for å koble høydeadustereren og U-braketten riktig.

1. Fest høydejustereren (Q) på U-braketten (K) ved å bruke en bolt (7), gjennom to skiver (W-2) og en
mutter (V-2).

2. Fest høydejusteringen håndtaket (S) til høydejustering ved hjelp av et krysshode skrue (8) gjennom
en skive (W-1) og en mutter (V-1).

3. Fest toppstangen på midtstangen ved skjøten ved hjelp av en bolt (1) gjennom to skiver (W-3) og en
mutter (V-3) for å feste. Sett sammen midtstang og bunnstang på samme måte.

1. 3
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TRINN 7

ADVARSEL:

• To dyktige voksne som kreves for dette trinnet.

• La ALDRI systemet stå i oppreist stilling uten riktig vekt i sokkelen, eller systemet vil velte.

• Produsenten anbefaler bruk av sand. Hvis du bruker vann, se SIKKERHETSINSTRUKSJONER: ADVARSEL.

1. Plasser sokkelen der den skal brukes. Skru av og ta av dekselet.

2. Første voksen: Vipp basen opp i 45 ° vinkel.

3. Andre voksen: Hell forsiktig sand i basen.

4. La sand skli ned i og nedre del av bunnen nær hjulene. La nedre base gradvis når sand helles for å sikre at
sand fyller hele basen. Når du er full, bytter du hetten.

5. Hvis du fyller på med vann, må du IKKE tippe bunnen opp.

TRANSPORTERE

1. Juster brettet til laveste stilling.

2. Mens du holder i stangen og løfter sokkelen, må du lene systemet forsiktig frem til hjulene berører bakken.

3. Rull systemet til ønsket sted mens du holder pol og sokkel.

4. Stå stangen loddrett og sett sokkelen flatt på bakken.

5. Sjekk ALLTID for at systemet er stabilt på et nytt sted.

14

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIKRAV

Generelle garantibetingelser og definisjon av vilkår

Alle garantibetingelser som er angitt nedenfor bestemmer prosedyre for garantidekning og garantikrav. Vilkår for
garanti og garantikrav er underlagt lov nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act nr. 513/1991 Coll., Commercial Code, and
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Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med endringer, også i tilfeller som ikke er spesifisert i disse
garantireglene.

Selgeren er SEVEN SPORT sro med sitt hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, firmaets
registreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved regionale domstol i Praha, seksjon C, innsatsnr.
116888.

I henhold til gyldige lovbestemmelser avhenger det om kjøperen er sluttkunden eller ikke.

"Kjøperen som er sluttkunden" eller bare "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår og utfører
kontrakten for å drive eller markedsføre sin egen handel eller forretningsvirksomhet.

“Kjøperen som ikke er sluttkunden” er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester for å bruke
varene eller tjenestene til sin egen forretningsvirksomhet. Kjøperen overholder den generelle kjøpsavtalen og
forretningsforholdene i den utstrekning som er angitt i den kommersielle koden.

Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som er gjort mellom selger og
kjøper. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er spesifisert i kjøpsavtalen, i endringen
til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.

Garantibetingelser

Garantiperiode

Selgeren gir kjøperen 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i garantibeviset,
fakturaen, leveringsregningen eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske garantiperioden som gis til
forbrukeren påvirkes ikke.

I henhold til garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene skal være til en viss tid, egnet for
regelmessig eller inngått kontrakt, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller avtalte funksjoner.

Garantien dekker ikke feil som skyldes:

Brukerens feil, dvs. produktskader forårsaket av ukvalifisert reparasjonsarbeid, feil montering, utilstrekkelig
innsetting av setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og veiv.

Feil vedlikehold

Mekaniske skader

Regelmessig bruk (f.eks. Bruk av deler av gummi og plast, skjøter etc.)

Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe

Justeringer gjort av ukvalifisert person

Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, upassende trykk, støt,
forsettlige endringer i design eller konstruksjon etc.

Fremgangsmåte for garantikrav

Kjøperen er forpliktet til å sjekke varene levert av selgeren umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for varene og dets
skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøperen må sjekke varene slik at han oppdager alle manglene som kan
oppdages ved en slik sjekk.

Når du fremsetter en garantikrav, er kjøperen på forespørsel fra selgeren forpliktet til å bevise kjøpet og gyldigheten
av kravet av fakturaen eller leveringsregningen som inkluderer produktets serienummer, eller etter hvert av
dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser gyldigheten av garantikravet i disse dokumentene,
har selgeren rett til å avvise garantikravet.

Hvis kjøperen gir beskjed om en mangel som ikke er dekket av garantien (f.eks. I tilfelle garantibetingelsene ikke
var oppfylt eller i tilfelle rapportering av feilen ved en feiltakelse osv.), Er selgeren kvalifisert til å

15

krever en kompensasjon for alle kostnadene som følger av reparasjonen. Kostnaden skal beregnes i henhold til
gyldig prisliste for tjenester og transportkostnader.

Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, aksepteres ikke garantikravet. Selger forbeholder
seg retten til å kreve erstatning for kostnader som følge av det falske garantikravet.

I tilfelle kjøperen fremsetter krav om varene som er lovlig dekket av garantien gitt av selgeren, skal selgeren fikse
de rapporterte manglene ved reparasjon eller ved utveksling av den skadede delen eller produktet for en ny. Basert
på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte ut de mangelfulle varene for et fullt kompatibelt gods med samme
eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har rett til å velge formen for prosedyrene for garantikrav beskrevet i dette
avsnittet.

Selger skal gjøre opp garantikravet innen 30 dager etter levering av mangelfulle varer, med mindre det er avtalt en
lengre periode. Dagen da det reparerte eller byttede godset blir overlevert kjøperen, anses å være dagen for
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oppgjøret av garantikrav. Når selgeren ikke er i stand til å gjøre opp garantikravet innen den avtalte fristen på grunn
av den spesifikke arten av varedefekten, skal han og kjøperen avtale en alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke
er inngått, er selger forpliktet til å gi kjøperen en økonomisk kompensasjon i form av refusjon.

SEVEN SPORT sro
 

Registrert kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tsjekkia
Hovedkvarter: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tsjekkia
Garanti og servicesenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tsjekkia

CRN: 26847264
MVA-ID: CZ26847264
telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
web: www.insportline.cz

SK

INSPORTLINE sro

Hovedkvarter, garanti og servicesenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakia

CRN: 36311723
 

MVA-ID: SK2020177082
 

telefon: +421 (0) 326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk
 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
web: www.insportline.sk

Dato for salg: Stempel og underskrift av selger:
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