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BEVEZETŐ INFORMÁCIÓ

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

AZ ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ, VAGY A BERENDEZÉS 
KÁROSODÁSÁHOZ  VEZETHET, AMI A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELVESZTÉSÉT JELENTI.

 A gyártó az alaprészt homokkal ajánlja feltölteni, nem vízzel. 

 A termék szabadidős tevékenységre és otthoni használatra alkalmas. 



ALKATRÉSZLISTA

A Deszka

1x

                        B Karika/háló

                                 1x

C Alaprész

C Alaprész

1x

D Alsó oszlop

1x

E Középső oszlop

1x

G Támasz

2x

H Transzportkerék

2x

I Transpzportkerék
tengely

1x



K Szabályozó rúd
tengelye

1x

M Felső rúd
végzárója

1x

O Alsó kar (hosszabb)

2x

P Alsó kar (rövidebb)

2x

L Szabályozó
rúd végzárója

1x

N Rugó

2x

Q Szabályozó rúd

1x

R Szabályozó
henger (rövid)

8x

S Markolat

1x

T Távtartó
henger

(hosszabb)

2x

U Távtartó rúd

2x

ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK

V Önzáró anya

13x

W Alátét

33x

X Rugó dugasza

2x

V-1 M5

1x

V-2 M-8

9x

W-1 M5

1x

W-2 M8

20x

V-3 M10

1x



V-4 M12

3x

W-3 M10

2x

W-4 M12

10x

1 M10x90mm

1x

2 M8x16mm

4x

4 M8x100mm

2x

6 M12x180mm

5x

3 M8x20mm

2x

5 M8x40mm

2x

7 M8x65mm

1x

8 Keresztcsavar

1x

9 M8x90mm

2x



SZERSZÁMOK

Franciakulcs Villáskulcs (méretek)

BIZTONSÁG

IGEN NEM

A karikát és a hálót tartsa megfelelő távolságban az
arcától.

Szereléskor,  beállításkor vagy áthelyezéskor  kezét
ne tegye az állítható részekbe. 

A kosár alatt a felület egyenes legyen.

Minden  használat  előtt  ellenőrizze  a  szerkezet
összekötő elemeit. A meglazult részeket húzza be.

Az állványt  óvja a víztől. A rozsdásodástól idővel
kidőlhet a helyéről. 

Havonta  egyszer  ellenőrizze,  hogy  nem
rozsdásodnak e a szerkezet fém részei.

A karikára ne kapaszkodjon, ne lógjon rajta.

Játék előtt vegye le ékszereit. 

Az alaplapra ne lépjen és ne másszon fel a rúdra. 

A szerkezetet addig ne helyezze az alapba, míg az
nincs feltöltve homokkal. 

Ne  engedje  meg  gyermekének  átállítani  a
szerkezetet. 

A kosárpalánkot  ne használja kedvezőtlen időben,
szélben, mert kidőlhet és az balesetveszélyes. 

A  kosárpalánkot  ne  helyezze  magasfeszültségű
kábel alá. 

A karikára vagy palánkra ne akasszon tárgyakat. 



SZERELÉS

1 LÉPÉS

1. Rögzítse az alaprészhez az alsó oszlopot (D) és a transzportkerekeket (H). a rögzítéshez használja a 
transzportkerekek tengelyét (I).

2. Rögzítse a támasztékokat az alsó rúdhoz két csavar (2), két csavar (3), hat alátét (W-2) két anya (V-2) segítségével.

a. A támaszték ovális felét  
rögzítse az alsó oszlophoz

b. A támaszték gömbölyű 
felét rögzítse az alaprészhez



2 LÉPÉS

1. Helyezze az alsó rúdra (D) a középső rudat (E) az állványban.

2. Biztosítsa az összekötést a szabályozó rúd tartójának segítségével (K), két csavarral (9), négy alátéttel (W-2) és 
két anyával (V- 2).



3 LÉPÉS

1. Rögzítse a karikát (B) és vázat (J) a deszkához (A) két rugó (N), két dugasz(X), két csavar (4), két 
csavar (5), hat alátét (W-2) és négy anya (V-2) segítségével.

2. Nyissa fel a támaszt úgy, hogy a felső részét a deszkához tudja rögzíteni a két csavar (2) és két alátét (W-2) 
segítségével

4 LÉPÉS

HÁLÓ ÉS KARIKA FELSZERELÉSE:

A háló felső részén lévő szemeket (B-2) csúsztassa át és rögzítse a karikán lévő hurkokhoz (B-1). Húzza
fel az egész hálót a karikára, és győződjön meg róla, hogy az összes szem jöl rögzül a karikához. 

1. Rögzítse a felső karokat (P) a  d e s z k a  v á z á h o z  e g y  c s a v a r  (6), k é t  a l á t é t  (W-4), k é t  m ű a n ya g  
t á v t a r t ó  h e n g e r  (R) és egy távtartó rúd (U) segítségével.

2. Hasonló módon rögzítse a vázhoz az alsó karokat (O).



5 LÉPÉS

1. Rögzítse az alsó és felső karokat (P/O) a felső rúdhoz két csavar (6), négy alátét (W-4), négy műanyag távtartó 
henger (R) és két anya (V-4) segítségével.

2. Rögzítse az alsó karokhoz (O) a szabályozó rudat (Q) egy csavar (6), két alátét (W- 4), két műanyag távtartó 
henger (T) és egy anya (V-4) segítségével.

3. Helyezze fel a felső rúdra és a szabályozó rúdra a végzárókat (M/L).



6 LÉPÉS

A szabályozó rúd hosszát úgy állítsa be, hogy egyszerűen tudja a tartóhoz rögzíteni.

1. Rögz í t se  a  s z abá lyoz ó  ruda t  (Q) a  t a r t óh oz  (K) egy  csavar  (7), ké t  a lá té t  (W-2) és  egy  anya  
(V-2) segítségével.

2. Rögzítse a szabályozó rúdhoz a markolatot (S) egy csavar (8), egy alátét (W-1)  és egy anya (V-1) segítségével.

3. Rögzítse a felső rudat a középrúdhoz egy csavar (1), két alátét  (W-3) és egy anya  (V-3) segítségével. 
Hasonló módon rögzítse a középő rudat az alsó rúdhoz. 

1. Helyezze az alprészt a kívánt helyre és csavarozza le az alaprészről a dugasz tetejét. 

2. Az egyik személy emelje fel az alaprészt 45°-ban, a másik személy kezdje el feltölteni homokkal. A homok 
egészen a transzportkerekekig jusson. Lassan engedje vissza, majd ha megtelt, csavarozza vissza a kupakot. 

3. Ha vizet használ töltésként, az alaprészt tartsa vízszintesen. 



ÁTHELYEZÉS

1. Tegye a kosarat a legalacsonyabb pozícóba.

2. Tartsa az állvány rúdját és az állványt döntse a transzportkerekekre. 

3. Tartsa meg az állvány rúdját és az alaprészt, majd helyezze a szerkezetet a kívánt helyre. 

4. Helyezze az alapot egyenes felületre, hogy az állvány függőlegesen legyen.

5. Ellenőrizze a szerkezet stabilitását.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Jótállás
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb 
dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.
Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van 
felhasználva, és  megtartja a szerződésben elfogadottakat. 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:
• a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen 

javítással
• helytelen karbantartás
• mechanikai károsodás
• elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, 

mozgó mechanizmusok, stb.)
• elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 
• szakszerűtlen beavatkozás 
• szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan 

nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása 
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy 
végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.
Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet. 
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A 
szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.
Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek 
tekinteni, és  jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a 
hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a 
hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.
Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben 
nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál 
feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel
más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést 
fizetni a vevőnek.

        Eladás dátuma:                                  Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu
 tel./fax: 0633-313-242

http://www.insportline.hu/
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