
 Musí být sestaveno dospělou osobou.1.
   2. Přečtěte si a porozumějte všem výstražným štítkům připevněným k výrobku a v
       rámci tohoto návodu k použití.
   3. Používejte pod dohledem dospělé osoby. Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let. 
   4. Používejte pouze na rovném hladkém povrchu, který je bez štěrku nebo jiných předmětů. 
   5. Před použitím zkontrolujte, zda je systém úplně a správně sestaven.
   6. Před použitím zkontrolujte, zda je základna zcela naplněna pískem nebo vodou. 
       Denně kontrolujte případnou netěsnost základny. Pomalý únik náplně může 
       způsobit snadnější převrácení celé jednotky.
   7. Pokud používáte vodu v prostředí pod bodem mrazu, přidejte před naplněním do 
       základny 1,9 L netoxické nemrznoucí směsi.
   8. Neklouzejte se, nestůjte, neskákejte, nelezte ani si nehrajte na základně nebo sloupku.
   9. Systém je určen pouze pro domácí, rekreační užívání a není určen pro nadměrné 
       užívání při soutěžích.
  10. Nelezte a nezavěšujte se na obruč systému.
  11. Zajistěte, aby byl obličej hráčů během hry, zejména při smečování, udržován mimo 
        dosah desky, obruče a sítě. Pokud se obličej/zuby dostanou do kontaktu s 
        deskou, obručí nebo sítí, může dojít k vážnému zranění.
  12. Při používání tohoto systému buďte obezřetní. Většina zranění je způsobena 
        nesprávným použitím a/nebo nedodržením pokynů.
  13. Systém pravidelně kontrolujte ohledně opotřebení a trhlin, přestaňte jej používat, 
        pokud se některá část zlomí nebo vykazuje známky poškození v důsledku 
        používání nebo vlivem prostředí (např. rez). Pokud tak neučiníte, může to mít za 
        následek zranění.
  14. Chcete-li prodloužit životnost vašeho systému, pokud možno uchovávejte jej v 
        garáži nebo uzavřeném prostoru, zejména v zimních měsících nebo při 
        plánovaném nepoužívání.
  15. Nenechávejte míč venku, vystavení slunci, dešti a extrémním teplotám zkrátí jeho
        životnost. Na míč se nevztahuje záruka.
  16. Systém není vhodný pro použití při silném větru nebo nepříznivém počasí.
  17. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na zákaznický servis 
        prostřednictvím e-mailu a telefonu: info@basketbalove-kose.cz, +420 607 625 725

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NEŽ ZAČNETE:
Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za 
následek vážné zranění nebo poškození majetku a zrušení 
záruky.

 

Pro zajištění bezpečnosti se nepokoušejte sestavit BALLER MINI 
HOOP SYSTEM bez pečlivého dodržování přiložených pokynů. Před 
zahájením montáže si přečtěte pokyny a identifikujte jednotlivé díly a 
vybavení pomocí přiloženého seznamu dílů. Pokud některé díly chybí, 
obraťte se před zahájením montáže na zákaznický servis.

Správná a úplná montáž, používání a kontrola jsou nezbytné pro 
správnou funkci a snížení rizika nehody nebo zranění. Existuje 
vysoká pravděpodobnost zranění, pokud tento systém není 
sestaven, udržován a provozován správně.
Výrobek vždy zkontrolujte před a po každém použití. Pokud 
zjistíte jakýkoliv nedostatek nebo vadu, systém 
nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis pro dodání 
náhradního dílu: info@basketbalove-kose.cz (tel.: +420 607 625 725)

ULOŽTE SI PROSÍM TENTO
NÁVOD PRO PŘÍPAD, ŽE
NÁS BUDETE MUSET
KONTAKTOVAT OHLEDNĚ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

POZOR:
625 725)

BALLER MINI HOOP SYSTEM
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1.Základna 
2.Osová tyč 
3.Kolo (2) 
4.Spodní sloupek
5.Levá podpěra

11.Horní opěrná tyč desky (2)
12.Deska
13.Obruč
14.Držák obruče
15.Prostřední sloupek
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6.Pravá podpěra
7.Horní sloupek
8.Objímka pro nastavení výšky 
9.Tyč pro nastavení výšky 
10.Spodní opěrná tyč desky (2)

- M8X20 šroub (2)
- Nylonová podložka (2)
- M8 pojistná matice

- M8X55 šroub 
- Nylonová podložka (2)
- M8 pojistná matice

- kolík pro nastavení výšky

- M8X40 šroub 
- Nylonová podložka (2)
- M8 pojistná matice

- M8X90 šroub 
- Nylonová podložka (4)
- M8 pojistná matice

- M8X90 šroub
- Nylonová podložka (2) & 
   krátká distanční vložka (2)
- M8 pojistná matice
- M8X90 šroub
- Nylonová podložka (2) & 
   dlouhá distanční vložka
- M8 pojistná matice

- M6X100 šroub 
- Podložky (2)
- M6 pojistná matice

- M8X65 šroub 
- Pružina a podložka
- M8 pojistná matice

- M6X16 šroub s hlavou
- Podložka
- M6 pojistná matice2



 Spusťte obruč do nejnižší výškové polohy1.
       podle výše uvedených pokynů.
   2. Uchopte tyč a spodní okraj desky oběma
       rukama a nakloňte jednotku dopředu, dokud se
       kola nedotknou země.
   3. Přesuňte systém na nové místo a dbejte na
       to, aby základna neškrábala / nedrhla o zem.
   4. Pomalu spouštějte základnu dolů, dokud nebude tyč 
       ve svislé poloze.

 

       DŮLEŽITÉ: Po přesunutí systému se před hraním 
       ujistěte, že základna je rovná a systém je 
       stabilní.

 Jednou rukou uchopte černý plastový nárazník a tím 1.
       desku podepřete.
   2. Vyjměte kolík pro nastavení výšky.
   3. Zvedněte nebo spusťte desku do požadované polohy.
   4. Zasuňte kolík pro nastavení výšky do nejbližšího 
       otvoru.
   5. Před hraním se ujistěte, že je kolík zcela zasunut
       skrz obě strany objímky pro nastavení výšky.

Na systém se vztahuje 2 letá omezená záruka. Tato záruka se nevztahuje na
malý basketbalový míč dodávaný s jednotkou, běžné opotřebení nebo
poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, zneužitím nebo ztrátou
dílů. 

POZOR: Nastavení výšky musí provádět dospělá
osoba. Při nastavování výšky buďte opatrní,
pohyblivé části mohou způsobit zachycení, pokud
tyto pokyny nejsou dodrženy. Nedovolte dětem
posunovat nebo nastavovat výšku systému.

Při nastavování výšky nebo pohybu se systémem, 
udržujte ruce a prsty mimo dosah pohyblivých 
částí.

Vždy se ujistěte, že při nastavování výšky je deska 
podepřena. Neodstraňujte kolík, aniž byste nejprve 
desku podepřeli, mohlo by dojít k 
nekontrolovanému pádu desky.

2 LETÁ ZÁRUKA NA DÍLY:

MANIPULACE SE SYSTÉMEM:

NASTAVENÍ VÝŠKY OBRUČE / DESKY:

POHYB S DESKOU
NAHORU/DOLŮ

3
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KROK A: SESTAVTE ZÁKLADNU

Připevněte levou a pravou podpěru (5) a (6) k
základně (1) a spodnímu sloupku (4).
DŮLEŽITÉ: Levá a pravá podpěra (5) a (6)
mají ploché konce:
- Pomocí sady spojovacího materiálu (A) 
zajistěte delší plochý konec každé podpěry k 
základně. 
- Pomocí sady spojovacího materiálu 
(B) zajistěte kratší plochý konec každé 
podpěry ke spodnímu sloupku (4).

Naplňte základnu pískem nebo vodou.

Položte základnu (1) na rovný povrch. 
Prostrčte osovou tyč (2) drážkou v
základně (1) a prvním kole (3).
Umístěte spodní sloupek (4) do středu a
prostrčte osovou tyč (2) nejnižším
otvorem. 
Pokračujte v tlačení osové tyče (2) druhým
kolem (3). Než budete pokračovat, ujistěte
se, že je osová tyč (2) vystředěná.

      DŮLEŽITÉ: Před dokončením 
      KROKU A nevyplňujte základnu.

1.
2.

3.

4.

 
DŮLEŽITÉ: PO DOKONČENÍ KROKU „A“ NAPLŇTE ZÁKLADNU VODOU / PÍSKEM.
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    DŮLEŽITÉ: Před pokračováním se 
    ujistěte, že základna byla naplněna 
    vodou / pískem.

 
1. Připojte horní sloupek (7) ke 
    spodnímu sloupku (4) a ustavte 
    pomocí integrovaných pružinových 
    čepů. POZN.: V tuto chvíli 
    nepřipojujte prostřední sloupek (14). 
    Tento díl lze v případě potřeby 
    připojit na konci montáže.
2. Nasuňte objímku pro nastavení výšky (8)      

na horní sloupek (7) a ustavte ji pomocí
     kolíku pro nastavení výšky (C).

.

3. Připevněte objímku pro nastavení výšky 
   (8) k tyči pro nastavení výšky (9), pomocí 
    sady spojovacího materiálu (D).
4. Připevněte 2x spodní opěrné tyče desky
    (10) k hornímu sloupku (7), pomocí 
     sady spojovacího materiálu (E).
5.  Připevněte spodní opěrné tyče 
     desky (10) k tyči pro nastavení 
     výšky (9), pomocí sady spojovacího 
     materiálu (F).

KROK B: SESTAVTE SYSTÉM NASTAVENÍ VÝŠKY
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 Položte desku (12) lícem dolů na rovný1.
       a hladký povrch.
   2. Připevněte 2x horní opěrné tyče 
       desky (11) k hornímu držáku 
       desky(12), pomocí sady spojovacího
       materiálu (G).Mezi dvě opěrné tyče    
       umístěte dlouhou distanční 
       vložku, jak je znázorněno níže:

Desku opatrně zvedněte a připevněte
2x horní opěrné tyče  desky (11) k
hornímu   sloupku, pomocí sady
spojovacího materiálu (E). 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že mezi
horním sloupkem a horními opěrnými
tyčemi desky jsou na obou stranách
umístěny nylonové (plastové)
podložky.

Dále připevněte 2x spodní opěrné tyče
desky (10) ke spodnímu držáku desky
(12), pomocí sady spojovacího
materiálu (G). Mezi dvě opěrné tyče
umístěte dlouhou distanční vložku, jak
je znázorněno na obrázku výše.

KROK C: PŘIPOJENÍ DESKY
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Odstraňte ochrannou fólii z
předního povrchu desky (12).

Připevněte držák obruče (14) k
desce (12), pomocí sady
spojovacího materiálu (J).

Dlouhé konce sítě přetočte a
omotejte kolem háčků obruče.

Nakonec: Před hraním
zkontrolujte, zda je veškerý
spojovací materiál plně zajištěn 
a utažen.

Připojte obruč (13) k držáku
obruče (14), pomocí sady
spojovacího materiálu (H).

Pomocí sady spojovacího
materiálu (I) přichyťte pružinu
provlečením šroubu přes obruč
(13) a držák obruče (14). Poté
nasuňte pružinu přes šroub a
zajistěte ji podložkou a maticí
M8.

Nastavení napětí pružiny
obruče:

- Utažení matice zvyšuje napětí
pružiny obruče a zrychlí zpětný
ráz obruče / bude citlivější.

- Uvolnění matice snižuje napětí
pružiny obruče a zpomalí zpětný
ráz obruče /bude méně citlivá.

J

ODSTRAŇTE

OCHRANNOU

FÓLII

KROK D: SESTAVTE OBRUČ
H

KROK E: PŘIPEVNĚNÍ OBRUČE A SÍTĚ
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Zmáčkněte pružinové
čepy na spodním
sloupku (4) na obou
stranách trubky:

Před hraním se
ujistěte, že jsou
všechny
pružinové čepy
řádně ustaveny.

Připojte prostřední sloupek
(15) a spodní sloupek (4) a
ustavte pomocí pružinových
čepů:

Děkujeme, že jste si vybrali QUICKPLAY BALLER MINI HOOP
SYSTEM. Doufáme, že se Vám tento výrobek bude líbit a budete jej

používat dlouhá léta. 

Máte-li jakékoli problémy, nevracejte tento produkt do obchodu, místo
toho nás kontaktujte přímo:

 
info@basketbalove-kose.cz 

 
Slibujeme vyřešení problému nebo vrácení peněz.

(POZN.: Tento krok dokončete pouze v případě, že máte v úmyslu používat systém v
nastavení s nejvyšší výškou)

V Quick Play Sport si myslíme, že sport je o účasti. Vyvíjíme inovativní produkty, které pomáhají
sportovcům a trenérům na všech úrovních podávat co nejlepší sportovní výkony. Máte-li jakékoli
dotazy nebo návrhy ohledně toho, jak můžeme naše výrobky zlepšit, rádi si je vyslechneme.

POZOR:

KROK F: PŘIDÁNÍ PROSTŘEDNÍHO SLOUPKU

DĚKUJEME!

Neváhejte nás kontaktovat... info@quickplaysport.com / +44 (0) 114 247 2327

© 2021 Quick Play Sport Limited. Všechna práva vyhrazena. Navrženo ve Velké Británii a USA a vyrobeno v Číně podle

norem USA a EU.. Quick Play Sport Ltd. 1 Longacre Close, Holbrook Industrial Est., Sheffield, S20 3FR, UK

Znovu připojte horní část
systému a ustavte jej
pomocí pružinových čepů:Oběma rukama opatrně

zvedněte horní část
systému ze spodního
sloupku (4) a položte jej
na zem:1.

2.
3.

4.
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