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Obsah balení

kovový podstavec modrý, 2 kusy
dvoudílné nastavitelné sloupky, 2 kusy
vzpěry sloupků, 4 kusy
krycí matky na uchycení sloupků, 8 kusů
krátké šrouby na přichycení vzpěr, 4 kusy
šroub s křídlovou matkou na uchycení vzpěr, 2 kusy
dlouhé šrouby na uchycení koleček, 4 kusy
jisticí šroub, 2 kusy
klička navíjecího mechanismu, 1 kus

Odšroubujte všechny šrouby a krycí matky na modrém podstavci.
Otevřete modrý podstavec a vyjměte kování a příslušenství.
Dlouhými šrouby přišroubujte kolečka k ose do otvoru se závity v bocích podstavců.
Dovnitř modrých podstavců vložte minimální doporučovanou zátěž, tj. nejméně 60 kg do
každého podstavce. Zátěž není součástí balení. 

Doporučujeme vložit například pytle s pískem nebo s jiným sypkým materiálem.

Bez vložené zátěže není možné sloupky používat, protože by nebyly dostatečně stabilní. Před
zahájením hry se ujistěte, že jsou sloupky zajištěné dostatečně a nemohou se převrhnout !

Po uzavření podstavce nasaďte spodní část sloupků na navařené čepy se závitem a pevně
přišroubujte krycími matkami. Do otvoru sloupku našroubujte kovový váleček se zajišťovacím
kolíkem a šroubem.
Namontujte 2 vzpěry mezi sloupkem a podstavcem. Nejprve odměřte vzdálenost mezi
podstavcem a sloupkem a podle toho vyšroubujte koncovky. Ke sloupku připevněte vzpěry
pomocí šroubu a křídlové matky. K podstavci je připevněte dvěma krátkými šrouby.
Koncovky vzpěr mírně prohněte aby se přizpůsobily ohybem sklonu v místě spojení.

Návod a montáž

Upozornění



Návod na použití

Smontované sloupky včetně vložené zátěže nakloňte a pomocí koleček je převezte na hřiště.

Povolte na maximum zajišťovací šroub v kovovém válečku na boku sloupku. Vysunutím
horního sloupku zvolte požadovanou výšku. Otvory v horním sloupku musí být nasměrovány
přímo proti zajišťovacímu kolíku. Po nastavení požadované výšky se ujistěte, že jistící kolík
zapadl do otvoru ve sloupku. Poté kolík zajistěte dotažení zajišťovacího šroubu na maximum
a ujistěte se, že horní sloupek pevně drží v dolním sloupku.

Napněte síť pomocí horní kladky a navíjecího mechanismu s kličkou a zajistěte jí připevněním
k háčkům.

Sloupky umožňují napnout síť až v 7 výškách:
155 cm – badminton
180, 190, 200, 210, 224, 243 cm – volejbal

Pro umístění sítě v nižších výškách využijte háčky na vnitřní straně spodního sloupku.
Zasuňte horní sloupek do spodního na maximum a síť k háčkům připevněte bez použití
napínacího mechanismu. Vhodné např. pro soft tenis. 
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