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PRZYGOTOWANIE  

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ 

Wyjmij wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na kartonie i umieść je na czystej miękkiej 

powierzchni. Sprawdź dokładnie, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Wszystkie opakowania 

należy zutylizować w odpowiedni sposób. Proszę Segreguj.  

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA  

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ 

POWAŻNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIE SPRZĘTU, A TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE 

GWARACJI. 

Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają te zasady i przestrzegają ich w celu bezpiecznej 

obsługi kosza. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie próbuj montować tego urządzenia bez ścisłego przestrzegania 

instrukcji. Sprawdź całe pudełko i wszystkie elementy opakowania pod kątem części i / lub dodatkowych 

instrukcji. Przed rozpoczęciem MONTAŻU przeczytaj instrukcje i zidentyfikuj części za pomocą 

identyfikatora SPRZĘTU i LISTY CZĘŚCI w tym dokumencie. Właściwy i kompletny montaż, 

użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia ryzyka wypadku lub 

obrażeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń, jeśli sprzęt nie zostanie prawidłowo 

zmontowany, ustawiony i użytkowany.  

• W przypadku korzystania z drabiny podczas montażu należy zachować szczególną 

ostrożność. 

• Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą 

spowodować nieoczekiwane przewrócenie się kosza. 

• Prawidłowo osadź sekcje masztu (jeśli dotyczy). Niezastosowanie się do tego może 

spowodować rozdzielenie części masztu podczas gry i / lub podczas transportu sprzętu. 

• Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie może spowodować awarię kosza. 

• Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, skontaktuj się z obsługą klienta. 

• Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m od do dolnej części tablicy. 

Większość obrażeń jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem i / lub nieprzestrzeganiem 

instrukcji. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.  

OSTRZEŻENIE!  

• Producent zaleca wypełnienie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli zdecydujesz się użyć wody, 

ZAWSZE sprawdź szczelność. Wyciekająca woda zmniejszy wagę podstawy i spowoduje 

niestabilność systemu i przewróci się. 

• Całkowicie opróżnij wodę z podstawy lub dodaj 2 galony (7,57 litra) środka zapobiegającego 

zamarzaniu, zanim temperatura zbliży się lub spadnie poniżej punktu zamarzania. Zamarzająca 

woda może popękać podstawę i spowodować wyciek. Spowoduje to awarię systemu i może 

spowodować poważne obrażenia. 

• Tylko do użytku domowego! NIE do użytku komercyjnego! NIE używaj tego produktu do celów 

niezgodnych z jego przeznaczeniem. Wszelkie wykorzystanie komercyjne, publiczne lub 

instytucjonalne unieważnia wszelkie gwarancje. 
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LISTA CZĘŚCI  
A Tablica 

  

x1  

B Obręcz / Siatka  

  

x1  

C Podstawa 

 
 x1  

D Dolna część 

masztu  

  

x1  

E Środkowa 
część 

masztu  

  

x1  

F Górna 

część 

masztu  

  

x1  

G Rura 
pozioma  

  

x1  

H Górne ramię 

podtrzymujące  

  

x2  

I Dolne ramię 

podtrzymujące  

  

x2  

J Oś 

  

x2  

K Ramię 

podtrzymujące 

tablicę  

  

x2  
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L Kółka 

 
x2  

M Pokrętło  

 x1  

N Górna zaślepka 

masztu  

  

x1  

R Podstawa słupka  

  

x1  
O Zaślepka 
poziomego 

słupka  

  

x2  

P Kątownik  

  

x2  

Q Zatyczka 

podstawy  

  

x1  

Nakrętki (S)    Podkładki (T)  

S-1 M6  

  

x2  

S-2 M8  

 
x4  

 T-1 M6  

  

x2  

 T-2 M8  

 x9  

S-3 M10  

  

x6  

S-4 M12  

 

x1  

  

T-3 M10  

 

x13  

  

T-4 M12  

  

x2  

 Śruby  

1 M8x50mm  

  

x2  

2 M8x16mm  

  

x2  

 3 M10x30mm 

 
x4  

  4 M6x55mm  

 

x2  

5 M6x20mm  

  

x1  
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6 M10x85mm  

  

x2  

  

  

  

  

  

  

7 M10x16mm  

  

x1  

8 M8x90mm  

  

x1  

9 M8x90mm  

  
x1  

  

10 M8x80mm  

  
x1  

11 M12x130mm  

  
x1  

NARZĘDZIA:  

  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
NALEŻY! NIE WOLNO! 
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Podczas gry trzymaj twarz i usta z dala od obręczy 
i siatki. W przypadku kontaktu zębów lub twarzy z 
obręczą i siatką może dojść do poważnych 
obrażeń. 

Podczas regulacji wysokości lub przenoszenia 
systemu trzymaj palce i dłonie z dala od 
ruchomych części. 

Upewnij się, że powierzchnia pod podstawą jest 
płaska i wolna od kamieni, żwiru i innych 
zanieczyszczeń, które mogą przebić podstawę. W 
przypadku wycieku system może się przewrócić. 

Przed każdym użyciem sprawdź system pod 
kątem luźnych połączeń, zużycia lub innych oznak 
niestabilności. Dokręcić wszelkie luźne złączki. 

Trzymaj wodę i materiały organiczne z dala od 
słupka. Słupek może rdzewieć i przewrócić się. 

Raz w miesiącu sprawdzaj słupek i wszystkie 

metalowe części pod kątem rdzy. 

Nie zwisaj z obręczy. 

Nie noś biżuterii podczas zabawy, ponieważ 

może zaplątać się w siatkę. 

Nie zsuwaj się ani nie wspinaj na podstawę lub 

słupek. 

Nie pozostawiaj systemu w pozycji pionowej bez 

napełnienia podstawy wodą lub piaskiem. 

Nie pozwalaj dzieciom zmieniać wysokości ani 

przesuwać systemu. 

Nie używaj systemu w wietrznych lub trudnych 

warunkach pogodowych. System może się 

przewrócić. Umieść system w miejscu 

chronionym przed wiatrem lub w miejscu 

oddalonym od mienia, które może ulec 

uszkodzeniu w razie upadku systemu. 

Nie należy używać w pobliżu napowietrznych linii 

energetycznych. 

Nie zawieszaj niczego na obręczy lub tablicy i nie 

używaj systemu do podnoszenia czegokolwiek.   

MONTAŻ  

KROK 1  

  

1. Umieść rurkę poziomą (G) w 
pozycji na dolnych ramionach (I) i 
zabezpiecz za pomocą dwóch śrub 
(4), podkładek (T-1) i nakrętek (S-
1). 
2. Włóż osie (J) do kół (L), w 
środku pod podstawą. 
3. Włóż zaślepki rurki (O) do 

dwóch stron poziomej rurki (G). 

  

KROK 2 

Umieść ramiona podporowe (I) i rurkę (G) w rowkach na spodzie podstawy (C). Przełóż śruby (1) przez 
podkładki (T-2), górne ramiona nośne (H) i podstawę, zabezpiecz na miejscu za pomocą nakrętki (S-2) 
na spodzie. 
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KROK 3  

1. Włóż dolny drążek (D) i dolne ramiona nośne (I) do podstawy słupka (R), zabezpiecz za pomocą 

dwóch śrub (11, 7) przez trzy podkładki (T-4, T-3) i jedną nakrętkę (S- 4). 

2. Przymocuj dolny drążek (D) do górnego ramienia nośnego (H) za pomocą jednej śruby (8) z 

dwiema podkładkami (T2) i jedną nakrętką (S-2). 

  
KROK 4 

1. Przymocuj wsporniki (P) i obręcz (B) do tablicy za pomocą czterech śrub (3), ośmiu podkładek 

(T-3) i nakrętek (S-3).  
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2. Za pomocą dwóch śrub (2) przechodzących przez dwie podkładki (T-2), zamontuj ramiona 

podpierające tablicę (K) na tablicy (A).  

  
KROK 5 

MONTAŻ SIATKI NA OBRĘCZY:  

Znajdź pętle na górnej krawędzi siatki (B-2). Zawieś jedną pętlę ponad i wokół środka haka obręczy (B-

1). Pociągnij pętlę w dół, aby zabezpieczyć pętlę na haku obręczy. Powtórz dla pozostałych pętli siatki.  
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1. Włóż górną część słupka (F) do środkowegej części słupka (E), tak aby wystawał z góry. Połącz 

obie części za pomocą jednej śruby (9) i nakrętki (M). 

2. Przymocuj górny słupek (F) i ramiona podpierające tablicę (K) za pomocą dwóch śrub (6), 

czterech podkładek (T-3) i dwóch nakrętek (S-3). 

3. Załóż zaślepkę (N) na górną część słupka. 

  
KROK 6 

Włóż środkowy słupek (E) do dolnego słupka (D), zabezpiecz go śrubą samogwintującą (5) i włóż 
jedną śrubę (10) przez podkładkę (T-2) i nakrętkę (S-2), aby upewnić się środkowy słupek jest we 
właściwej pozycji.  
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KROK 7 

OSTRZEŻENIE:  

• Na tym etapie wymagane są dwie silne osoby dorosłe. 

• NIGDY nie pozostawiaj systemu w pozycji pionowej bez odpowiedniego obciążenia w 

podstawie, inaczej system się przewróci. 

• Producent zaleca stosowanie piasku. Jeśli używasz wody, zobacz INSTRUKCJE 

BEZPIECZEŃSTWA: OSTRZEŻENIE. 

1. Umieść podstawę w miejscu, w którym będzie używana. Odkręć i zdejmij nakrętkę. 

2. Pierwsza osoba dorosła: Podstawa do góry pod kątem 45 °. 

3. Druga osoba dorosła: ostrożnie wsyp piasek do podstawy. 

4. Pozwól, aby piasek zsunął się na spód w pobliże kół. Stopniowo obniżaj podstawę w miarę 

wsypywania piasku, aby piasek wypełnił całą podstawę. Po napełnieniu załóż korek. 
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5. W przypadku napełniania wodą NIE przechylaj podstawy do góry.  

  

PRZEMIESZCZANIE 

1. Ustaw kosz w najniższej pozycji. 

2. Trzymając maszt i podstawę do podnoszenia, ostrożnie pochyl system do przodu, aż koła 

dotkną podłoża. 

3. Przytrzymując maszt i podstawę, przesuń konstrukcję w wybrane miejsce. 

4. Ustaw słup pionowo i ustaw podstawę płasko na ziemi. 

5. ZAWSZE sprawdź, czy system jest stabilny w nowej lokalizacji.  

  
 

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie 

komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
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Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania 
wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem 
połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała 
z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany 
przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy 
sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie 
w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna. 
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Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony 
internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

 

http://www.e-insportline.pl/

