
  
 
 

Návod na sestavení basketbalového koše „do země“ 

model  1084 
 

 
V zájmu Tvé vlastní bezpečnosti před sestavováním koše pozorně přečti a řiď se následujícími 

instrukcemi. 
 
 

----- k montáži jsou nutné 2 osoby !! 
----- velikost nakreslených šroubků, matic,… odpovídá skutečnému rozměru 
 
PŘED SESTAVOVÁNÍM KOŠE : 
A. – skladuj plastikové sáčky s příslušenstvím odděleně 
B. – vyzkoušej všechny šrouby a šroubky, jestli pasují do příslušných děr, případně je opatrně očisti od veškeré nečistoty a také 
        očisti díry od případných nerovností od barvy, neškrábej ale barvu vedle děr, tyč by tam mohla začít reznout 
C. – kup nebo jinak zajisti dostatek betonu (doporučujeme nejméně 50kg) a 90cm dlouhou železnou tyčku; 
        VYBER SI MÍSTO NA KOŠ VELICE PEČLIVĚ !   
         Ještě pečlivěji před kopáním díry na konstrukci zjisti (kontaktuj příslušné odpovědné společnosti), kde jsou vedení 
         vody, plynu a elektřiny !!!  Zachovej ochranné pásmo kolem koše minimálně na vzdálenost 7m od elektrické vedení.  
 
UPOZORNĚNÍ : 
K zajištění Tvé bezpečnosti, nezkoušej sestavit soupravu „ACTION GRIP BASKETBALL SYSTEM 1084“ bez přečtení a dodržování všech 
pokynů. Identifikuj a zkontroluj počty dílů použitých na originálním návodu na listě č.4-6. 
 

NERESPEKTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODĚ MŮŽE ZPŮSOBIT 
VÁŽNÉ ZRANĚNÍ TYPU POŘEZÁNÍ, ZLOMENINY,SVALOVÉHO ZRANĚNÍ,OCHRNUTÍ,MOZKOVÉ 
ZRANĚNÍ NEBO SMRT. 
NERESPEKTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODĚ MŮŽE ZPŮSOBIT 
TAKÉ VELKÉ POŠKOZENÍ MAJETKU.  
 
Pokud při sestavování koše používáš žebřík, buď MAXIMÁLNĚ opatrný ! 
Minimální použivatelná a bezpečná výška koše je 2,23m k obroučce. 
 
Ujistěte se před sestavováním, že správně poznáte díly tyče. To, že nesestavíte díly tyče správně, může být důvodem zranění nebo škody na 
majetku, jak je uvedeno výše . 
Pokud jsou jednotlivé díly tyče sestaveny, již nejdou zpětně oddělit ! 
---Vrchní tyč:  4 díry ve vrchní části tyče a dvě na spodku  
---Střední tyč:  1 otvor ve vrchní části tyče a 2 díry na spodku, na tyči je štítek 
---Spodní tyč:  2 otvory ve vrchní části tyče a spodní část zmáčknutá do středu 
 

 
PŘI  SESTAVOVÁNÍ  POSTUPUJ  DLE  NÁZORNÝCH  OBRÁZKŮ ! 
 
STRANA 7 = bod 1-4 
Při použití pouzdra pro zemní uchycení 
- vyhlubte kulatou díru 60 cm hlubokou o průměru 45 cm, kraj díry by se měl dotýkat kraje hrací plochy. 
- označ čárkou na spodní tyči 36,25cm odspodu, nepoškrábej povrchovou úpravu 
- namíchej si potřebné množství betonu v odpovídající kvalitě a celou díru betonem vyplň až po okraj 
- zmáčknutou spodní částí pouzdro vmáčkni do betonu až po rysku a 10cm od kraje díry, tj. od kraje hřiště   
Pokud tyč neusadíš v betonu přesně dle návodu, obroučka poté nebude ve správné výšce ! TAKŽE  POZOR !!  
- otvory ve spodní tyči musí být souběžně s krajem hřiště, k tomu si pomůžeš tyčí nebo tvrdším drátem, který prostrčíš otvory 
   a tyč srovnáš 
- beton uprav tak, aby spád byl od tyče a voda se tak nedržela u tyče a odtékala pryč – to zabrání případnému zbytečnému  
   nadměrnému výskytu rzi 
 
STRANA 8 = bod 5-6 
- zastrč 90cm dlouhou železnou tyčku dovnitř spodní tyče – viz obrázek 5 a několikrát pečlivě zkontroluj, zda je tyč v betonu  
   stále rovně kolmo vzhůru a jestli se tyč neponořila více do betonu – stále musí být vidět ryska na tyči , nech beton  
   4 hodiny zaschnout 



- zbytkem namíchaného betonu vyplň vnitřek spodní tyče až po otvory v horní části, otvory musí zůstat čisté a volné.   
   například násadou od smetáku upěchuj beton v tyči, aby tam nevznikly žádné vzduchové kapsy, tyč očisti od zbytků 
   betonu 
 
BETON MUSÍ TVRDNOUT MINIMÁLNĚ 72 HODIN (3 DNY), V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉ VLHKOSTI I DÉLE  !!! 
                   DOKUD NENÍ BETON OPRAVDU TVRDÝ – NEPOKRAČUJ V DALŠÍ INSTALACI ! 
 

 
STRANA 9-10 = bod 7-9  
Sestavuj koš dle názorných obrázků 
 
Tento krok je NEVRATNÝ ! 
Boucháním (5-6krát) o zem nebo dřevo zaraž všechny tyče do sebe, jestliže vrchní a střední tyč plně nepřekryjí otvory 
na střední a spodní tyči, NEPOKRAČUJ DÁL V MONTÁŽI SOUPRAVY.    
POZOR na nohy – HROZÍ ZRANĚNÍ             
 
 
STRANA 11-21   
ZDE JE ZAPOTŘEBÍ 2 DOSPĚLÝCH OSOB 
opět se řiď názornými obrázky a vše se podaří,   
připrav si šrouby a matice dle obr.10,11,12 
Abys zamezil poškrábání desky či obroučky , při přidělávání desky k tyči si dej na zem lepenku nebo nějakou hladkou čistou látku.  
Pokud tak neučiníš, může dojít k poškrábání desky - není to hezké, ani důvod k reklamaci. 
- při tomto úkonu by deska měla být na zemi s držáky zvedacího mechanismu nahoru a ve stejném směru jako 
   samolepka na střední tyči  
 
- roztáhni ramena držáků LB a RB a zajisti vruty ML a utáhni všechny spoje,šroubky,matky u obroučky  
- ukazatel nastavení výšky koše je nutno umístit na zadní stranu nosné tyče   
 
POKRAČUJ DLE PIKTOGRAMŮ !! 
- matičku MF dotáhni, aby byla zároveň s koncem šroubu MC-viz detail č.13 
 
------- tento úkon musí provádět minimálně 2 dospělé osoby 
- srovnej díru střední tyče s otvorem na spodní dolní tyči a střední tyč nasaď na tu spodní, aby dírky byly proti sobě  
  a zajisti šroubkem PA 

(na střední tyči jsou 2 dírky, ta správná je trochu větší a trochu výše na tyči) 
Důrazně poklepej (6-7krát) na dřevěný špalek na vrchní tyči a zaraž všechny tyče do sebe, jestliže střední tyč plně  
nepřekryje otvor na spodní tyči, NEPOKRAČUJ DÁL V MONTÁŽI SOUPRAVY.    
Na vrchní tyč dej víčko AA, aby do tyče nepršelo. 

Týden nehrajte příliš agresivně na zabudovanou soupravu, nechte beton pořádně vyschnout ! 
 
STRANA 20 = bod 30 
Přivaž síťku a dle obrázku č.31 zašroubuj samořezné šrouby do zadní strany tyče  

 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 
 
Univerzální zemní uchycení č.0023 : 
Toto pouzdro, které se zabetonuje do země  místo spodní tyče soupravy, umožní manipulaci se soupravou. 
Můžeš ji na zimu uklidit nebo když potřebuješ volný prostor místo koše, máš možnost koš vyndat z pouzdra. 
Pouzdro jednoduše zavřeš víčkem a můžeš hrát na uvolněném místě volejbal,fotbal,badminton,………   

  
UPOZORNĚNÍ: 
Manipulace s košem je dovolena pouze dospělým osobám. Nedoporučujeme , aby bylo dovoleno manipulovat s košem DĚTEM.       
 
 
Údržba soupravy 
------------------------      
Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné.  
Vyměň špatné, opotřebované nebo poškozené části.  
Kontroluj pečlivě zda tyče (i jiné části ) nejsou napadeny rzí. Tu odstraň běžnými způsoby. 
--šmirkovacím papírem očisti důsledně rezavé místo nebo místo s odprýsklou barvou 
--očisti toto místo mokrým hadříkem a nech oschnout 
--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetři povrchovou barvou – mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout 
Pokud rez pronikla skrz tyč kdekoli, okamžitě ji vyměň!!! 

 
 



 
 
 
 
 

Nastavování výšky obroučky 2,23 – 3,05cm 
                                            ----------------------------------------------------------- 

VŽDY PŘI MANIPULACI SE ZVEDACÍM MECHANISMEM DBEJ ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, KDE MÁŠ SVÉ RUCE A PRSTY,  
                                                                    ABY NEDOŠLO K NECHTĚNÉMU ZRANĚNÍ. 
   
POZOR 
---------             
NIKDY NELEZ PO TYČI NA KOŠ A NIKDY SE NEVĚŠ NA OBROUČKU. 

Během hraní dbejte nejvyšší obezřetnosti, aby obličeje hráčů nepřišly do styku s obroučkou a síťkou. 
Vážná zranění úst se mohou přihodit, když zuby přijdou do styku se síťkou. 
    
Vlastník je povinen seznámit všechny hráče s těmito základními pravidly jak používat tento basketbalový mobilní koš!!!! 

 
 
 
 
      


