
 
Záruční list a návod na sestavení mobilního basketbalového koše 

model -- REEBOK 1532 
 

V zájmu Tvé bezpečnosti před sestavováním mobilního koše pozorně přečti a řiď se následujícími 
instrukcemi. 

 

Ze všeho nejdříve naplň podstavec vodou nebo pískem. Bez toho může stojan přepadat a způsobit vážná zranění. 
 
----- k montáži jsou nutné 2 osoby !! 
----- velikost nakreslených šroubků, matic,… odpovídá skutečnému rozměru 
 
UPOZORNĚNÍ : 
K zajištění Tvé bezpečnosti, nezkoušej sestavit soupravu „PROCOURT BASKETBALL SYSTEM 1228“ bez přečtení a dodržování všech pokynů. 
Identifikuj a zkontroluj počty dílů použitých na originálním návodu . 
 

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 ! 
Kontroluj denně, jestli základna není poškozena a neubývá z ní voda či písek. 
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:  6 děr uprostřed tyče po celé její délce, v balení je zasunuta ve střední tyči  
---Střední tyč:  1 otvor ve vrchní části tyče a jedna díra na spodku, na tyči je štítek 
---Spodní tyč:  1 otvor ve vrchní části tyče a díry blízko středu tyče a 2 díry ve spodní části 
 

PŘI  SESTAVOVÁNÍ  POSTUPUJ  DLE  NÁZORNÝCH  OBRÁZKŮ ! 
 
Postup : 
1) 
-nejdříve odstraň veškeré plastové obalové díly z tyčí 
-natoč vrchní tyč do stejného směru se štítkem na střední tyči 
-protáhni vrchní tyč skrz střední tyč tak,abys mohl do děr vespod střední tyče strčit šroub CF a utáhnou jej 
 s podložkou CC matkou CB  
-ujisti se, že použiješ zinkovou matku CD  
2) 
-šroubem CF zajisti vrchní tyč v nejnižší poloze 
-před tímto krokem se ujisti,že jsi provedl všechny úkony dle bodů 1-4 
-pozor-vrchní tyč nevložíš do střední, jakmile spojíš střední a spodní tyč !! 
-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 CA 

3) 
Tento krok je NEVRATNÝ ! 
Boucháním (5-6krát) o zem nebo dřevo zaraž tyto tyče do sebe, jestliže střední a spodní tyč plně nepřekryjí otvory 
na spodní tyči, NEPOKRAČUJ DÁL V MONTÁŽI SOUPRAVY.    
POZOR na nohy – HROZÍ ZRANĚNÍ             
4) 
Kolečka s hřídelkou AB a BG přidělej k tyči dle obrázků 7-8 a potom ji polož na zem tak, aby prolis vrchní tyče byl směrem k zemi, 
na takto připravenou tyč s hřídelkou polož podstavec a zatlač ho tak, aby hřídelka byla zaražena v prolisu podstavce. 
Zvedni spojené tyče tak, aby hřídelka AF zapadla do žlábku na svrchu podstavce. 
Nyní přišroubuj ohnuté konce tyček AE k zvednuté spojené tyči a DOTÁHNI všechny šroubky a matky rukou ! 
5) 
Dotáhni kompletně všecnny šroubky a matky podstavce i držáků tyče napevno na doraz , 
postupuj dle obrázků a přidělej držáky desky k tyči 



6) 
dle obrázku 14 přidělej desku s obroučkou a dotáhni vše pouze prsty rukou 
Ohni oba držáky LB+RB a připevní je k desce šroubky PB, neutahuj je přespříliš, když se hlavička šroubku dotkne  
držáků, tak ještě otoč o polovinu více 
DOTÁHNI všechny šroubky a matky u obroučky napevno na doraz ! 
7) 
Navlékni na obroučku síťku . 
8) 
UPOZORNĚNÍ: 
Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje místo vody použít při plnění podstavce písek. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Voda může nepozorovaně  případnou štěrbinou uniknout a koš se může převážit a způsobit vážné zranění. Vždy stav 
(umísťuj) koš na rovnou plochu z dosahu věcí, které můžou podstavec propíchnout. 
           Plnění pískem    - naplň podstavec 144 kg písku a zašroubuj   
           ____________   -  2 osoby ho položí na určené místo 
     
           Plnění vodou      - studenou vodu nalej do podstavce 5 cm po okraj        
           ___________     - přidej lžíci dezinfikačního prostředku k zamezení výskytu                                    
                                         živočišných zárodků       

- zašroubuj a polož na určené místo (2 osoby) 
- povol lehce uzávěr, aby unikl přebytečný vzduch, pozor, aby  

neunikla voda  UTÁHNI!!! 
 
Při použití vody v podstavci, dbej na několik základních pravidel : 
-ujisti se, že pod podstavcem je povrch čistý bez kamenů,štěrku nebo ostrých předmětů, což by mohlo způsobit proděravění          
 podstavce a únik vody 
-pravidelně podstavec kontroluj, zda nenajdeš díru nebo trhlinu 
-vždy před hraním zkontroluj množství vody v podstavci 
-když budeš uklízet koš (třeba na zimu) bez náplně v podstavci, sklop ho dopředu a opři lehce obroučkou na zem  
-VŽDY při naplnění podstavce vodou, přidej lžíci přípravku k zamezení výskytu řas (běžný chlorový přípravek, která se             
 používá k ošetření vody v bazénech) 

 
 
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. 
Když stavíš soupravu do správné polohy, dbej maximální opatrnosti ať si nepřiskřípneš prsty  
POZOR: deska musí být natočena obroučkou od podstavce ! 
 

Přesouvání basketbalové soupravy 
-------------------------------------------------------               

           
UPOZORNĚNÍ: 
Manipulace s košem je dovolena pouze osobám, které jsou schopny tuto váhu bez problémů zvládat. Nedoporučujeme , aby bylo 
dovoleno manipulovat s košem DĚTEM.       

 
1) Poklop koš tak, aby stál na kolečkách 
2) Přesuň koš opatrně,kam potřebuješ,a postav ho 
3) Zkontroluj stabilitu koše před začátkem hraní 

 
UPOZORNĚNÍ: dětem by nemělo být dovoleno stěhovat koš!!!  
 
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  
----------------------------------------------------------- 

NAHORU – nahni koš dopředu a opři jej o obroučku  na zem, nepoškráběj přitom zbytečně obroučku, jeden člověk stále drží koš,  
                     druhý odšroubuje matku a vytáhne zajišťovací šroub, poté povytažením tyče s košem nastaví požadovanou výšku koše, 



                     koš v této výšce zajistí zase zpět šroubem a matkou, POZOR-ujisti se i několikrát, že šroub je na svém místě a zajištěn 
                     ještě před postavením koše do vertikální polohy  
 
DOLŮ      – použij stejný postup, jak je výše uvedeno , ale tyč s košem zasouvej doprostřední tyče 
 
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. 
Zabraň všem hráčům, aby nepřišli obličejem do styku se síťkou a obroučkou (kontakt může způsobit ústní zranění – zuby). 

- nepoužívat při silném větru 
- nepoužívat bez naplnění podstavce vodou či pískem 
- vždy zkontroluj stabilitu koše před začátkem hry 

 
    
Vlastník je povinen seznámit všechny hráče s těmito základními pravidly jak používat tento basketbalový mobilní koš!!!! 

 
VÝROBEK  ODPOVÍDÁ  VŠEM STANDARDŮM  POŽADOVANÝCH   

CERTIFIKAČNÍMI (ZKUŠEBNÍMI) ÚSTAVY 
ASTM  a   ANSI (U.S.A.). 

 
 
 
 
      

 


