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Alkatrészek 

 

 

 

A. Anyacsavar M6                                
B. Alátét Ø6 

C. Lencsefejű csavar M6 x 30 
D. Csavar M8 
E. Lencsefejű csavar M6 x 12 
F. Lencsefejű csavar M6 x 20 
G. Csavar M8 x 12 
H. Alátét Ø8 

I. Anya csavar M8 
J. Nagy alátét Ø8 

K. Csavar M8 x 60 
L. Manuális csavar M8 
M. Csavarkulcs 
N. Kicsi csavarkulcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alkatrész lista 

1. Palánk 

2. Gyűrű 

3. Rögzítő lemez    

4. Felső cső 

5. Középső-cső 

6. Alsó cső 

7. Bázis cső 

8. Bázis 

                  9. Acélkeret 

 

 

 

 

 

 

Összeszerelés 

 

 

 
1. 1 . Az F csavarral és a lapos B alátéttel rögzítse a 6-os alsó csövet a 9-es 

alapkeretbe. 



 
2. 1. Csatlakoztassa a bázis csővet 7 az alsó csőhöz az E csavarral  és alátéttel B.  

2.A bázis csö végét rögzítse az E csavarral és a B lapos alátéttel. 
 
 

 
3. 1.Csatlakoztassa a középső csövet és a felső 
csövet az alsó csőhöz az L,G csavarral és az E alátéttel.  
             2.Helyezze az üres műanyag tartódobozt az 
acélkeretre. 
            3.Töltse meg vizzel vagy homokkal és zárja le a 
gumikupakkal. (Max 25 kg) 

 
 
 
 
 



 
 

4. 1.Helyezze be a csavarokat a felső csö négy lyukába. 
2.A hátlap rögzítéséhez használja a C csavart, anyát és a lapos B alátétet. 
 

Biztonsági előirások 
 

 Ha az összeszerelésnél létrát használ legyen elővigyázatos. 
 A biztonság érdekében olvassa el a leírást összeszerelés előtt és ellenőrizze 

le, hogy minden alkatrész a dobozban van-e. 
 Ellenőrizze le rendszeresen a terméket. 
 Mielőtt a kosárpalánk állványt felállítaná, válassza ki a játékra kijelölt 

terepet, és bizonyosodjon meg róla, hogy a talaj egyenes e. Fontos: a 
kosárpalánk állvány használata tilos, míg az alsó tartályt vizzel vagy 
homokkal fel nem tölti. 

 Semmi esetre se húzza vagy tolja a berendezést. 
 A maximális magasság 1,98 m. 
 Ez a kosárpalánk nem alkalmas versenyekre csakis otthoni használatra. 
 A magasság beállításához felnött felügyelete szükséges. 


