
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k montáži  

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod 

SAN JÒSE 

a uschovejte jej. 

Basketbalový koš – sada/stojan 

Č. výr.: BA-23 
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Návod k montáži a použití 

1. Zoznam  
Č. POLOŽKA Ks Č. POLOŽKA Ks 
1 22 Podložka Kolečko 2 2 

Poistná skrutka 2 3 23 
4 5 Čap 140 mm 2 24 Matica Poistnej skrutky 

                1 6 Čap 250 mm 1 25 Vnútorná trubka 1 
7 8 Otvor pre čap XXX 26 Skrutka M10 45 mm 4 
9 10 Uzatváracie viečko 1 27 Skrutka M8 35 mm 2 
11 Tesnenie 1 28 Železná doska pre upevnenie koša 1 

Obruč 12 29 
Základňa 1 Zadná doska 1 13 30 

14 Matice M8 2 31 Obruč koša 1 
Podložka 9 mm/16 mm 4 Síeťka 1 15 32 

16 Závitový otvor XXX 33 Skrutka M10 20 mm 2 
17 Plniaci otvor XXX 34 Podložka 10 mm/20 mm 6 

Tesnenie 1 Vzpera tvaru V 1 18 35 
19 Zatváracie viečko 1 36 Matica M8 2 
20 XXX XXX 37 Matica M10 6 

Skrutka šethranná M8  20 mm 2 Skrutka M10 90 mm 2 21 38 
Vzpera 2 39 Závitový otvor XXX 
Skrutka M8 15 mm 2 Horná trubka 1 40 
Podložka 9 mm/16 mm 4 41 Distanční kus 2 
Matice M12 1 Rozperný Krúžok M8 2 
Spodní trubka 1 Rozperný krúžok M10 2 

Poistná skrutka 1 

Montáž a demontáž môžu 
Robiť iba dospelé osoby 
. 

Basketbalový kôs môže byť používaný 

iba pod dohľadom dospelej 

osoby 
. 

Základňa MUSÍ byt naplnená 
Vodou alebo pieskom až po horní 
okraj. 

Návod k montáži  



 

 

 

 

 

Návod k montáži  
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Návod k montáži  

2. Bezpečnostné pokyny 

Osoby, ktoré budú robiť montáž tohoto basketbalového koša a používať ho, si musai prečítať, 

a dodržovať nasledujúce pokyny   

: 

Pred zostavením stojanu basketbalového koša si musí osoba pozorne prečítať návod 

k montáži a skontrolovať či má všetky potrebné veci k zostaveniu koša. 

Pred umiestnením stojanu basketbalového koše je treba vybrať vhodnú hraciu plochu tak, aby bol 

povrch pod základnou rovný. Stojan sa može používať naplnený vodou alebo pieskom 

. 

Pred použitím basketbalového koša skontrolujte stabilitu. Povrch pod základnou musí byt 

rovný a nesmie obsahovať predmety ktoré by poškodili základňu 

Stojan je určený len na rekreačný typ hry nie na turnaje Hráči sa nesmú vešať na obruč koša 

,   Stojan nepoužívajte pri zlom počasí a silnom vetre.  

. 

Šplnahie po konštrukcii je zakázané. 

Pravidelne kontrolujte stojan basketbalového koše, či nieje poškodená konštrukcia. 

V prípade poškodenia je treba ihneď problém riešiť opravením pre bezpečné používanie. 

Montáž a demontáž basketbalového koša môže len dospelá osoba, nie deti 

. 
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Návod k montáži  

POZOR! 

Doska ani obruč nieje určená pre zavesenie hráča. Nedodržaním tohto pravidla môže prísť k poškodeniu koša! 

Pred použitím basketbalového koša musí byť základňa naplnená vodou alebo pieskom. 

Maximálny objem náplne: 

Voda:   110 kg 
Piesok:   130 kg 

3. Návod k montáži 

Pred zahájením montáže si pozorne prečítajte  pokyny. 

Návod k motnáži 



 

 

 

Návod k montáži  

Krok 1 

Nejprve vložte kolečka (1) do příslušných otvorů v základně (7) a připevněte je pomocí 
čepů 140 mm (2). 

 

 

 

Návod k montáži 

Krok 2 

Zhora zasuňte vonkajšiu trubku (20) do kruhového 
otvoru v základne (7) a pripevnite ju pomocou 
čapu 250 mm (3) (Krok 1). 

Držte pritom vonkajšiu trubku (20) vo zvislej 
polohe. 

Pripevnite jeden koniec vzpery (16) pomocou 
šrobu M8 15 mm (17) a podložky 
9 mm/16 mm (18) k vonkajšej trubke (20) a 
druhý koniec vzpery (16) pomocí 
1 skrutku M8 20 mm (15), 2 podložiek 
9 mm/16 mm (9) a 1 matice M8 (8) k zadnej 
časti základni (7). 

Návod k montáži  



 

 

 

 

Návod k montáži  

Krok 3 

Vložte jeden distanční kus (39) do lavého  
i pravého spodného otvoru na prednej strane zadnej  
dosky (28). Zozadu umiestnite na zadnú dosku (28) 
vzpery tvaru V (33) a zpredu kovový držiak 
pre upevnenie koša (27). 

Potom všetko pripevnite vložením skrutiek  
M8 35 mm (26) z prednej strany do stredových  
otvorov a zozadu zaistite tieto skrutky pomocou 
podložky 9 mm/16 mm (9) a matice M8 
(34). 

Krok 4 

Zhora zasuňte koncovú časť obruče (29)  

do drážok kovového držiaku pre upevnenie koša  
(27). Teraz pripevnite obruč (29) pomocou 4 skrutiek  
M10 45mm (25) a 4 matic M10 (35) k zadnej doske 
(28). Potom priskrutkujte horné konce vzper  tvaru V (33) 
pomocí skrutiek M10 20 mm (31), podložky 
10 mm/20 mm (32) a rozperného krúžku M10 (41) 

k zadnej doske (28). 
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Krok 5 

Nasuňte koniec hornej trubky 
(38) na 2 otvory na vzpery  
tvaru V (33) a pripevnite  
k hornej trubke (38) pomocou 
2 skrutiek M10 90 mm (36), 
4 podložiek 10 mm/20 mm (32) 
a 2 matic M10 (35). 
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Návod k montáži  

Krok 6 

Teraz zhora zasuňte trubku  (38) 
(s namontovanou zadnou doskou a 
košom) do vnútornej trubky (24) 
a potom do spodnej trubky (20). 

Všetko pripevnite pomocou  
1 poistnej skrutky (21), 
2 podložiek poistnej skrutky (22) 
a 1 matice poistnej skrutky (23). 
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4. Záruční podmienky 

Záruční doba začína dátumom uvedeným na faktúre. 

Možnosť vrátenia výrobku je k dispozícii iba v originálnom obale  

spolu s dokladom o kúpe a návodom. 

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu. Nepokrýva poškodenie pri nesprávnom používaní 

. 

 

 

V prípade poškodenia výrobku  od výroby nás prosím ihneď kontaktujte 

  


