
 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
ZESTAW NAJAZDOWY SCHELDE SUPER SAM 

 
 

KROK 1 

 

Przed przesunięciem kosza sprawdź, czy podłoga jest 
czysta, wolna od przeszkód, żeby uniknąć uszkodzenia 
kół.   

KROK 2 

 

Przesuń (popchnij z tyłu lub pociągnij za obręcz) złożony 
kosz najazdowy na przeznaczoną pozycję.   
 
WAŻNE: zawsze przesuwaj jednostkę najpierw w 
kierunku (pozycji) kół obrotowych, potem steruj 
jednostką już podczas ruchu.  

KROK 3 

 

Ustaw kosz na właściwiej pozycji i opuść przednie bolce 
ryglujące odpowiednio do talerzyków podłogowych 
zainstalowanych w posadzce sportowej. System DSF 
zapewnia prawidłowe ustawienie wysokości obręczy po 
podniesieniu kosza do pozycji „do gry”. 

KROK 4 

 

Połącz tylnią część ramy podstawy do zaczepu 
podłogowego używając dostarczonego łańcucha z 
szeklą.  
NIE NAPINAĆ CAŁKOWICIE ŁAŃCUCHA, TYLKO 
ZOSTAWIĆ GO Z LEKKIM LUZEM, to spowoduje 
uniknięcie wibracji podczas mocnych wsadów.  



 

 

KROK 4 A 

 

Element opcjonalny, na zamówienie.  

Połącz dwa boczne haki (oczka) podstawy ramy z 
zaczepami podłogowymi używając dostarczonego 
łańcucha i szekli.  

NIE NAPINAĆ CAŁKOWICIE ŁAŃCUCHA, TYLKO 
ZOSTAWIĆ GO Z LEKKIM LUZEM, to spowoduje 
uniknięcie wibracji podczas mocnych wsadów. 

Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy nie 
jest możliwe zamocowanie tylniej kotwy. 

KROK 5 

 

Zdjąć kłódkę i usunąć bolec blokujący ramię 
teleskopowe. 

KROK 6 

 

Na ramieniu teleskopowym, obróć pokrętło w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara i usuń bolec z dziury. 
Ustaw automatyczny kołek ryglujący do pozycji „ready”, 
żeby wskoczył na właściwe miejsce podczas 
podnoszenia zestawu.  

KROK 7 

 

Odblokuj zaczep tylniej ramy (tą operację można 
wykonać stopą) i podnieś kosz do pozycji „UP”, 
używając uchwytu na tylnim końcu głównej belki 
zestawu.  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

KROK 8 

 

Po tym, jak automatyczny kołek zablokuje się n 
właściwym miejscu, wsadź bolec mocujący i załóż 
kłódkę. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.  

KROK 9 

 

Ustaw ramię ryglujące w pozycji poziomej, zaczep je do 
uchwytu na przednim jarzmie i zaciśnij w celu 
utworzenia bardzo mocnego połączenia pomiędzy 
obiema pionowymi kolumnami.  

KROK 10 

 

Użyj szybkiego pokrętła regulacji wysokości obręczy w 
tylniej ramie podstawy, dla ustawienia właściwej 
wysokości obręczy (jeżeli zaistnieje taka konieczność).  

 
 

Utrzymanie 

 Okresowo smarować elementy ruchome obręczy uchylnej. Niezachowanie tego wymogu może spowodować, 
że obręcz stanie się sztywniejsza i może ulec uszkodzeniu. Brak smarowania unieważnia gwarancję.  

 Sprawdzić czy wszystkie kołki, bolce i nakrętni są ciasno dokręcone (dopasowane) 

 Sprawdzać kółka – uszkodzenia kółek mogą uszkodzić posadzkę sportową 

 Sprawdzać ogólną kondycję zestawu: prawidłowe ustawienie, pęknięte lub uszkodzone sprawy, jakiekolwiek 
skrzypienie lub hałasy podczas użytkowania lub inne słyszalne anomalie 

 Sprawdzać stan siatki do obręczy  

 Sprawdzić stan osłon ochronnych. Uszkodzone osłony powinny być niezwłocznie wymienione 

 Sprawdzać i okresowo regulować napięcie sprężyn (patrz niżej) w razie potrzeby 

 Utrzymywać jednostkę w czystości, z dala od kurzu i brudu 

 Zachowaj narzędzie do instalacji tablicy oraz klamrę transportową – może się to przydać w przyszłości (w 
przypadku wymiany tablicy i w przypadku transportu złożonego zestawu na inną halę) 

 Używać odpowiedniej farby do ewentualnych napraw uszkodzeń powłoki lakierniczej w celu uniknięcia 
ewentualnej korozji  

 



 

 

 

INSTRUKCJA REGULACJI SPRĘŻYN 
 

Po pewnym okresie użytkowania, naprężenie sprężyn może ulec zmniejszeniu do punktu, w którym 
zacznie to utrudniać rozkładanie/składanie kosza. W takim przypadku napięcie sprężyn musi zostać 
podniesione w celu uniknięcia uszkodzenia zestawu. Zwłaszcza w przypadku gdy na górze głównej 
belki zainstalowane są ciężkie zegary 24 sekund, sprężyny muszą być regulowane w celu 
zaabsorbowania zwiększonej wagi głównej belki z zegarami. W razie potrzeby postępuj zgodnie 
z wytycznymi poniżej.  
 

KROK 1 

 

Podnieś kosz do pozycji gry 

KROK 2 

 

Odkryj komorę sprężyn i obciążenia w podstawie ramy 
przez usunięcie pokrywy  

KROK 3 

 

Sprężyny są podłączone do okrągłej poprzeczki 
napinającej, która jest przymocowana do przedniej 
ramy za pomocą prętów gwintowanych.  Poluzuj 
nakrętkę blokującą ① na tym gwincie, przekręć 
nakrętkę ② w kierunki zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara tak, aby pręt przesunął się minimum 1 cm w 
kierunku punktu mocowania ③ 

KROK 4 

 

Dokręć nakrętkę blokującą ①, jednocześnie 
upewniając się, że nakrętka ② pozostaje na miejscu 

KROK 5 

 

Podnieś/opuść jednostkę i powtarzaj kroki 1-4 do 
momentu aż podnoszenie/opuszczanie będzie płynne.  

 


