
 

Návod k použití 

 

Upozornění: 

Tento výrobek je určen pro osoby starší 3 let! Před začátkem skládání si přečtěte následující instrukce. Dodržujete 

bezpečnostní upozornění pro použití. Ujistěte se, že plocha, kde umístíte branku, je na zemi a trávníku. Nepoužívejte 

branku na tvrdém povrchu. Přečtěte si všechny upozornění před použitím branky. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

1. Tato branka musí být složena dospělou osobou. Při skládání se ujistěte se, že jsou všechny šrouby  či spoje pořádně 

dotaženy 

2. Tato branka je určena pro venkovní použití, ujistěte se, že je okolo branky dostatečný prostor (7 m) 

3. Branku používejte na trávníku 

4. Tento výrobek používejte pouze za dozoru dospělé osoby 

5. Výrobek je určen pro děti starší 3 let 

6. Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby  či spoje dotaženy 

7. Používejte branku pouze ve venkovním prostředí, daleko od překážek, které mohou zranit děti 

8. Používejte branku na rovné travnaté ploše. Beton a další tvrdé plochy nejsou vhodné 

9. Nenechávejte malé děti bez dozoru při hře 

Ochrana a údržba 

Tato branka byla navržena a vyrobena z kvalitních materiálů. Správným používáním a údržbou může poskytnout všem hráčům 

hraní, zábavu a potěšení po několik let. Prosím dodržujte tyto zásady:  

- Hráči musí odstranit všechny ostré předměty z oblečení či těla.  

- Všechny ostré předměty by měly být daleko od branky po celou dobu hraní. 

- Vždy kontrolujte branku před použitím, zda není opotřebovaná, zničená, nebo nechybí-li nějaké části.  

- Pro bezpečné použití zakotvěte pomocí přiložených kolíků.  

- Používejte přiložený míč,nebo podobný. Není možno používat klasický kopací míč, může dojít k poškození branky či sítě. Tato 

branka je vyrobená z plastu. 

- jehla pro nafouknutí míče je umístěna v pumpě v úchopné části. 

Dávejte si pozor především na: 

- ztracené nebo chybějící šrouby a lanka 
- křivé podpěrné tyče 
- ohnuté nebo zlomené hlavní části, jako jsou podpěrné tyče. 
- vyčnívající části jakéhokoliv typu – obzvláště ostré, na rámu nebo jiných místech 

 

Pokud naleznete jakoukoliv předcházející věc, nebo něco dalšího, co by mohlo působit zranění osob, složte branku 

nebo ji bezpečně uložte dokud nebude závada odstraněna.  

 

 



 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu 

majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje. 

Záruční podmínky: 

• na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 

• v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou 

nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 

• práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným 

zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 

vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo 

rozměry  

• reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 

• záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
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