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Basketbalový koš s deskou MASTER® 110 x 75 cm Acryl 

MASSPSB-42 

UPOZORNĚNÍ  
Maximální zatížení obroučky je 30 kg. 
 Před každým použitím zkontrolujte upevnění desky. 
 Před každým použitím překontrolujte dotažení všech šroubů.  
Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.  
Nenechávejte děti hrát si nebo jinak manipulovat s košem bez dozoru dospělé osoby.  
Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!  
 Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá 
záručním podmínkám.  
Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití 
nepodléhá záručním podmínkám. 
Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte. 
Poškozené části ihned vyměňte. 
Používejte pouze originální náhradní díly.  
Používejte koš pouze pro daný účel – basketball.  
Před hrou odložte šperky a ostré předměty.  
Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
 1. Zahřívací fáze  
Před hrou se zahřejte a protáhněte.  Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími 
cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování. 
2. Oděv a obuv 
Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a 
punčocháčích. 
 3. Uvolňovací fáze 
Po hře proveďte protahovací cvičení.  
 4. Bezpečnostní upozornění 
Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na 
omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem. 
 
 Použití:  
Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a 
nikdy se nepřepínejte.  
Upozornění:  
Před začátkem tréninku konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.  
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Seznam dílů: 

Číslo Popis Mn. Číslo Popis Mn. 
1 Šroub 8 x 16 mm 2 A Síť 1 
2 Šroub 8 x 40 mm 2 B Kotevní konzole 1 
3 Šroub 8 x 80 mm 4 C Kotevní konzole 2 
4 Šroub 8 x 110 cm 2 D Obruč 1 
5 Šroub 12 x 150 mm 2  E Deska 1 

 

 

 

 

 

 

Montáž 

 
1. Upevněte obruč (D) na přední stranu desky (E). Na zadní stranu desky (E) upevněte kotevní 
konzoli (B) pomocí šroubů (4 a 2). 
2. Horní díl kotevní konzole (B) připevněte k desce (E) pomocí šroubu (1) viz obrázek. 
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3. Upevněte konzoli (C) ke kotevní konzoli (B) 
pomocí šroubu (5). 
 4. Do zdi navrtejte 4 otvory podle vzdálenosti 
otvorů v kotevní konzoli (8), viz obrázek. 
5. Sestavenou konstrukci připevněte ke zdi 
pomocí šroubů (3). 

 
 
Instalace sítě 

 

 
 
 

 
Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 

záruku 2 roky ode dne prodeje. 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným 
užíváním 
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 
Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto 
návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, 
obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

 
MASTER SPORT s.r.o.  
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice  
servis@mastersport.cz
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Basketbalový koš MASTER® 110 x 75 cm Acryl 

MASSPSB-42 

UPOZORNENIE 
Maximálne zaťaženie obrúčky je 30 kg. 
 Pred každým použitím skontrolujte upevnenie dosky. 
 Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. 
Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť, či môžu byť inak poškodené. 
Nenechávajte deti hrať sa alebo inak manipulovať s košom bez dozoru dospelej osoby. 
Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka! 
Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha 
záručným podmienkam. 
Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny je nebezpečné. Takéto použitie 
nepodlieha záručným podmienkam. 
Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte. 
Poškodené časti ihneď vymeňte. 
Používajte len originálne náhradné diely. 
Používajte kôš len pre daný účel - basketbal. 
Pred hrou odložte šperky a ostré predmety. 
Na kôš sa nevešajte a nekolíšte. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu. 
 
Bezpečnostné pokyny: 
 1. Zahrievací fáza 
Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s preťahovaním a základnými 
preťahovacími cviky môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní. 
2. Odev a obuv 
K hre zvoľte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch či len v ponožkách a 
pančuchách. 
 3.Uvoľňovacie fáza 
Po hre vykonajte naťahovacie cvičenia. 
 4. Bezpečnostné upozornenie 
Hru ihneď prerušte, ak ucítite bolesť alebo tlak na hrudi či vo svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na 
omdletie, nevoľnosti či silné bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom. 
 
 POUŽITIE: 
Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a 
nikdy sa neprepínajte. 
Upozornenie: 
Pred začiatkom tréningu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom. 
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Zoznam dielov: 

Číslo Popis Mn. Číslo Popis Mn. 
1 Skrutka 8 x 16 mm 2 A Sieť 1 
2 Skrutka 8 x 40 mm 2 B Kotviaca konzola 1 
3 Skrutka 8 x 80 mm 4 C Kotviaca konzola 2 
4 Skrutka 8 x 110 cm 2 D Obruč 1 
5 Skrutka 12 x 150 mm 2  E Doska 1 

 

 

 

 

 

 

Montáž 

 
1. Upevnite obruč (D) na prednú stranu dosky (E). Na zadnú stranu dosky (E) upevnite 
kotevné konzolu (B) pomocou skrutiek (4 a 2). 
2. Horný diel kotevné konzoly (B) pripevnite k doske (E) pomocou skrutky (1) viď obrázok. 
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3. Upevnite konzolu (C) ku kotevnej konzole (B) 
pomocou skrutky (5). 
  4. Do steny navŕtajte 4 otvory podľa vzdialenosti 
otvorov v kotevnej konzole (8), viď obrázok. 
5. Zostavenú konštrukciu pripevnite k stene pomocou 
skrutiek (3). 
 
Inštalácia siete 
 
 
 
 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému 
majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, 
užívaním v nesúlade so záručným listom  
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní  
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi  

 
Copyright - autorské práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto 
návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií 
obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 

 
TRINET Corp., spol. s r. o.  
Cesta do Rudiny 1098 
024 01 Kysucké Nové Mesto 
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Basketball backboard MASTER® 110 x 75 cm Acryl 

MASSPSB-42 

WARNING: Maximum user weight: 30 kg 
Backboard must be attached on a flat and stable wall. 
Check all screws are tightened before each use.  
Do not place it near windows and any objects that could be broken or damaged.  
Don‘t hang on the rim! 
It is suitable only for home use, not for commercial use. 
 
Important: contact your doctor and consult your health before starting any sport or exercising.  
Safety instructions: 
1. Please ensure that all users are familiar with the conditions of use of the product. 
2. Do not let children play with a basket without adult supervision, or assemble a product. 
3. This is a training product, not a toy! 
4. This product is designed for domestic use only. Any form of commercial use loses warranty. 
5. Never use a basket by the water. Use around the pool, swimming pool and sauna is dangerous and 
void the warranty. 
6. Always wear comfortable sports clothing. Clothing should fit properly. Always wear athletic shoes, 
never use sandals, socks or stockings. Never exercise with bare feet. 
7. Always check whether a product is right before use and if does not work properly, do not use it. 
8. Stop exercising immediately if you don´t feel well during exercise.  
9. Periodically check all parts, if they are damaged, they must be replaced immediately. 
10. Use only original spare parts. 
11. Use this product only for its purpose - basketball. 
12. Do not wear any jewelry while playing. It could get caught in the net. 
13. Never swing with a basket or hang on it! 
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WARRANTY 
for other countries 

 

The product is warranted for 24 months following the date 
of delivery to the original purchaser. 

 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or 
intentional damage, neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for 
damages for loss of use. 
 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
 
 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual 
may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, 
nor may they be made available to others. 
 
Reproduction prohibited! 
 

Address of local distributor:  

 
 
 


