
Basketballstander Atlanta 



VIGTIGT! Basketballstanderen er produceret og testet til privat brug. 
Benyttes basketballstanderen til erhvervs- eller professionelt brug, vil 
købet ikke være omfattet af reklamationsretten.

Sikkerhedsadvarsel

• Læs alle instruktioner og færdiggør samlingen før brug.
• Kontroller basketballstanderen før hvert brug. Udskift de dele der

måtte være slidte, i stykker eller manglende. Spænd løse dele.
• Børn der bruger basketballstanderen skal altid være under opsyn af

en voksen.
• Ikke egnet for børn under 3 år, da produktet indeholde mindre dele.
• Børn må ikke klatre i basketballstanderen eller hænge i kurven.

Dette kan forårsage alvorlige personskader eller skader på produktet.
• Vejrforhold, korrosion og misligholdelse kan resultere i skader på

produktet.
• Bemærk at standeren kan vælte i blæsevejr, så den bør stilles i læ.
• Metalrørene er elektrisk ledende. Derfor må basketballstanderen

aldrig komme i kontakt med elektriske apparater som fx lamper,
ledninger og terrassevarmere.

• Bemærk at dette produkt er klassificeret som et legetøj, der kun
egner sig til privat brug.

• To voksne

• Målebånd

• Arbejdsbord eller
bukke

• Hammer

• Tragt

• Beskyttelsesbriller

• Stige (2,4 m)

• To justerbare
skruenøgler

• To skruenøgler
(13 mm)

• Sand15
0k

g

Det skal du bruge:
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Samlingsadvarsel

• Det anbefales, at man er to voksne til at samle
basketballstanderen.

• Saml aldrig basketballstanderen i kraftigt regn- eller blæsevejr.
• Det anbefales, at man altid er to voksne til at flytte og

højdejustere basketballstanderen.

• Lad ikke basketballstanderen stå frit, før sandet er påfyldt i basen.

• Placer altid basketballstanderen på en plan overflade.

• Placer altid basketballstanderen fri for grene, ledninger og andre
forhindringer.

• Kontakt straks forhandleren, hvis der er fejl på produktet.

• Kontakt forhandleren, hvis der er behov for yderligere vejledning.
• VIGTIGT! Brug aldrig vand til at fylde basen, da vand kan sive ud

med tiden eller forårsage frostsprængninger.

Vedligeholdelse 

Kontroller basketballstanderen hver gang den tages i brug.

Denne basketballstander er ikke egnet til at dunke i.

Følgende forhold kan potentielt udgøre fare for personskade 
eller skade på produktet:

• Manglende, forkert eller usikker samling af
basketballstanderen.

• Hullet, flosset eller ødelagt net.

• Knækkede eller bøjede rør.

• Skarpe dele der stikker ud.

• Løse eller manglende dele.

o Spænd altid løse dele.

o Udskift altid defekte eller manglende dele.
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Indhold

A Bagplade x1 B Kurv og net x1

B1

B2

C Sandbase x1 D Nederste rør x1   E Midterste rør x1   F Toprør x1

I Supportstænger

I1 Venstre
(Grøn) x1

I2 Højre
(Rød) x1

J Hjul x2 K Hjulaksel x1

L Hjulbeslag x1

M L-Beslag 

M1 Venstre
     x1

M2 Højre
     x1

G Fingerskrue x1

H Dæksel x2

Bemærk! Billederne 
er vejledende. Gevind 
og forborede huller kan 
afvige fra tegningerne. 



M8 Møtrik (x2) M8 Møtrik (x2)

M8×95mm Bolt (x1)

M8×20mm Bolt (x2) M8 Låsemøtrik (x1) M8 Spændeskive (x6)

Trin 2

Trin 3

Trin 5

M8×85mm Bolt (x3) M8 Låsemøtrik (x3)M8 Buet spændeskive (x3)

M8 Møtrik (x4)M8×40mm Bolt (x4) M8 Spændeskive (x4)

Trin 6

Trin 7

Trin 8

M8×20mm Bolt (x2) M8 Spændeskive (x2) M8 Fjederskive (x2)

M10 Møtrik (x2)M10×85mm Bolt (x2)
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Boltsæt

Trin for trin oversigt
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(K)
(L)(J)

Samling af basketballstanderen

Trin 1

1. Før hjulakslen (M) gennem hjulbeslaget (L) og sæt hjulene (J) fast. 

Trin 2

1. Indsæt det nederste rør (D) i sandbasen (C) og gennem 

hjulbeslaget (L). 

2. Fastgør med 2 møtrikker. 

(D)

(C) M8 Møtrik (x2)
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1. Fastgør supportstænger (I) på sandbasen (C) med 2 20mm bolte, 4

spændeskiver og 2 møtrikker.

2. Fastgør supportstænger (I) på nederste rør (D) med 95mm bolt, 2

spændeskiver og låsemøtrik.

M8 Møtrik (x2)

M8×95mm Bolt (x1)

M8×20mm Bolt (x2) M8 Låsemøtrik (x1) M8 Spændeskive (x6)

Trin 3

Grønt klistermærke

(I1)

Rødt klistermærke

(I2)

Spænd ikke for stramt



(E)

(E)

(F)

(F) (G)
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Trin 4

1. Træk toprøret (F) ud fra det midterste rør (E).

2. Før toprøret (F) igennem bunden af midterrøret (E).

3. Fastgør med fingerskruen (G).
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M8 Buet spændeskive (x3) M8×85mm Bolt (x3)

Trin 5

M8 Låsemøtrik (x3)

1. Læg sandbasen (C) ned.

2. Sæt det midterste rør (E) sammen med det nederste rør (D).

3. Fastgør med 3 85mm bolte, 3 buede spændeskiver og 3 låsemøtrikker.

Spænd ikke for stramt

(E)

(D)
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M8 Møtrik (x4)M8×40mm Bolt (x4) M8 Spændeskive (x4)

Trin 6

(M2)

(M1)

(A)

(B1)

Spænd ikke for stramt

1. Åbn L-beslagene (M).

2. Placer kurvens beslag (B1) på forsiden af pladen (A).

3. Placer L-beslagene (M) på bagsiden af pladen (A) og fastgør delene
med 4 40mm bolte, 4 spændeskiver og 4 møtrikker.
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M8×20mm Bolt (x2) M8 Fjederskive (x2)M8 Spændeskive (x2)

Trin 7

(B2)

(B1)

1. Fastgør det øverste af L-beslagene (M) til bagpladen (A) med 2
20mm bolte, 2 spændeskiver og 2 fjederskiver.

2. Fastgør nettet (B2) i kurvens (B1) kroge.

Spænd ikke for stramt



(F)

M10 Møtrik (x2)M10×85mm Bolt (x2)
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Trin 8

Spænd ikke for stramt

1. Fastgør  toprøret (F) til de nederste huller i L-beslagene (M) med 2
85 mm bolte og 2 møtrikker.



(H)

1. Placer basketballstanderen på den plads, hvor den skal benyttes.
2. Fjern dækslerne (H) på sandbasen (C).
3. Påfyld sand i sandbasen.

For at undgå at basketballstanderen vælter, skal der være en
voksen til at holde basketballstanderen og en til at påfylde sand.

4. Når den første del af sandbasen er fyldt med sand, tippes
basketballstanderen på plads, og det resterende sand fyldes i.
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Trin 9

Brug aldrig vand i sandbasen, da dette kan sive ud eller forårsage frostsprængninger.

ADVARSEL! Hvis du ikke følger alle instrukser, kan det medføre alvorlig personskade.



KLIK

1. Tip basketballstanderen 35-45 grader.
2. Juster højden på basketballstanderen.
3. Husk at sikre dig, at håndtaget klikkes helt på plads inden brug.
4. Nu er du klar til at bruge din nye basketballstander.
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Trin 10



Bestplay A/S 
Knullen 22 

DK-5260 Odense S 
Tel.: + 45 70 22 72 92 

Basketballstanderen kan tippes og flyttes ved hjælp af hjulene på sandbasen.

ADVARSEL! Vær altid mindst to voksne til at flytte basketballstanderen. 
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