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Basketbalový koš MASTER® Junior 

CZ – D�kujeme, že jste si zakoupili tento 
výrobek.   
V p�ípad�, že balení neobsahuje všechny 
�ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte 
prosím prodejce. 
 
SK - �akujeme, že ste si zakúpili tento 
výrobok. V prípade, že balenie neobsahuje 
všetky �asti, alebo sú poškodené 
kontaktujte prosím predajcu. 
 
PL – Dzi�kujemy za zakupienie tego 
produktu.  
W przypadku, �e opakowanie nie zawiera 
wszystkich cz��ci lub s� niektóre cz��ci 
uszkodzone, skontaktuj si� ze sprzedawc�. 
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CZ - P�i skládání tohoto výrobku použijte pracovní rukavice, abyste zamezili poran�ní a pro 
skládání je pot�eba nejmén� 2 dosp�lých osob.  
SK - Pri skladaní tohoto výrobku používajte pracovné rukavice, aby ste zamedzili poraneniu a pri 
skladaní sú potrebný 2 dospelé osoby. 
PL - Podczas monta�u tego produktu u�ywaj r�kawiczek w celu zabronienia kontuzji. Monta� 
wymaga minimalnie 2 osób dorosłych.  

 
 
 
 

- nastavitelná výška / nastavite�ná výška / regulacja wysoko�ci 120 – 180 cm 
- rozm�r odrazové desky / rozmer odrazovej dosky / wymiary płyty odblaskowej 70 x 51 x 3 cm 
- nápl� 20kg voda / nápl� 20 kg voda / zawarto�� wody 20 kg 
 

 
 

	ásti v balení 

Parametry CZ / SK / PL 
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Složení CZ / Zloženie SK / Zło�enie PL 
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CZ UPOZORN�NÍ 
Bez napln�né základny vodou nebo pískem nelze koš užívat ke h�e m�že dojít k p�evrácení a zran�ní nebo usmrcení. 

P�i teplotách nižších jak 5 oC nedoporu�ujeme užívání basketbalového koše, m�že dojít k poškození plastových �ástí.  
P�i teplotách nižších jak 0 oC je nutné vylít vodu ze základny aby nedošlo k jejímu poškození vlivem mrazu.  
Koš bez napln�né základny skladujte ve vodorovné poloze (položte jej na zem).  
P�i zvýšených pov�trnostních podmínkách doporu�ujeme koš umístit do uzav�ené místnosti (garáž). 
P�ed každým použitím p�ekontrolujte dotažení všech šroub�. 
Maximální zatížení obrou�ky je 10 kg. 
Na obrou�ku se nezav�šujte! 

Tento výrobek je ur�en pouze k domácímu použití. 
 
 
SK UPOZORNENIE  
Bez naplnenej základne vodou alebo pieskom nemožno kôš užíva	 ku hre, môže dôjs	 k prevráteniu a 
zraneniu alebo usmrteniu.  
Pri teplotách nižších ako 5 oC neodporú�ame užívanie basketbalového koša, môže dôjs	 k poškodeniu 
plastových �astí.  
Pri teplotách nižších ako 0 oC je nutné vylia	 vodu zo základne aby nedošlo k jej poškodeniu vplyvom 
mrazu.  
Kôš bez naplnenej základne skladujte vo vodorovnej polohe (položte ho na zem).  
Pri zvýšených poveternostných podmienkach odporú�ame kôš umiestni	 do uzavretej miestnosti (garáž).  
Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.  
Maximálne za	aženie obrú�ky je 10 kg.  
Na obru� sa nezavesujte!  
Tento výrobok je ur�ený iba na domáce použitie.  
 

 
PL UWAGI: 
Korzystanie z kosza bez wypełnionej  wod
 lub piaskiem podstawy mo�e spowodowa� do przewrócenie, 
przez to do obra�en ciała, a nawet �mierci. 
W temperaturze ni�szej ni� 5 °C nie zaleca si� stosowania kosza, mo�e doprowadzi� do uszkodzenia cz��ci 
z tworzywa sztucznego. 
W temperaturach poni�ej 0 °C, nale�y wyla� wod� z podstawy, aby unikn
� uszkodzenia spowodowanego 
przez mróz. 
Kosz powinien sta� w pozycji poziomej, na twardym podło�u (na podłodze). 
Podczas du�ego wiatru, zalecamy kosz schowa�, najlepiej w zamkni�tym pomieszczeniu (gara�). 
Przed ka�dym u�yciem nale�y sprawdzi� szczelno�� wszystkich poł
cze �rubowych. 
Maksymalne obci
�enie ramy wynosi 10 kg. 
Produkt ten przeznaczony jest do u�ytku domowego. 
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CZ - Základní pravidla trénování:  
1. Zah�ívací fáze 
Vždy p�ed cvi�ením prove�te zah�ívací cvi�ení. Ch�ze nebo b�h kombinovaný s protahováním a základní protahovací 
cviky jsou ideální pro zah�ívací cvi�ení. 
2. Dýchání 
Správné dýchání p�i h�e hraje d�ležitou roli p�i trénování. Dýchejte v kuse a stejnom�rn�. Nikdy nezadržujte dech p�i 
cvi�ení. 
3. Oble�ení a místo  
Noste pohodlný sportovní od�v p�i cvi�ení. Vždy používejte sportovní obuv s pevnou patou a nikdy ne s holýma nohama 
nebo v sandálech, ponožkách �i pun�ochá�ích. 
4. Uvol�ovací fáze 
Vždy provád�jte uklid�ující cvi�ení kombinované s lehkým protahovacím cvi�ením. Toto umožní vaši tepové frekvenci 
postupn� zpomalit a t�lo se bude regenerovat rychleji pro p�íští fyzickou zát�ž, také metabolický odpad (Laktáty) se 
mohou lépe odbourávat p�i uvol�ovací fázi. 
5. Zdraví 
P�esta�te vždy cvi�it ihned, pokud ucítíte tlak ve svalech nebo ucítíte silnou bolest b�hem cvi�ení.  
Pro bezpe�né nalezení p�í�in, konzultujte váš stav se svým léka�em. 
 
Použití: 
Ujist�te se, že je výrobek pevn� umíst�n a ve stabilní poloze. P�izp�sobte tréninkový �as vašim pot�ebám 
a nikdy se nep�etahujte. 
D�ležité bezpe�nostní instrukce: 
Upozorn�ní: P�ed za�átkem jakéhokoliv cvi�ebního programu konsultujte váš zdravotní stav se svým 
léka�em. 
 
Bezpe�nostní pokyny: 
1. Pokud tento koš p�j�íte jiné osob�, nebo ho dáte jiné osob�, ujist�te se prosím, že byl seznámen s 
podmínkami použití výrobku. 
2. Umíst�te basketbalový koš na pevnou a rovnou plochu. 
3. Vždy se ujist�te, že noha je vypln�ná vodou nebo pískem tak, že koš stojí stabiln� a nenaklání se 
dop�edu. 
4. Nenechávejte d�ti hrát si s košem bez dozoru dosp�lé osoby, nebo skládat výrobek.  
5. Toto je tréninkový prost�edek, není to hra�ka! 
6. Tento tréninkový prost�edek je ur�en pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komer�ního použití zp�sobí ztrátu 
záruky.  
7. Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupališt� �i sauny je nebezpe�né a zp�sobí ztrátu záruky.  
8. P�i h�e vždy používejte sportovní pohodlný od�v. Od�v by m�l dob�e sed�t, nem�l by být volný, aby nedošlo k 
zachycení b�hem hry. Vždy noste sportovní obuv, nikdy nepoužívejte sandály, ponožky nebo pun�ochy. Nikdy necvi�te s 
holou nohou. 
9. P�ed použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v po�ádku a pokud nefunguje správn�, nepoužívejte jej. 
10. Pokud se b�hem cvi�ení nebudete cítit dob�e, ihned p�esta�te cvi�it. 
11. Kontrolujte pravideln�, zda nejsou na koši poškozené �ásti, pokud ano, je nutné je ihned vym�nit. 
12. Používejte pouze originální náhradní díly. 
13. Používejte koš pouze pro daný ú�el – basketball. 
14. Nenoste p�i h�e žádné šperky, které by se mohly zachytit v sí	ce. 
15. Nikdy nelezte na stojan. 
16. Nikdy nehoupejte s košem nebo se na n�j nev�šte p�i sme�i, mohlo by to zp�sobit p�evrhnutí. 
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SK - Základné pravidlá tréningu:  
1. Zahrievacia fáza  
Vždy pred cvi�ením preve�te zahrievacie cvi�enie. Chôdza alebo beh kombinovaný s na	ahovaním a základné 
na	ahovacie cviky sú ideálne pre zahrievacie cvi�enie.  
2. Dýchanie  
Správne dýchanie pri hre hrá dôležitú úlohu pri trénovaní. Dýchajte v kuse a rovnomerne. Nikdy nezadržujte dych pri 
cvi�ení.  
3. Oble�enie a miesto  
Noste pohodlný športový odev pri cvi�ení. Vždy používajte športovú obuv s pevnou pätou a nikdy nie s holými nohami 
alebo v sandáloch, ponožkách alebo pan�uchá�e.  
4. Uvo	�ovacie fázy  
Vždy robte uk�ud�ujúce cvi�enia kombinované s �ahkým na	ahovacím cvi�ením. Toto umožní vašej tepovej frekvencii 
postupne spomali	 a telo sa bude regenerova	 rýchlejšie pre budúcu fyzickú zá	až, aj metabolický odpad (laktát) sa 
môže lepšie odbúrava	 pri uvo��ovacej fáze.  
5. Zdravie  
Presta�te vždy cvi�i	 hne�, ke� ucítite tlak vo svaloch alebo pocítite silnú boles	 po�as cvi�enia.  
Pre bezpe�né nájdenie prí�in, konzultujte váš stav so svojím lekárom.  
 

Použitie: 
Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový �as vašim 
potrebám a nikdy sa nepresilujte. 
Dôležité bezpe�nostné inštrukcie: 
Upozornenie: Pred za�atím akéhoko�vek cvi�ebného programu konzultujte váš zdravotný stav so svojím 
lekárom.  
 
Bezpe�nostné pokyny:  
1. Ak tento kôš poži�iate inej osobe, alebo ho dáte inej osobe, uistite sa prosím, že bol oboznámený s podmienkami 
použitia výrobku.  
2. Umiestnite basketbalový kôš na pevnú a rovnú plochu.  
3. Vždy sa uistite, že noha je vyplnená vodou alebo pieskom tak, že kôš stoji stabilne a nenaklá�a sa dopredu.  
4. Nenechávajte deti hra	 sa s košom bez dozoru dospelej osoby, alebo sklada	 výrobok.  
5. Toto je tréningový prostriedok, nie je to hra�ka!  
6. Tento tréningový prostriedok je ur�ený iba pre domáce použitie. Akáko�vek forma komer�ného použitia spôsobí stratu 
záruky.  
7. Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska �i sauny, je nebezpe�né a spôsobí stratu záruky.  
8. Pri hre vždy používajte športové pohodlný odev. Odev by mal dobre sedie	, nemal by by	 vo�ný, aby nedošlo k 
zachyteniu po�as hry. Vždy noste športovú obuv, nikdy nepoužívajte sandále, ponožky alebo pan�uchy. Nikdy necvi�te s 
holou nohou.  
9. Pred použitím vždy skontrolujte, �i je výrobok v poriadku a ak nefunguje správne, nepoužívajte ho.  
10. Ak sa po�as cvi�enia nebudete cíti	 dobre, ihne� presta�te cvi�i	.  
11. Kontrolujte pravidelne, �i nie sú na koši poškodené �asti, ak áno, je potrebné ich ihne� vymeni	.  
12. Používajte len originálne náhradné diely.  
13. Používajte kôš len na daný ú�el - basketball.  
14. Nenoste pri hre žiadne šperky, ktoré by sa mohli zachyti	 v sie	ke.  
15. Nikdy nelezte na stojan.  
16. Nikdy nehojdajte s košom alebo sa na neho nevešajte pri sme�i, mohlo by to spôsobi	 prevrhnutie.  
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PL - Podstawowe zasady treningu:  
1. Rozgrzewka  
Przed �wiczeniem zawsze przeprowad� rozgrzewk�. Chodzienie lub bieganie w kombinacji z rozci
ganiem i 
podstawowe �wiczenia rozci
gaj
ce s
 idelane dla rozgrzewki 
2. Oddychanie 
Prawidłowe oddychanie podczas gry odgrywa wa�n
 rol� podczas �wiczenia. Oddychaj przez cały czas i jednakowo. 
Nigdy nie zatrzymaj tchu podczas �wiczenia 
3. Ubranie i miejsce  
Zawsze b
d� ubrany w ubranie sportowe podczac �wiczenia. Zawsze u�ywaj obówia sportowego i nigdy nie na bosaka 
lub w sandałach, poczochach lub skarpetach 
4. Odpr��enie  
Zawsze przeprowad� �iczenia na odpr��enie w kombinacji z �wiczeniami rozci
gaj
cymi. To zapewni stopniowe 
obni�enie pulsu i ciało si� zregeneruje szybciej przed nast�pnym �wiczeniem.  
5. Zdrowie 
Przerwij �wiczenie natychmiast, kiedy poczujesz ci�nienie w mi��niach lub poczujesz silny ból podras �wiczenia. W 
cely odnale�enie przyczyny powstania tych problemu nale�y skonslutowa� si� z lekarzem.  
 
U�ycie: 
Upewnij si�, �e produkt ten jest umieszczony w stabilnej pozycji. Dostosuj czas treningu do twoich  
mo�liwo�ci i nigdy nie przesilaj si�.  
 
Wa�ne informacje dotycz
ce bezpiecze�stwa 
UWAGA: Przed rozpocz�ciem któregokolwiek programu �wiczenia nale�y omówi� stan zdrowia 
z lekarzem 
 
Informacje dotycz
ce bezpiecze�stwa: 
1. Je�li udost�pnisz ten kosz innej osobie upewnij si�, �e została obeznana z zasadami u�ywania tego 
produktu 
2. Umieszcz kosz na mocn
 i stabiln
 powierzchni� 
3. Zawsze upewnij si�, �e noga jest wypełniona wod
 lub piaskiem tak, �e kosz stoi mocno i nie 
przechyla si� do przodu. 
4. Nie pozwol, aby dzieci korzystały z kosza bez nadzoru osoby dorosłej, lub aby składały produkt. 
5. Produkt ten nie mo�y by� wykorzystywany jako gracz. 
6. Produkt ten jest przeznaczony wył
cznie dla u�ywania domowego. Wykorzystanie komercyjne 
spowoduje utrat� gwarancji. 
7. Nigdy nie korzystaj z kosza w pobli�u wody. U�ywanie produktu w pobli�u wody, k
pieliska lub sauny 
nie jest bezpieczne i prowadzi do utraty gwarancji. 
8. Podczas gry b
d� ubrany w wygodne ubranie. Ubranie niepowinno by� zbyt lu�ne. Zawze miej obówie 
sportowe, niegdy nie no� sandałów, skarpet lub poczoch. Nigdy nie �wicz na bosaka. 
9. Przed u�yciem zawsze srawd�, czy produkt działa prawidłowo i je�li nie, nie korzystaj z niego. 
10. Je�li nie b�dzie� si� podczas �wiczenia czuł dobrze, natychmiast przerwij �wiczenie 
11. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma na koszu uszkodzonych cz��ci. Je�li znajdziesz takie, natychmiast 
je wymie na nowe. 
12. U�ywaj tylko cz��ci 
13. Korzystaj z kosza tylko dla koszykówki 
14. Nie mo� �adnych klejnotów, które mogłyby zaczepi� si� o siatk� 
15. Nigdy nie wchod� na podstaw� 
16. Nigdy si� hu�taj na obr�czy 
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CZ – Copyright - autorská práva 

Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci �ástí tohoto 

návodu nebo jako celku t�etí stranou bez výslovného souhlasu spole�nosti . MASTER SPORT s.r.o.. Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, 

obsažených v tomto návodu k použití nep�ebírá žádnou odpov�dnost za jakýkoli patent. 

SK - Copyright - autorské práva 

Spolo�nos	 MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu �astí tohto 

návodu alebo ako celku tre	ou stranou bez výslovného súhlasu spolo�nosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolo�nos	 MASTER SPORT s.r.o. pre použitie 

informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos	 za akýko�vek patent. 

PL - Copyright - prawo autorskie  

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre�ci niniejszej instrukcji obsługi.  Prawo autorskie zabrania kopiowania tre�ci 

instrukcji w cz��ci lub te� w cało�ci przez osoby trzecie bez wyra�nej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z 

informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek patenty. 

 

CZ Záru�ní podmínky: 

� na výrobek se poskytuje kupujícímu záru�ní lh�ta 24 m�síc� ode dne koup� 

� v dob� záruky budou odstran�ny veškeré poruchy výrobku zp�sobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby v�c mohla být �ádn� 

užívána 

� práva ze záruky se nevztahují na vady zp�sobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, 

nesprávným zacházením, �i nevhodným umíst�ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p�sobením vody, neúm�rným tlakem a nárazy, úmysln� 

pozm�n�ným designem, tvarem nebo rozm�ry  

� reklamace se uplat�uje zásadn� písemn� s údajem o závad� a kopií da�ového dokladu 

� záruku lze uplat�ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 

 

SK Záru�né podmienky: 

� na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záru�ná doba 24 mesiacov odo d�a nákupu 

� v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by	 riadne 

užívaná 

� práva zo záruky sa nevz	ahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalos	ou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi, 

nesprávnym zaobchádzaním, �i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, 

úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

� reklamácia sa uplat�uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da�ového dokladu 

� záruku je možné uplat�ova	 iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený 

 

PL Zasady gwarancji: 

� Sprzedawca udziela kupuj
cemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi�cy od daty sprzeda�y. 

� Wady lub uszkodzenia sprz�tu b�d
ce wadami produkcyjnymi a zauwa�one w okresie gwarancji b�d
 usuwane bezpłatnie. 

� Gwarancj
 nie s
 obj�te uszkodzenia sprz�tu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, kl�ski �ywiołowej, niewła�ciwego u�ytkowania i 

przechowywania sprz�tu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury, nadmiernego obci
�enia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów 

� Reklamacj� nale�y zło�y� w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawiera� informacje o usterce oraz kopi� paragonu (dowód zakupu). 

� Gwarancja b�dzie uwzgl�dniana na miejscu, gdzie sprz�t został zakupiony. 

 
 

Dodavatel CZ: Dodávate	 SK: Dystrybutor PL: 
MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 

1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 

Czech Republic Slovakia Poland 

www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 


