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Vsebina kompleta
1 24 x palic za okvir golov (oštevilčenih za lažje sestavljanje)

2 1 x imbus ključ

3 8 x vijaki

4 2 x mreži

5 8 x klini

6 4 x sprijemalni trakovi

7 4 x pritrdilne vrvi
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Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo
Ta navodila za montažo veljajo za 2 nogometnih vrat z mrežo. Vsebujejo 
pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju.
Zaradi boljše razumljivosti bomo 2 nogometnih vrat z mrežo v nadaljeva-
nju krajše imenovali je nogometna vrata.
Pred začetkom uporabe nogometnega gola skrbno in v celoti preberite 
navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh na-
vodil za montažo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje 
nogometni gol. 
Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski 
uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če nogome-
tni gol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila 
za montažo.
Ta navodila za montažo so v obliki pdf na voljo tudi na hoferjevem storit-
venem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

Razlaga znakov
V navodilih za montažo, na nogometnem golu ali na embalaži se uporabljajo nasled-
nji grafični simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo 
tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo te-
lesno poškodbo.

PREVIDNO! Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tve-
ganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico majhno ali zmerno 
telesno poškodbo.

NaPOTEk! Opozorilna beseda svari pred možno materialno škodo ali po-
daja koristne dodatne informacije o sestavi ali delovanju.
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Varnost

Namenska uporaba
Nogometni gol je namenjen izključno za igranje nogometa na domačem vrtu in ni pri-
meren za poslovne namene.
Nogometni gol uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna 
koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali 
celo poškodbe oseb.  
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki
OPOZORILO! 
Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko med igranjem z embalažno folijo
zapletejo vanjo in se zadušijo.

 − Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhni-
mi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).

OPOZORILO! 
Nevarnost telesnih poškodb!
Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih po-
škodb.

 − Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalo. Zaradi 
prevrnitve nogometnega gola ali padca otroka lahko pride do 
najtežjih poškodb. Zato je treba otroke med igro nadzirati.

 − Vedno namestite nogometni gol na ravno površino in ga trdno 
zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola se ne 
sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.

 − Zavarujte nogometni gol tudi pri neuporabi proti prevrnitvi.
 − Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte 

previdno, da ne pride do zmečkanin na vaših rokah.
 − Nogometni gol uporabljajte le, če ni poškodovan. Zato pred 

vsako uporabo preverite vse dele, če so poškodovani in če so 
varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne pove-
zave.
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 − Po potrebi nemudoma odstranite obstoječa rjasta mesta z no-
gometnega gola, da preprečite večje poškodbe.

 − Nogometni gol smejo sestaviti samo odrasli.

NaPOTEk! 
Nevarnost poškodb!
Neprimerna lokacija lahko povzroči materialno škodo pri 
igranju nogometa.

 − Zato upoštevajte minimalni odmik 3 metre od drugih 
predmetov (kot npr. električne napeljave, cvetličnih 
lončkov, itd.).

Preverite nogometni gol in vsebino 
kompleta

NaPOTEk! 
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali dru-
gimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogo-
metni gol. 

 − Zato embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Nogometni gol vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda nogometni gol ali 

posamezni deli poškodovani. Če so, nogometnega gola ne uporabljajte. Obrnite se 
na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko a in seznam na strani 6).
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Postavitev okvirja gola

PREVIDNO!  
Nevarnost telesnih poškodb!
Nestrokovno sestavljanje lahko povzroči telesne poškod-
be.

 − Nogometni gol sestavite previdno in na primerni 
ravni podlagi.

 − Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elemen-
tov. Ravnajte previdno, da ne pride do zmečkanin na 
vaših rokah.

 − Posamezne palice gola so opremljene s številkami. Nogometni gol sestavite, kot 
je opisano na sliki B.

 − Če je možno, nogometni gol sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.
 − Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.

Pritrjevanje mreže
1. Na tleh razprostrite mrežo 4 . Dve všiti zastavici a označujeta zgornji levi in a des-

ni kot (glejte sliko C).
2. Položite mrežo preko zgornjega okvirja (palici 1 in 2) in zadnjih poševnih nosilcev 

gola (palici 5 in 6).
3. Pritrdite mrežo s priloženimi vrvmi za pritrditev zgoraj in spodaj na palice vrat 1, 2, 

3 in 4. Za to preprosto speljite vrvi za pritrditev 7  skozi zgornji rob mreže in okoli 
palic (glejte sliko D).

4. Zvežite vrvi za pritrditev, ko pridete spet na izhodišče.
5. Mrežo dodatno pritrdite s po enim trakom na ježka 6  (glejte sliko E) na zadnjih 

poševnih palicah 5 in 6.
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Varna postavitev nogometnega gola
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih po-
škodb.

 − Vedno namestite nogometni gol na ravno površino in 
ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogome-
tnega gola se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred 
prevrnitvijo.

 − Pred uporabo klinov preverite, če so tla zanje pri-
merja (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni 
zalivalni sistem).

1. Po en klin 5  zataknite sredinsko na levo in na desno prečno palico (palica 4) in 
jih pribijte v tla.

2. Še dva klina vstavite v enakomernih razmakih v zadnji prečni palici (palici 1 in 2) in 
ju pribijte v tla.

3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ne bi bila možna, uporabite druge primer-
ne pripomočke (kot npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnega 
gola.

Vzdrževanje in nega
NaPOTEk!
Nevarnost zaradi napačnega uporabe!
Nepravilno ravnanje z nogometnim golom lahko povzroči 
poškodbe.

 − Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, 
krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih 
ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde 
lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodu-
jejo površine.

 − Palice gola in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo. 
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Shranjevanje
 − Prepričajte se, da so vsi deli nogometnega gola shranjeni na suhem mestu, zašči-

teni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.

Tehnični podatki
Tip: FLX-2T-01
Številka izdelka: 92244
Dimenzije (ŠxVxG): 124 x 96 x 61 cm
Pocinkane kovinske palice: 28 mm ø

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepen-
ko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne 
surovine.

Odlaganje nogometnega gola med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovin.)
Če nogometnega gola ne bi mogli več uporabljati, se pri lokalnem zbiralnem mestu 
(občina/mestna četrt), kako morate odložiti nogometni gol med odpadke.
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gaRaNCIjSkI LIST
2 NOGOMETNIh VRaT Z MREžO

Opis napake:

Podpis:

Izpolnjen garancijski list pošljite sku-
paj z izdelkom v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:

Flexxtrade Service Center
Pomoč po telefonu: 00800 / 78747874 
(brezplačna številka)

E-pošta: flexxtrade-si@teknihall.com

Vaši podatki:

Ime kupca:

Poštna številka in kraj:

Ulica:

 E-pošta:

Datum nakupa *:
*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa:

POPRODajNa PODPORa

flexxtrade-si@teknihall.com

Tip: FLX-2T-01 E62128 Številka izdelka: 92244 05/2015

00800/78747874 (brezplačna številka)SLO

LETa gaRaNCIjE
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Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Flexxtrade Gmbh & Co.KG
hofstr. 64
40723 hilden / GERMaNY

Podjetje in sedež prodajalca:
hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica / SLOVENIJa

garancijski pogoji
Garancijska doba traja 3 leta in 
začne teči z dnem nakupa oziro-
ma na dan predaje 
blaga ter velja le 
za izdelke, ki so bili 
kupljeni na območju 
Republike Slovenije. 
Pri uveljavljanju garan-
cije je potrebno predlo-
žiti račun in izpolnjen 
garancijski list. Zato vas 
prosimo, da račun in ga-
rancijski list shranite!

Spoštovane stranke!

žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 

95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega  

posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko 

te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali 

pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete  

prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši 

dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali 

in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak ma-
teriala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali 
zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja 
za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, 
vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja 
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Ga-
rancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napa-
ke na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec 
ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se op-
ravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancij-
skem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 
dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, 
povrnjena kupnina. 
garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garan-
cijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 
leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko 
kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na 
ustrezen servis.


