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Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre 
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a 
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó 
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek 
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet 
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az 
elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely  
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót 
rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon 
meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A ALDI-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz 
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: 
www.aldi-szervizpont.hu.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

KAPUFALLAL KIEGÉSZÍTHETŐ 
FUTBALLKAPU

 A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a  
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma/részei
1 16 rúd a kapuvázhoz (az összeszerelést segítő számozással)

2 Imbuszkulcs

3 Csavar, 4 db

4 Kapufal

5 Háló

6 Cövek, 11 db

7 19 csíptető (rögzítővel)

8 Kötöző zsinór, 5 db

9 Csere tépőzár, 4 db
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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót

A szerelési útmutató a kapufallal kiegészíthető futballkapu részét képe-
zi. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használattal és a szereléssel 
kapcsolatban.
Az egyszerűbb érthetőség érdekében a „kapufallal kiegészíthető fut-

ballkapura” a továbbiakban „kapuként” hivatkozunk. 
A kapu használata előtt olvassa el a szerelési útmutatót, különös tekintettel a bizton-
sági utasításokra. A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a 
kapu károsodásához vezethet. 
A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján 
készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a szerelési útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként. 
Ha a kaput továbbadja, feltétlenül adja vele együtt a használati útmutatót is.
Ez a használati útmutató PDF formátumban is letölthető awww.flexxtrade.de 
honlapról.

Jelmagyarázat
A szerelési útmutatóban, a kapun és a csomagoláson a következő jelöléseket 
használtuk.

 FIGYELMEZTETÉS!
A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú ves-
zélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, 
akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!
Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra 
figyelmeztet.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): 
Az itt látható jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség 
valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

A GS/Geprüfte Sicherheit (ellenőrzött minőség) védjegy azt jelzi, 
hogy a kapu megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) törvény 
követelményeinek.
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Biztonság

Rendeltetésszerű használat
A kapu kizárólag magán célú, saját kertben folytatott focizáshoz készült, üzleti hasz-
nálatra nem alkalmas.
A kaput kizárólag a szerelési útmutatónak megfelelően használja. Bármely más 
használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi 
sérülést okozhat. 
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő káro-
kért nem vállal felelősséget.

Biztonságtechnikai tudnivalók

 FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!
A gyermek játék közben belegabalyodhat a csomagolófóliába és 
megfulladhat.

 − Ne engedje, hogy gyerekek a csomagoló fóliával vagy a benne 
levő kis alkatrészekkel (pl.: csavarokkal) játsszanak.

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A kapu felbillenése súlyos sérülésekhez vezethet.

 − A kapuvázat, a hálót nem szabad mászóállványnak használ-
ni. Gyermeke súlyosan megsérülhet, ha leesik a kapuról vagy 
azzal felborul. A gyerekeket ezért felügyelni kell játék közben.

 − Mindig egyenletes felületre építse fel a kaput és a mellékelt 
cövekkel jól rögzítse a talajon. Nem szabad a kaput úgy hasz-
nálni, hogy felborulás ellen nincs biztosan védve.

 − Használaton kívül is biztosítsa a kaput felbillenés ellen.
 − A leszállított termék sok kis dugaszolható alkatrészt tartalmaz. 

Legyen óvatos, védje a kezét a becsípődéstől.
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 − Csak akkor használja a kaput, ha az ép. Minden használat előtt 
ellenőrizze ezért az alkatrészek épségét, a biztos összeszere-
lést. Különösen vonatkozik ez a csavar- és csőkötésekre.

 − A kezdődő rozsdásodást a nagyobb sérülések megelőzése 
érdekében haladéktalanul távolítsa el a kapuról.

 − A kaput kizárólag felnőttek szerelhetik fel.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Futballozáskor a rosszul megválasztott hely miatt anyagi károk  
keletkezhetnek.

 − Más tárgyaktól (amilyen pl.: elektromos vezetékek, virágcsere-
pek stb.) tartson ezért legalább 3 méteres távolságot.

Összeszerelés
A kapu és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tár-
ggyal nyitja ki, akkor a kapu megsérülhet. 

 − A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. A kaput a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta vagy  

valamely tartozékán sérülés. Amennyiben igen, ne használja a kaput. Forduljon  
a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

2. Ellenőrizze a csomag teljességét (lásd A ábra és a 6. oldalon található lista).

A kapuváz összeszerelése
 − Az egyes kapurudak meg vannak számozva. A B ábrán látható módon rakja 

össze a kaput.
 − A kaput lehetőleg segítővel építse össze a későbbi helyén.
 − Összeszerelés előtt finoman olajozza meg a dugaszolható csatlakozások keske-

nyebb végeit. Így könnyebb lesz a szerelés.
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A háló rögzítése
1. Terítse ki a hálót 5  a talajra. A bevarrt kis zászló a jelzi a bal és jobb felső sarkot 

(lásd C ábra).
2. Fektesse a hálót a felső váz fölé (1., 2. és 3. rúd) és a ferde hátsó kapurúdra 1  

(7. és 8. rúd).
3. Rögzítse a hálót a belevarrt tépőzárral a hátsó ferdén álló 7-es és 8-as rúdhoz  

(lásd E ábra).
4. Rögzítse a kapurudakra a hálót a hozzá kapott kötöző zsinórral 8 . Kötözze fixen 

a kötöző zsínórt a 7-es rúdhoz, és fűzze át egyszerűen a kötöző zsínórt a háló felső 
élén, és az 1-es, 2-es és 3-as rudakon (lásd D ábra).

5. Fűzze a zsinórt tovább a rudak 4, 5, 6 és 1, 2, 3 mentén alul, és újra felül 4, 5, 6 míg 
vissza nem ér a kiindulási pontra. 

6. A kötöző zsinór végére kössön itt csomót. 

Kapufal rögzítése
1. Rögzítse a kapufalat 4  a mellékelt csíptetővel 7  a keretre (lásd F ábra). A gu-

mifül b nézzen lefele (lásd G ábra).  
Figyeljen arra, hogy a csíptetők (a rögzítővel) a kapurudak 1  hátoldalára kerül-
jenek, hogy azok a nekipattanó labdáktól ne nyíljanak ki.

2. Rögzítse a gumifüleket b a mellékelt cövekekkel 6  a talajhoz.
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A kapu biztonságos felállítása

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A kapu felbillenése súlyos sérülésekhez vezethet.

 − Mindig egyenletes felületre építse fel a kaput és a mellékelt 
cövekkel jól rögzítse a talajon. Nem szabad a kaput úgy hasz-
nálni, hogy felborulás ellen nincs biztosan védve.

 − A cövek használata előtt ellenőrizze, hogy a talaj alkalmas-e 
hozzá (nem lehet ott például pázsitöntöző rendszer vízvezeték).

1. Egy-egy cöveket 6  dugjon a bal és jobb keresztrúdba középen (6. rúd), és üsse 
be a talajba.

2. Tegyen három további cöveket egyenletes távolságban a felső keresztrúdra  
(1., 2. és 3. rúd), és üsse be a talajba.

3. Ha a talajsajátosságok miatt a cövekes rögzítés nem lenne lehetséges, a kapu  
felborulásának megakadályozására használjon másfajta segédeszközt  
(pl.: homokzsákot).

Karbantartás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
A kapu szakszerűtlen kezelése károkhoz vezethet.

 − Ne használjon agresszív tisztítószert, éles vagy fémes tisz-
títóeszközt, például kést, kemény spatulát és más hasonló 
tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.

 − Szükség esetén enyhén benedvesített törlőkendővel tisztítsa meg a rudakat és  
a szövet felületeket. 

Tárolás
 − Ügyeljen, hogy a kapu minden részét szárazon, az időjárás viszontagságaitól 

védett helyen tárolja. Ehhez az eredeti csomagolást használja fel.
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Műszaki adatok
Típus: FLX-02-TW
Cikk szám: 94820
Méretek (SZ × MA × MÉ): 240 × 170 × 85 cm
Horganyzott fémrudak: 32 mm ø
Kapuháló vastagsága: 2 mm
Kapufal mérete (SZ × MA): 224 × 154,5 cm

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellem-
zőik változhatnak.
Ez a használati útmutató PDF formátumban is letölthető a www.flexxtrade.de 
honlapról.

Megfelelőségi nyilatkozat
Garantáljuk, hogy a termék megfelel a törvényileg előírt szabvá-
nyoknak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a 
www.flexxtrade.de oldalon. 

Hulladékkezelés
Csomagolás eltávolítása

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a 
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Kapu leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van sze-
lektív hulladékgyűjtés)
Ha a kaput már nem fogja használni többé, akkor a helyi gyűjtőhelyen (község/vá-
rosrész) érdeklődjön utána, hogyan kell leselejteznie a kaput.
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