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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele,
dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si
želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste
zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode,
ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer
vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali
kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen
program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki
kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine
s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku,
ki ste ga kupili.
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu
www.hofer-servis.si.

 ri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
P
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta/deli
1

Nogometna vrata, 2×

2

Klin, 8×

3

Plastična palica, 4×

4

Transportna vreča

5

Pritrdilni trak

Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo veljajo za ta 2 nogometnih vrat, ki se postavijo
sama. Vsebujejo pomembne informacije o postavitvi in uporabi.
Zaradi boljše razumljivosti bomo par nogometnih vrat, ki se postavijo
sama v nadaljevanju krajše imenovali le nogometna vrata.
Pred začetkom uporabe nogometnih vrat skrbno in v celoti preberite navodila za
montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči
hude telesne poškodbe ali škodo na nogometnih vratih.
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini
upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če nogometna vrata izročite tretjim osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite navodila za uporabo.
Ta navodila za uporabo lahko z naše spletne strani www.flexxtrade.de prenesete
tudi kot datoteko PDF.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na nogometnih vratih ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO!

OBVESTILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega
lahko, če se mu ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti v
Evropskem gospodarskem prostoru.
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Varnost

Varnost
Namenska uporaba
Nogometna vrata so zasnovana samo za igranje nogometa na domačem vrtu. Predvidena so izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.
Nogometna vrata uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo.
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!
Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delcev in embalažnih materialov, ki jih otroci lahko pogoltnejo!
Otroci se lahko med igro ujamejo v embalažni material ali majhne
delce pogoltnejo in se z njimi zadušijo.
−− Embalažni material in majhni delci naj bodo izven dosega otrok.
OPOZORILO!
Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve zaradi vrvi in mrež!
Otroci se lahko med igranjem zapletejo v vrvi ali v mrežo in se zadušijo.
−− Otroci naj se ne približujejo vrvem in mrežam.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če se nogometna vrata prevrnejo, lahko to privede do težkih telesnih
poškodb.
−− Otroci naj okvirja vrat in mreže ne uporabljajo kot ogrodje za plezanje.
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Varnost

Če se nogometna vrata podrejo ali pa otrok pade, lahko to privede do
telesnih poškodb. Otroke je treba med igro nadzorovati.
−− Nogometna vrata vedno postavite na ravno površino in jih trdno
zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnih vrat se ne sme uporabljati, če niso zaščitena pred prevrnitvijo.
−− Zavarujte nogometna vrata proti prevrnitvi tudi pri neuporabi.
−− Nogometnih vrat ne uporabljajte v bližini bazenov ali voda. Če
nogometna vrata padejo v vodo, se lahko v njih ujamete in se
utopite.
−− Nogometnih vrat ne uporabljajte več, če so njihovi plastični deli
počeni, razpokani ali deformirani. Zato pred vsako uporabo preverite, ali je kakšen del poškodovan. Poškodovane dele zamenjajte
zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
−− Otroci naj se med sestavljanjem in razstavljanjem ne približujejo.
Nogometna vrata lahko sestavljajo in razstavljajo samo odrasle
osebe.
−− Zložena nogometna vrata so v napetem stanju. Pri odpiranju jih
zavarujte z eno roko. Če se nogometna vrata nenadoma razprejo,
lahko to privede do telesnih poškodb.
OBVESTILO!
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.).
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Preverite nogometna vrata in vsebino kompleta

Preverite nogometna vrata in vsebino
kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometna vrata.
−− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Nogometna vrata vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).
3. Preverite, ali so na nogometnih vratih ali posameznih delih vidne poškodbe.
Če so, nogometnih vrat ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
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Sestavljanje in postavitev nogometnih vrat

Sestavljanje in postavitev nogometnih vrat
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če se nogometna vrata prevrnejo, lahko to privede do telesnih poškodb.
−− Nogometna vrata vedno postavite na ravno površino in jih
trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnih vrat se ne
sme uporabljati, če niso zaščitena pred prevrnitvijo.
−− Pred uporabo klinov preverite, če so tla zanje primerja (ne sme
biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).
−− Klinov ne uporabljajte na plaži. V mehkem pesku se lahko klini
z lahkoto ločijo iz tal.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nestrokovno sestavljanje lahko povzroči telesne poškodbe.
−− Nogometna vrata sestavite previdno in na primerni ravni podlagi.
−− Pri odpiranju jih zavarujte z eno roko. Če se nogometna vrata
nenadoma razprejo, lahko to privede do telesnih poškodb.
1. Nogometna vrata 1 vzemite iz transportne vreče 4 .
2. Odpnite pritrdilni trak 5 in previdno razprite nogometna vrata (glejte sliko B).
3. Sestavite plastične palice 3 med seboj.
4. Odprite zadrge in potisnite po eno plastično palico v odprtino (glejte sliko C).
5. Zapnite zadrge, da se plastične palice ne bodo mogle sneti.
6. S priloženimi klini 2 pritrdite nogometna vrata v tla.
Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ne bi bila možna, uporabite druge primerne pripomočke (npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnih vrat.
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Razstavljanje in zlaganje nogometnih vrat

Razstavljanje in zlaganje nogometnih vrat

1. Odstranite kline 2 iz tal.
2. Odpnite zadrge in odstranite plastične palice 3 .
3. Zložite nogometna vrata 1 in jih držite prečno pred vašim prsnim košem.
4. Vogal A potisnite naprej in nato navzdol proti vogalu B (glejte sliki D in E).
Tako nastaneta dva obroča.
5. Obrnite vogala A in B drugega proti drugemu, dokler se ne prekrivata in zložita
(glejte sliki F in G).
6. Tri obroče pritrdite s pritrdilnim trakom 5 (glejte sliko H).
7. Nogometna vrata, plastične palice in kline položite v transportno vrečo 4 .

Čiščenje
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z nogometnimi vrati lahko povzroči poškodbe.
−− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Vse to lahko
poškoduje površine.
1. Nogometna vrata 1 očistite z rahlo navlaženo krpo.
2. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

−− Prepričajte se, da so vsi deli shranjeni na suhem mestu in zaščiteni pred vremenskimi vplivi. V ta namen uporabite transportno vrečo 4 .
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Model:
Številka izdelka:
Dimenzije (Š × V × G):
Material:

FLX-PUG-02
94774
120 × 80 × 80 cm
100 % poliester

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.
Ta navodila za montažo lahko z naše spletne strani www.flexxtrade.de prenesete
tudi kot datoteko PDF.

Izjava o skladnosti
Skladnost izdelka z zakonsko predpisanimi standardi je zagotovljena. Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.flexxtrade.de.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in
karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje nogometnih vrat med odpadke
Nogometna vrata med odpadke odložite v skladu s predpisi, ki v vaši državi veljajo za
odlaganje odpadkov.
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