Gebruik kleine basketbaltorens
Redingenhof
Vanaf 30/01/2015
Beste,
De sportdienst van de Stad Leuven kocht 2 basketbaltorens aan voor het gebruik tijdens
jeugdwedstrijden / jeugdtrainingen door basketbalclubs.
Volgende gebruiksaanwijzingen dienen gevolgd te worden.


Plaats de twee torens tegen elkaar op de stempels! De torens mogen nooit alleen worden
gebruikt. Ze worden aan elkaar vastgemaakt en zijn zo het contragewicht van elkaar!
Gebruik de kettingen om de torens aan elkaar vast te maken.



Hang niet aan de ring!

Elke schade dient gemeld te worden aan sportbeheer@leuven.be.

1. De toren wordt in opgeborgen toestand uit de opbergplaats gerold naar de plaats waar de
toren dient te worden opgesteld.
2. De hendel wordt naar omhoog geduwd om de toren vast te zetten.
3. Duw de ring lichtjes omlaag en trek de zwarte knop uit. Het bord komt los.

Dd 30/01/2015

4. Begeleid het bord tot in rechte stand. (niet laten schieten) Het bord klikt vast.

5. Het bord moet op de juiste hoogte worden gebracht.
Duw op de zwarte knop en laat los, het bord schuift AUTOMATISCH OMHOOG!
Doe dit telkens opnieuw tot de juiste hoogte bereikt is.

dd. 30/01/2015

6. Plaats de twee torens tegen elkaar. De torens mogen nooit alleen worden gebruikt. Ze
worden aan elkaar vastgemaakt en zijn zo het contragewicht van elkaar!
Draai de schroefdoppen los en maak de ketting van de ene toren vast aan de andere. Zorg
ervoor dat de ketting zo kort mogelijk wordt gemaakt. Draai de schroefdoppen terug vast.
7. Na gebruik wordt de ketting terug vastgemaakt aan de eigen toren. Deze ketting mag bij
transport niet over de grond slepen.
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OPBERGEN

8. Omlaag brengen van de ring: Dduw de knop in en duw op de oranje hendel. Breng in 1
vloeiende beweging de ring naar omlaag. (niet automatisch)
9. Neerlaten van het bord: duw de ring lichtjes omlaag en trek aan de knop.
10. Begeleid het bord tot het beneden is. Het bord klikt vast.

11. Maak de toren los van de grond vooraleer de toren te verplaatsen.
Je kan de zwarte toppen omhoog brengen om de hefboom te vergroten.
Duw de oranje hendel naar omlaag.
12. Plaats de torens in de voorziene ruimte.
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