Handleiding Freeplayer SportService Zwolle
Snel een volleybalveld opzetten? Basketballen of korfballen op een plein of veld zonder dat er vaste
palen staan? Of een laagdrempelige tennisactiviteit in de wijk organiseren? Dan bied deze mobiele
sportinstallatie de Freeplayer een toffe uitkomst. In een handomdraai zet je iedere gewenste
sportsituatie klaar.

Inhoud
2 freeplayer staanders, 1 korf, 1 basket, 1 net

Afmetingen
Freeplayer in speelstand: (lxbxh) 134 x 77 x 250 cm
Freeplayer in opbergstand: (lxbxh) 134 x 77 x 33 cm

Freeplayer opzetten
Stap 1:
•

Trek de rubberen beveiliging eraf (trek het omhoog van je af).

Stap 2:
•

Klap de paal omhoog.

Stap 3:
• Trek het buitenste gedeelte van de paal naar je toe zodat deze loskomt. Zet het buitenste
gedeelte rechtop en maak de beveiligingssluiting vast.

Stap 4:
•

Bevestig naar wens een korf, basket of een net aan de twee ogen van de binnenzijde van de
paal.

Stap 5:
•

Trek aan de zwarte knop die zich aan de binnenkant van de paal bevindt om de gewenste
hoogte in te stellen van de paal. Als de gewenste hoogte is bereikt kan je de zwarte knop los
laten en moet deze weer terugschieten in de paal om hem vast te zetten. Gebeurt dit niet? Dan
moet de paal nog iets omhoog of omlaag geschoven worden totdat de zwarte knop wel terug
schiet in de paal.

Freeplayer opruimen
Stap 1:
• Trek aan de zwarte knop die zich aan de binnenkant van de paal bevindt en schuif de paal
helemaal naar beneden. Laat de zwarte knop daarna los, deze moet dan weer terugschieten in
de paal.

Stap 2:
• Trek aan het zwarte knopje bij de korf of basket en duw de korf of basket omhoog om deze
weer los te maken van de paal.

Stap 3:
• Haal de beveiligingssluiting los en klap de paal weer in, maak deze weer vast aan de andere
paal.

Stap 4:
• Onder de freeplayer bevindt zich een veiligheidsclip, duw deze omhoog zodat de paal
ingeklapt kan worden.

Stap 5:
• Trek de rubberen beveiliging weer omhoog en maak deze vast.

