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εξαρτηματα του τερματοσ
Ανοίγοντας το κιβώτιο, θα βρείτε τους λευκούς σωλήνες που βλέπετε να εικονίζονται στο κατωτέρω 
σχήμα. Όλοι οι σωλήνες είναι αριθμημένοι για να μπορέσετε εύκολα να τους ενώσετε. Υπόψιν, επειδή 
βλέπετε ότι οι πίσω/διαγώνιοι σωλήνες έχουν και αυτοί αρίθμηση από το 1 μέχρι το 4, μπορείτε να 
τους ξεχωρίσετε εύκολα από το γεγονός ότι είναι μικρότερης διαμέτρου

Πέραν των σωλήνων, θα βρείτε μια σακούλα με το δίχτυ,  ένα σακουλάκι με 8 καρφιά για να το 
καρφώσετε στο έδαφος, ένα άλλο σακουλάκι με βίδες, ροδέλες και παξιμάδια και, τέλος, λάστιχα για 
να στερεώσετε το δίχτυ στο τέρμα.

συΝαρμοΛοΓηση

Σκελετός τέρματος

Συναρμολογήστε το σκελετό με όποια σειρά επιθυμείτε. Σίγουρα όμως θα χρειαστείτε ένα φίλο σας 
να σας βοηθήσει όταν κοντεύετε να τελειώσετε.

Δώστε προσοχή στον προσανατολισμό των γωνιακών σωλήνων (#1 & #9), γιατί είναι διαφορετικοί 
μεταξύ τους, καθότι ο ένας είναι για τη δεξιά πλευρά και ο άλλος για την αριστερή. Εξαιρουμένων 
αυτών, όλοι οι άλλοι σωλήνες δεν θα σας δυσκολέψουν.

Οι πίσω/διαγώνιοι σωλήνες κουμπώνουν μεταξύ τους με τα ενσωματωμένα κουμπιά. Όσον αφο-
ρά τις άλλες ενώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες και παξιμάδια, τοποθετώντας ροδέλες και από τις δύο 
πλευρές, σφίγγοντάς τες απαλά με το χέρι. Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν για να τις σφίξετε καλά 
μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση του σκελετού.
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Δίχτυ

Απλώστε το δίχτυ και βρείτε τις γωνίες. Τοποθετήστε πρώτα τις γωνίες και στερεώστε τες με λάστιχα. 
Στη συνέχεια τραβήξτε το δίχτυ να καλύψει το τέρμα και στερεώστε το γύρω-γύρω, φροντίζοντας η 
ραφή του διχτυού να ακολουθεί τους πίσω σωλήνες.

Στερέωση στο έδαφος
Τέλος, στερεώστε το τέρμα στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα 8 καρφιά που βρίσκονται σε ξεχωριστό 
σακουλάκι (βλέπε ανωτέρω σχήμα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!
Το τέρμα αυτό δεν είναι για επαγγελματική, παρά μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι σχεδιασμένο για 
να κρεμιέστε από αυτό ή να σκαρφαλώνετε πάνω του γιατί υπάρχει κίνδυνος ανατροπής και τραυ-
ματισμού.
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