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Advarsel 

 

For å unngå skader ved montering, demontering eller bruk av UMBRO må 3-in-1 vennligst legg merke til 

følgende advarsler: 

 

 Montering og demontering av Umbro mål 3-in-1 bør utføres av voksne. 

 Man bør aldri klatre eller henge i Umbro mål 3-in-1 

 Umbro mål 3-in-1 må festes som beskrevet i manual før bruk. Et usikret mål kan forårsake alvorlig skade. 

 For størst mulig sikkerhet bør Umbro mål 3-in-1 plasseres på flatest mulig grunn. 

 Etterlat ikke Umbro mål 3-in-1 utendørs da fukt kan forringe produktet. 

 Forsikre deg om at alle elementer er forsvarlig satt sammen før bruk. 

 Undersøk ditt Umbro mål 3-in-1 for slitasje ved jevne mellomrom. Ved eventuelle feil, vis varsomet. 

 Hold produktet unna ild og andre varmekilder. 

 Kvelingsfare! Løse deler kan representere en fare for barn under tre år.  

 Ved å ikke følge advarslene ovenfor øker sjansen for skade. 
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Innhold 

PART NO. BESKRIVELSE 7’ x 5’ x 2.5’ 



SPEC/DIMENSION ANTALL 

1 L-FORMET STANG 25.9” 2 

2 RETT STANG 37.2” 2 

3 RETT STANG 27.6” 2 

4 RETT STANG 27” 2 

5 RETT STANG 25” 2 

6 RETT STANG 22.5” 2 

7 STØTTESTANG ( BØYET) (SATT SAMMEN MED #8 & #19) 29” 2 

8 RETT STANG (SATT SAMMEN MED #7 & #19) 29.8” 2 

9 L-FORMET STANG 25.9” 2 

10 STRAIGHT POLE 37.2” 1 

11 SKRUE (MEDIUM) M6 X 20 4 (2 EKSTRA) 

12 SKIVE -- 8 (2 EKSTRA) 

13 VINGEMUTTER M6 8 (2 EKSTRA) 

14 NETT-SKJØT -- 40 (4 EKSTRA) 

15 DUK -- 1 

16 PRESISJONSDUK -- 1 

17 PLUGG -- 5 

18 NETT -- 1 

19 PLASTIKK TVINGE (SATT SAMMEN MED #7 & #8) 2-3/8” X 1/64” 2 

20 KROK MED STRIKK Strikk med S-formet krok 21 (3 EKSTRA) 

21 SKRUE (STOR) M6 x 50 6 (2 EKSTRA) 
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Rammen 

Sjekk at alle deler er i pakken før oppstart. Først må man feste alle krokene med strikk på rammen. 

8 strikk-kroker monteres på #2 topp- stenger og #4 side-stenger. Sett sammen rammen som illustrert I figur 1. 

Vær nøye med å bruke de riktige nummererte stengene 

 

Fest alle vingeskruene 

 

Figure 1. Sammensetning av rammen 

 

REBOUNDER/ TARGET SHOT MONTERING 

Fjern #5 på en eller begge sider av #6 og tre #15 eller Part #16 (avhenger av ønsket bruk)på Part #5. Monter Bungee Cords der det 

passer I hullene på del #15 og #16  

 

 

Figure 2. Rebounder and Presisjonsduk montering 

 

MONTERING  MÅL 

Følg instruksjonen for Rebounder eller presisjonsduken men fjern duk/presisjonsduk 

 

ADVARSEL: Når montert må produktet aldri brukes til andre formål, og det må vises forsiktighet ved montering, bruk og 

demontering. 

 

 

 

Style Number: STQ30012   Umbro 3-in-1 Soccer Trainer 

Stang #7 & #8 og plastikktvingen 

(#19) er montert I esken Skru opp 

plastikktvingen #19 og juster stang 

#7 og #8  til ønsket lengde for å 

passe figur 1E 
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MONTERING NETT/DUK 

Spre nettet #15 og finn to røde hemper. Plasser nettet over rammen med de røde hempene oppe I høyre og venstre hjørne. Nettets 

sømmer skal følge rammen. Monter #15 til rammen ved å bruke del #14 som skal være jevnt fordelt over hele rammen. 

 

SIKRE RAMMEN 

Når rammen, rebounder, presisjonsduk eller nett er montert som ønsket, se til at alt er godt festet. Deretter kan det festes til bakken 

ved å bruke del #17. Se figure 4 under. 

 

MERK:  For å feste rammen godt til bakken, sikre stengene som I figur 4C 

 

 

 

POSISJONERE REBOUNDER 

Løsne del #19 på del #7 og #8.  Juster rammen til ønsket posisjon. Festes med del 19 Gjenta på begge side ( Del #19, #7, og #8). 

 

ADVARSEL: Sjekk regelmessig at målet er godt festet til bakken. Løse stenger kan føre til personskade.  

3-in-1 Umbro Soccer Trainer skal alltid være plassert på flat grunn 
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