1. Naam van het product
Kickback

2. Product code
24112035

3. Omschrijving
De Kickback is het perfecte trainingsmiddel om je baltechniek te verbeteren. Deze Kickback kan in
verschillende hoeken worden ingesteld, zodat je zelf bepaalt op welke manier de bal terug wordt
gekaatst, de hoek is in te stellen tussen de 35° en 90°, in meer dan 10 stappen.
De Kickback, van 164 x 164 cm, is licht van gewicht en daardoor eenvoudig te verplaatsen. Maak
gebruik van de grondankers om de Kickback stevig op de grond te bevestigen zodat de Kickback altijd
stevig op de plek blijft staan. De Kickback is voor verschillende sporten inzetbaar, zoals voetbal,
volleybal, handbal, waterpolo en tchouckball. Schiet of gooi de bal in het elastische net en zorg dat je
snel genoeg reageert om de bal weer onder controle te krijgen!
Afmeting: 164 x 164 cm

4. Kleur
Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties
Proprioceptief

6. Veilig gebruik
Lees voor het monteren de volgende instructies. Het assembleren gaat gemakkelijker met twee
personen. Bewaar deze handleiding voor later.
• Als de rebounder door kinderen wordt gebruikt, dient er altijd ouderlijk toezicht te zijn.
• Sta niet toe dat kinderen op de rebounder klimmen, omdat het doel hierdoor kan omvallen en
ernstig letsel of overlijden kan veroorzaken.
• Bij een juiste assemblage en gebruik zoals bedoeld, biedt deze rebounder vele uren trainings- en
speelplezier.
• Het metalen frame van de rebounder geleidt elektriciteit. Lichten, verlengsnoeren en dergelijke
apparatuur mag dan ook nooit in aanraking komen met de rebounder.
• Inspecteer de rebounder voor elk gebruik. Controleer of alle strips en onderdelen juist en goed
stevig op hun plaats zitten. Bevestig eventuele losse materialen. Vervang versleten, kapotte of
ontbrekende onderdelen.
• Lees alle instructies en voltooi alle stappen van het assemblageproces voordat u de rebounder in
gebruik neemt.

7. Assemblage- en installatie-instructies
 De ruimte boven het doel dient vrij te zijn. Zorg ervoor dat er zich geen bedrading, boomtakken
en andere mogelijke gevaren boven de rebounder bevinden.
 Het is tevens belangrijk om de ruimte naast de rebounder vrij te laten. Plaats de rebounder niet in
de buurt van muren, bouwwerken, hekwerken en andere speelruimten. Houd aan alle kanten
rondom de rebounder ruimte vrij. Het is verstandig om minimaal 2 meter rondom de randen van
het frame vrij te laten.
 Draag geschikte kleding en schoeisel. Het niet naleven van deze instructies kan letsel of schade
aan de rebounder veroorzaken.
 Stel de rebounder nooit op tijdens een zware regenbui, als het hard waait of als het stormt. Wees
vooral voorzichtig tijdens stormbuien. Het is verstandig om de rebounder uit elkaar te halen en op
te slaan.
 Voor het verplaatsen van de geassembleerde rebounder, dient de rebounder door minimaal twee
personen rechtop van de grond te worden getild.
 Plaats de rebounder voor gebruik op een vlak oppervlak.
 Zorg ervoor dat de rebounder niet kan worden gebruikt zonder toestemming of toezicht.

8. Onderhoudsinstructies
Inspecteer de rebounder voor elk gebruik en vervang eventuele versleten, kapotte of ontbrekende
onderdelen.
De volgende omstandigheden kunnen mogelijk gevaar opleveren:
1. Ontbrekende, onjuist geplaatste, of niet goed bevestigde foamringen, buizen of netten
2. Scheuren, rafels, ladders of gaten in het net van de rebounder.
3. Een deuk of breuk in het frame.
4. Scherpe uitstekende delen in het frame of de ophanging.
5. Losse of ontbrekende materialen.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

