STOLNÍ FOTBAL
MONTÁŽNÍ NÁVOD

PÉČE O HRACÍ STŮL

1. Na suchý hadřík si dejte trochu leštidla na nábytek nebo silikonového spreje a
otřete tyče, abyste si zajistili větší kluzkost hracích tyčí.
2. Používejte leštidlo na nábytek k čištění celého stolu.
3. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
4. Na stůl si nesedejte a neodkládejte na něj věci.
5. Stůl při přemisťování neposouvejte/netahejte, mohlo by jej to poškodit.

Montážní návod

Přečtěte si, prosím, důkladně tento návod, než začnete s montáží fotbálku.
Ke složení stolu jsou potřeba dvě dospělé osoby. Hra obsahuje malé součástky, není
určena pro děti do 3 let!

1. Než začnete s montáží fotbálku, najděte si suché a rovné místo.
Doporučujeme vyskládat všechny součástky na karton, aby se při montáži
zabránilo poničení některých dílů. Položte dlouhou desku P1 horní stranou
dolů, jak je ukázáno na obrázku 1. Vhoz míčků je nyní směrem k zemi.
Umístěte herní tyče tak, aby na konci každé tyče byla díra. To je konec
rukojeti každé tyče. Na každé straně stolu musí být rukojeti. Je
bezpodmínečně nutné zasadit tyče tak, aby seděly až se stůl obrátí.

2. Až se ujistíte, že jsou tyče správně uspořádané, nasaďte na ně druhou
dlouhou desku, jak je ukázáno na obrázku 2. Vsuňte hrací pole P3 do drážky
na dlouhé desce, viz obrázek 2. Jakmile máte nasazené hrací pole, umístěte
vzpěry P9 na hrací pole. Následně protáhněte tyče H1 dlouhými deskami.
Ujistěte se, že podpěrná tyč hracího pole je upevněna maticí H3 a podložkou
H2 tak, jak je ukázáno na obrázku 2. Dbejte na to, aby rohy byly v pravém
úhlu, aby se zabránilo poškození hracího pole.

3. Přišroubujte pevně krátkou desku P2 k dlouhým deskám P1 pomocí šroubů
H6 a podložek H5. Následně prostrčte tyče H1 krátkými a dlouhými stěnami a
upevněte je pomocí matic H3 a podložek H2. Ujistěte se, že rohy mají pravý
úhel. Použijte 2 šrouby H9 a pevně přišroubujte opěrky hracího pole. Na
každý roh nasuňte ochranu hran P5 a upevněte ji pomocí šroubu H8.
Připevněte opěrku hracího pole P15 na spodní stranu hracího pole a
přišroubujte ji pevně pomocí 2 šroubů H8.

4. Připevněte příčnou vzpěru P10 mezi nohy stolu. Poté připevněte nohu P4 do
každého rohu pomocí podložek H13, šroubů H10 a matic H12. Přimontujte
výškově nastavitelné nohy H11, jak je ukázáno na obrázku 4.

5. Otočte opatrně stůl a postavte jej na nohy. Pozor: k tomuto kroku je zapotřebí
minimálně dvou dospělých osob. Stůl je velmi těžký a hrací tyče kloužou.
Nezvedejte stůl za hrací tyče! Použijte šrouby H8 a připevněte vhoz míčků
P11 doprostřed dlouhé desky. Upevněte počitadlo branek P8 na krátké desky
pomocí šroubů H7. Držáky nápojů P13 připevníte pomocí šroubů H8. Nasuňte
rukojeti P6 na konce tyčí (viz obrázek 5). Ujistěte se, že jsou nasunuty
pořádně a z tyčí nekloužou. Rukojeti můžete omýt tekutým mýdlem. Na konce
tyčí nasaďte koncové kryty a váš stůl je nyní připraven ke hře.

