
Připevněte počítadla pomocí šroubů B2. 

Pomocou skrutiek B2 pripevnite počítadlo.

Ujistěte se, že stůl je vyvážený a dotáhněte 
boční šrouby pomocí klíče C1.

Skontrolujte, či je stôl vyvážený, a pomocou 
kľúča C1 dotiahnite bočné skrutky.

Připevněte počítadla pomocí šroubů B2. 
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Ujistěte se, že stůl je vyvážený a dotáhněte 
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Přišroubujte madla k tyčím pomocí šroubků 
B3. Pozor! Nedotahujte šroubky naplno, ale 
pouze, aby z madla nevyčnívaly. 

Pomocou skrutiek B3 priskrutkujte rukoväte 
k tyčiam. Pozor! Nedoťahujte skrutky úplne, 
ale len tak, aby vyčnievali z rukovätí.

Složte dohromady počítadla podle obrázku. 

Zložte dohromady počítadla podľa obrázku.
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Přišroubujte madla k tyčím pomocí šroubků 
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Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma 
šrouby B1 na každé straně. 

Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma 
šrouby B1 na každé straně. 

Nasuňte 4 madla A2 a 4 kryty A3 na konce 
tyčí podle obrázku. 

Podľa obrázka nasuňte na konce tyčí 
4 madlá A2 a 4 kryty A3.

Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma 
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Nasuňte 4 madla A2 a 4 kryty A3 na konce 
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FOTBÁLEK
stolní

NÁVOD 
NA MONTÁŽ

Montáz
Montáz

ˇ
ˇ



Číslo  Množství
Číslo  Množstvo 

2 ×

4 ×

4 ×

8 ×

4 ×

4 ×

1 ×

Číslo  Množství
Číslo  Množstvo

Domácí  Množství
Domáci  Množstvo

Hosté  Množství
Hostia  Množstvo

2 ×

2 ×

1 ×

2 ×

1 ×

1 ×

1 ×

1 ×

Upozornení 
Upozornenie

Před použitím se ujistěte, že výrobek je kompletně a správně sestaven podle 
montážního návodu. Všechny komponenty najdete uvnitř krabice.
Montáž výrobku musí být provedena dospělým nebo pod jeho dozorem. 
Před montáží odstraňte ze součástek ochrannou fólii.

Pred použitím sa uistite, že je výrobok kompletne a správne zostavený podľa 
návodu na montáž. Všetky komponenty nájdete v škatuli.
Výrobok musí zmontovať dospelá osoba alebo mladšia osoba pod jej dozorom.
Pred montážou odstráňte zo súčiastok ochrannú fóliu.

Montáz
Montáz

Vezměte dva díly E1 a jeden díl E2 a spojte je 
dvěma šrouby B1 na každé straně. 

Vezmite dva diely E1 a jeden diel E2 a spojte 
ich na každej strane dvoma skrutkami B1.

Zasuňte hrací plochu E3 do drážky 
smontovaných dílů. 

Zasuňte hraciu plochu E3 do drážky 
v zmontovaných dieloch.
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Na konce tyčí s hráči navlečte gumové kroužky.

Na konce tyčí s hráčmi navlečte gumové krúžky.

Zasuňte tyče s hráči T1, T2, T3 a T4 do otvorů 
na delší straně. Dávejte pozor na správné pořadí.

Zasuňte tyče s hráčmi T1, T2, T3 a T4 do otvorov 
na dlhšej strane. Dávajte pozor na správne poradie.
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Zasuňte tyče s hráči T1, T2, T3 a T4 do otvorů 
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Soucásti
Súciastky
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