Návod na použití
VŠEOBECNÉ
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a rádi bychom Vám nabídli pár tipů na optimální využití Vašeho
stolu. Než započnete s montáží nebo s užíváním seznamte se, prosím, s tímto návodem.

TECHNICKÁ DATA
Indoorová stolní deska: dřevotřísková deska se speciální úpravou o síle 18mm, není voděodolná,
s 30mm ocelovým rámem.
Outdoorová stolní deska: laminátová deska o síle 4mm s 40mm ocelovým rámem.
Intergrovaná dvojitá ochrana: dvojité automatické blokování desek v poloze hrací a manipulační,
odblokování pomocí centrálních manipulačních pák, které jsou pod každou deskou.
Technologie Compact: v pozici manipulační je stůl vysoký maximálně 155cm, desky jsou u sebe a
těžiště je velmi nízko.

NORMY
Stůl splňuje normu EN NORM 14468-1.

BEZPEČNOST
POZOR! Osoby, které manipulují se stolem či ho používají musí vzít na vědomí a dodržovat
následující pokyny. Osoba zodpovědná za montáž stolu musí předat uživatelům návod na použití. Při
využití stolu větší skupinou osob je vhodné umístit návod na dobře přístupné místo. Stůl smí být použit
až po kompletní montáži a po kontrole funkčnosti bezpečnostního systému. Uživatelé jsou povinni
nahlásit chyby funkčnosti či bezpečnostního systému. Poškozené díly jsou neprodleně k výměně.
Používání poškozeného stolu je výslovně zakázáno.
Montáž, rozložení a uklizení stolu musí být prováděno dospělou osobou nebo pod jejím dohledem a
na její odpovědnost. Děti nesmí zůstat bez dozoru sami, protože si děti přirozeně hrají se vším
v blízkosti, mohly by využít stůl k jiným účelům a to by mohlo vést k nebezpečným situacím, za které
výrobce neručí.
Příručky na hraní stolního tenisu jsou k dostání v každém knihkupectví.

MONTÁŽ
Montáž musí být prováděna ve dvojici při dodržování jednotlivých fází montáže. Před sestavením musí
být jisté, že jsou všechny potřebné díly v balení. Uvedené množství dovoluje provést všechny operace
jednotlivých fází montáže. K montáži použijte níže doporučené nástroje.
DŮLEŽITÉ! Kolík – č. 2343, který slouží k blokaci při montáži (fáze 5), musí být bezpodmínečně
vyjmut.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Pouze outdoorové stoly odolávají nepříznivému počasí (dešti, vlhkosti, mrazu, sluníčku atd.).
Indoorové stoly i pod krycí plachtou venku trpí.
Nesedejte na stůl, nestoupejte na desky – nebezpečí pádu.
Nezapírejte se o nosné tyče, pokud taháte za červené skládací madlo.
U modelů, kde je možno nechat míčky a pálky v připravených nosičích, není vhodné je tam
nechávat, pokud stůl zůstává venku.
Nárazy větru mohou stůl překlopit, poškodit ho či do konce zranit hráče. Při nárazech větru
přijměte potřebná opatření, aby nedošlo k poškození či zranění.
Doporučujeme užívání našeho ochranného krytu jako dodatečného bezpečnostního prvku pro
bezpečnost Vašich dětí.
Při odstavení stolu na nerovný podklad může dojít k převrácení stolu, jeho poškození či
dokonce ke zranění osob. Přijměte potřebná opatření a nestavte stůl na nerovný terén.

•
•

Během manipulace hrozí nebezpečí uskřípnutí. Buďte opatrní.
Na nerovném terénu může dojít k tomu, že některé nohy se nedotýkají země. Postavte stůl na
rovný terén nebo zajistěte podložky pod nohy, které nedotýkají země.

MANIPULACE
Pro spuštění desky:
1) Zvedněte a držte červené madlo dokud nepoložíte desku.
2) Desku položte až do hrací pozice. Nenechte desku padnout, mohlo by dojít k poškození.
3) Pro více bezpečí a lepší herní komfort se ujistěte, že byla aktivována druhá (hrací)
nastavitelná poloha.
Pro zdvihnutí desky:
1) Zatáhněte za červené madlo pod deskou, aby došlo k uvolnění a po celou dobu zvedání
desky držte madlo vytažené.
2) Desku sklopte až do pozice manipulační polohy (desky svisle složené k sobě).
3) Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, zda je deska složena řádně a v této pozici drží (je
zajištěna).

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Uchovejte tento návod k použití pro servisní opravy či pro případné dokoupení náhradních dílů (viz
poslední list návodu). Pro rychlejší a jednodušší vyřízení reklamace udávejte vždy typ Vašeho stolu a
sériové číslo, které naleznete na spodní straně desku v levém rohu. Pro údržbu desky nepoužívejte
žádné agresivní mycí prostředky. K údržbě desky Vašeho stolu Vám doporučujeme náš regenerační
čistící prostředek.

ZÁRUKA
Na všechny stoly z naší produkce je poskytována záruka na dobu 3 let od data nákupu. Pro desky
outdoorových stolů platí záruka na dobu 5 let pro jejich případné deformace, bubliny či smazání bílých
čar. Záruka se omezuje na dodání dílů, které jsou našimi servisními středisky uznána jako poškozené
a neplatí pro nedostatky, které jsou způsobeny následovně:
pro indoorové a outdoorové stoly
• montáží, která není provedena dle návodu a odporuje uvedeným doporučením,
• nedodržením preventivních opatření a bezpečnostních pokynů,
• normálním opotřebením dílů,
• chybně provedenou údržbou,
• užíváním agresivních prostředků na údržbu,
• překlopením stolu větrem,
• taháním či překlopením stolu v hrací pozici,
• všeobecnými příčinami, které nesouvisí s účely, pro které byl stůl, jako např. rány, údery atd.,
pro indoorové stoly
• užíváním znečištěných umělohmotných míčků,
• delším vystavením stolu slunečnímu záření,
• nadměrnou vlhkostí či deštěm.
Ze záruky jsou vyjmuty náklady na přepravu poškozených dílů, cestovní náhrady technika i jeho mzda
a odškodnění v hotovosti či naturáliích za výpadek v užívání během záruční doby.
Pro podání správné reklamace uvádějte, prosím, následující údaje:
• typ stolu,
• sériové číslo,
• poškozené díly, včetně dokumentace,
• kopie dokladu o koupi.
Nedodržování výše uvedených upozornění a pokynů může vést ke škodám na Vašem stolu či
k ublížení, za které výrobce v žádném případě neručí. Ponecháváme si právo, v souvislosti
s postupným zdokonalováním našich produktů, kdykoli technické či rozměrové parametry změnit bez
předchozího oznámení.

OBSAH BALENÍ

MONTÁŽ
Montáž je vhodné provádět za pomoci druhé osoby.
Potřebné nářadí:

Při sestavování, resp. šroubování, nechávejte malou vůli (viz obrázek).

Montáž provádějte dle níže uvedených obrázků, vždy tolikrát, kolikrát napovídá bílé číslo v levém
horním rohu (viz obrázek).

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

