
Biliardový stôl

čislo výr: 8446

Pokyny a pravidlá



UPOZORNĚNÍ:
Hazardní hra - obsahuje malé kuličky a malé části. Není vhodná pro děti do 3 let.

        
• Důležité.

• Prosím, přečtěte si instrukce
• Před sestavením produktu, si prosím přečtěte tento návod, abyste se seznámili se 

všemi částmi a montážními kroky
• Doporučujeme, aby tuto hru sestavovaly dva dospělí lidé
• Prosím prostudujte si níže uvedené identifikační části a překontrolujte zda byly 

dodány a zda nic nechybí

Nástroje potřebné pro montáž:

Phillips s drážkou šroubováku - není součástí
klíč - není součástí dodávky
Level (doporučeno) - není součástí

                                                     Identifikační části

Levá noha Pravá noha Nožný panel Boční kapsa Rohová kapsa

Rohová zástěra Boční uzávěr Křída Kulečníkové 
pálky Sada loptičiek

Trojúhelník Šroub Plochá podložka 4x50mm šroub Noha mostíka

  Šroubovák 
                                              

Montážní  návod
Doporučujeme, aby dva dospělý skládali tento produkt



1. Otevřete krabici vašeho nového kulečníkového stolu v blízkosti, kde se bude 
hrát. Vyberte jasnou rovnou oblast. Deska bude montovaná vzhůru nohama a pak 
se obrátí na své nohy. Stůl je velmi těžký a bude vyžadovat minimálně dvě silné 
dospělé osoby.

2. Pokud chcete chránit váš nový produkt, doporučujeme ponechat na spodní části 
u dolních končetinách kusy kartonu. Opatrně vyřízněte nebo vyškubejte čtyři 
kartonové rohy tak, abyste je mohli podložit pod pracovní plochu. Odstraňte veškerý 
obsah uvnitř obalu a zkontrolujte všechny uvedené díly podle tabulky tak, jak je 
znázorněno.

3. Připevněte na pravé straně (# 2) a na levé straně (# 1) nohy do nosného rámu a 
zajistěte pomocí dvou 45mm šroubů (# 12) a dvou 22 mm podložek (# 13) na 
nohou, jak je znázorněno na obr: 1

4. Připojte dva nožní panely (# 3) mezi dvěma nohama pomocí šesti 4x50 mm 
šroubů a podložek (# 14) na nožní panel. Neutahujte pevně. 

5. Vyhledejte čtyři nožní nivelátory (# 15) a zašroubujte je na každé noze

6. Zvedněte tabulovú zostavu z podlahy se dvěma silnými dospělými, otočte ji a 
postavte stůl na nohy v místě, kde budete hrát. Vraťte se zpět a ujistěte se, že 
všechny spoje jsou těsné.

POZOR:
Doporučujeme dvěma silným dospělým osobám otočit tabuli, jak je znázorněno.
        1. Chyťte tabuli pevně na zemi
2.Otočte tabuli
3.Umístěte ji na všech čtyřech nohách současně na zemi

                         Základní deska                     Nenakláňejte stůl na nohy, kyž ho převracíte
                                           
                                           NohyN
                                                                                         
                                                        --------- Nohy

                                        



7. Stojte na jednom konci, umístěte úroveň na stůl a nastavte nivelátory na nohy (# 
25) nahoru nebo dolů, aby byla tabule na úrovni. To by mělo být provedeno na obou 
koncích a v střední části tabule.
 


