
Biliardový stôl

čislo výr: 8446

Pokyny a pravidlá



UPOZORNENIE:
Hazardná hra – obsahuje malé gulôčky a malé časti. Nieje vhodná pre deti do 3 
rokov.

       Dôležité.

• Prosím, prečítajte si inštrukcie
• Pred zostavením produktu, si prosím prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili so 

všetkými časťami a montážnymi krokmi  
• Odporúčame, aby túto hru zostavovali dvaja dospelí ľudia
• Prosím pozrite si nižšie uvedené identifikačné časti a prekontroľujte či boli dodané a 

či nič nechýba

Nástroje potrebné pre montáž
Phillips s drážkou skrutkovača - nie je súčasťou 
kľúč - nie je súčasťou dodávky
Level (odporúča sa) - nie je súčasťou

                                                     Identifikačné časti

Ľavá noha Pravá noha Nožný panel Bočné vrecko Rohové vrecko

Rohová zástera Bočný uzáver Krieda Biliardové pálky Sada loptičiek

Trojuholník Skrutka Plochá podložka 4x50mm skrutka Noha mostíka

  Skrutkovač 
                                              

Montážny návod
Doporučujeme, aby dvaja dospelí skladali tento produkt



1. Otvorte krabicu vášho nového biliardového stola v blízkosti, kde sa bude hrať. 
Vyberte jasnú rovnú oblasť. Doska bude montovaná hore nohami a potom sa obráti 
na svoje nohy. Stôl je veľmi ťažký a bude vyžadovať minimálne dve silné dospelé 
osoby.

2. Ak chcete chrániť váš nový produkt, odporúčame ponechať na spodnej časti pri 
dolných  končatinách kusy kartonu. Opatrne vyrežte alebo vytrhajte štyri kartónové 
rohy tak, aby ste ich mohli podložiť pod pracovnú plochu. Odstráňte všetok obsah 
vnútri obalu a skontroľujte všetky uvedené diely podľa tabuľky tak, ako je 
znázornené.

3. Pripevnite na pravej strane (# 2) a na ľavej strane (# 1) nohy do nosného rámu a 
zaistite pomocou dvoch  45mm  skrutiek (# 12) a dvoch  22 mm podložiek (# 13) na 
nohách, ako je znázornené na obr: 1

4. Pripojte dva nožné panely (# 3) medzi dvoma nohami pomocou šiestich 4x50 mm 
skrutkiek a podložiek  (# 14) na nožný panel. Neuťahujte pevne

5. vyhľadajte štyri nožné nivelizátory (# 15) a zaskrutkujte ich na každej nohe

6. Zdvihnite tabuľovú zostavu z podlahy s dvoma silnými dospelými, otočte ju a 
postavte stôl na nohy v mieste, kde budete hrať. Vráťte sa späť a uistite sa, že 
všetky spoje sú tesné.

Pozor
Odporúčame dvom silným dospelým osobám otočiť tabuľu, ako je znázornené.
       1. Chyťte tabuľu pevne na zemi

2. Otočte tabuľu
3. Umiestnite ju na všetkých štyroch nohách súčastne na zemi

                         Základná doska                     Nenakláňajte stôl na nohy, ked ho prevraciate
                                           
                                           NohyN
                                                                                         
                                                        --------- Nohy

                                        



7. Stojte na jednom konci, umiestnite úroveň na stôl a nastavte nivelizátory na nohy (# 
25) nahor alebo nadol, aby bola tabuľa na úrovni. To by sa malo uskutočniť na 
oboch koncoch a v strednej časti tabule.

 


