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FIGYELMEZTETÉS! 

NE SZERELJE ÖSSZE ÉS HASZNÁLJA AZ ASZTALT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA 
NÉLKÜL. 

 

AJÁNLÁS ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓK 

Mindenki legyen tudatában a használati útmutatóban szereplő utasításokkal és annak 
megfelelően, rendeltetésszerűen használja a terméket. 

1. Az asztal kezelése (összeszerelés, kinyitás, összecsukás és tárolás) mindig két embert 
igényel a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.  

2. Bizonyosodjon meg, hogy az asztal kinyitásakor nincs senki és semmi a közvetlen közelben.  

3. Ne rakjon nehéz tárgyakat az asztalra. 

4. Ne üljön az asztalra. 

5. Ne használjon maró hatású tisztítószereket, mert felsérthetik a festéket. 

6. Ne használjon éles tárgyakat az asztalon és a festett felületen. 

7. Ha az asztalt nem csak asztaliteniszezésre használják, mindig fedjék azt le az esetleges 
sérülések elkerülése érdekében. 

8. a termék használata és tárolása mindig felnőtt felügyelete mellett történjen. 

9. Ne használja és tárolja az asztalt egyenetlen felületen. 

10. Ha a biztonsági rendszer megsérül, ne használja asztalt, amíg a probléma meg nem oldódik. 

11. A hosszabb élettartam érdekben védje a terméket a nedvességtől és a szélsőséges éghajlati 
viszonyoktól. 

 

ALKATRÉSZ LISTA 
 

P1 / QTY: 2 P2 / QTY: 4 P3 / QTY: 1 

 

2 X ASZTALLAP 

 

4 X “T” LÁB 

 

1 X HÁLÓ ÉS CSIPESZEK 

P4 / QTY: 8 P5 / QTY: 8 P7 / QTY: 8 

 

8 X CSAVAR 
SZETT  

8 X KERÉK 

 

8 X ALÁTÉT A 
KEREKEKHEZ 
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ÖSSZESZERELÉS 

Nyissa ki a dobozt és helyezze a két asztallapot arccal a kartonra.  

Megjegyzés: Mindig legalább két felnőtt végezze az összeszerelést.  

ALKATRÉSZEK AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ 

Kulcs készlet – a csomag tartalma 

 

1. LÉPÉS 

 
Óvatósan helyezze az asztallapokat (P1) arccal lefelé valami puha felületre elkerülve a karcolásokat. 
Hajlítsa ki a lábakat és rögzítse őket a helyén megbizonyosodva, hogy a szürke támaszték teljesen ki 

van egyenesedve. 

 
 

2. LÉPÉS 

 
Csatlakoztassa a négy T lábat (P2) a rövidebb lábhoz a kép alapján. 
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3. LÉPÉS 

 
Biztosítsa a T lábakat (P2) a helyükön a csavar készlet (P4) segítségével a kép alapján. 
Bizonyosodjon meg, hogy a csavarok szorosan meg vannak húzva, majd fordítsa át az asztalt. Állítsa 
be a lábakat és kerekeket, hogy stabil és egyenletes játékfelületet kapjon.  

4. LÉPÉS 

 
Rakja össze a két játékfelületet, majd rögzítse a hálót is. A háló bilincseknek pontosan kell 
csatlakozniuk az asztal középvonalához, hogy megfelelő feszességű hálót biztosítson. 
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HASZNÁLAT EGY JÁTÉKOS SZÁMÁRA ÉS AZ ASZTAL LEZÁRÁSA 

Az asztal használható függőleges helyzetben is, mint a képen is látható. Ezáltal egy személy is 
gyakorolhat az asztalon. Kövesse az utasításokat az asztal sikeres beállítása érdekében, valmint a 

helyes tárolás érdekében 

Bizonyosodjon meg, hogy asztal stabil és egyenes felületen van. 

Amikor az asztal merőleges használatban van vagy el van tárolva, bizonyosodjon meg hogy a kerekek 
le vannak zárva az ábrán látható módon. A kerekek magassága állítható a csavarok segítségével.  

 

WARNING IMPORTANT 

 

Ne hagyja, hogy a 
gyerekek az asztalon vagy 
asztal mellett játszanak, 
amikor az merőleges 
pozícióban van. 

 

Legyen nagyon óvatos, 
amikor asz asztalt lejtős 
felületen mozgatja. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Ne engedje gyerekeknek szétnyitni, illetve összecsukni az asztalt egyedül. E két műveletet szigorúan 
csak felnőtt végezheti. Győződjön meg, hogy különösen nagy figyelmet fordít a biztonságra az asztal 
szétnyitásakor. Fogja stabilan és biztonságosan asztalt az összecsukáskor és lassan eressze a földre.  

 

KARBANTARTÁS 

TISZTÍTÁS 

Csak puha, száraz rongyot használjon. NE HASZNÁLJON VEGYSZEREKET, SÚROLÓSZERT VAGY 
EGYÉB TAKARíTÓSZERT a játékfelületen. 

KARBANTARTÁS 

Minden mozgó alkatrészt olajozzon be. Ez biztosítja az asztal könnyű és biztonságoshasználatát. 

A felszín sérülésének elkerülése érdekében az asztal beltéri használatra alkalmas, valamint tárolása is 
ott lehetséges. A nedvesség és a hőmérséklet-változás a fa vetemedését, megduzzadását és 
felhólyagosodását okozhatja. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Garanciális feltételek 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 
garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt. 

 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és 
megtartja a szerződésben elfogadottakat. 
 
 A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással 

 helytelen karbantartás 

 mechanikai károsodás 

 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 
mechanizmusok, stb.) 

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 

 szakszerűtlen beavatkozás 

 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan 
nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, 
hogy az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet. 

 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési 
költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva. 

 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és 
jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére. 
 
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 
elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 
kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs 
más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett 
nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 
lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

Eladás dátuma                                                                                                    Eladó bélyegzője és aláírása: 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

                                                               2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

                                                           www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 

http://www.insportline.hu/

