
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BELFAST 121 X 101 X 79 CM CSOCSÓASZTAL  

Köszönjük, hogy megvásárolta tőlünk az összecsukható csocsóasztalt. Reméljük, hogy megfelel 

majd az elvárásainak, és nagyon jól fog szórakozni a játékok során. Annak érdekében, hogy a 

csocsóasztal megfeleljen a céljának, és ne csökkenjen az élettartama, kérjük, figyelmesen olvassa el 

az alábbi utasításokat. 

A csocsóasztal összeállításához két felnőtt személyre van szükség! 

Tartozékok listája: (a tényleges méret változhat) 

 

Figyelmeztetés: A csocsóasztal összeállítása előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az 

utasításokat, hogy megismerje az összeszerelési folyamatot és az egyes elemeket. 

1. Az összeállításhoz válasszon tiszta, vízszintes felületet. Ajánlott az asztalt a doboz felső 

oldalán összeállítani, hogy a folyamat során az egyes elemeket megvédje a sérüléstől. 



2. A P1 jelzésű oldalsó elemet helyezze fejjel lefelé és furnérozott oldalával előre (ahogy a 

képen is látható). A labdanyílás alul lesz, közelebb a talajhoz. Igazítsa a rudakat a képen 

látható módon. Kérjük, vegye figyelembe a végén lévő nyílások helyzetét. Ezek a rudak 

fogantyúinak végei. Mindkét oldalon négy fogantyú van, ezért fontos, hogy a rudakat 

pontosan a képen látható módon rendezze, ahogy az alábbi képen látható, és ne feledje, 

hogy a lap meg lesz fordítva. 

 

3. Helyezze a P3 jelzésű elemet az oldalpanel hornyába a képen látható módon. 

4. Miután a játéklap a helyére került, helyezze el a P8 tartóelemeket, és rögzítse őket a P1 

oldalsó elemhez a H10 és a H3 jelzésű csavarok segítségével a képen látható módon. 

 



5. Helyezze a P2 elem végeit az oldalsó részek közé, és rögzítse őket a H1 csavarokkal és a 

H6 alátétekkel. Győződjön meg arról, hogy a sarkok merőlegesek egymásra, ezzel 

elkerülhető a játékfelület sérülése. 

6. Pattintsa az asztallapot a végrészekbe és rögzítse a H9 csavarokkal. 

7. Rögzítse a P12 kaput a P2 elem végeihez a H11 csavarok segítségével. 

 
8. Rögzítse a P7 keresztmerevítőt a P5 lábak közé, majd helyezze be a H7 keresztcsavart a P7 

keresztmerevítőbe. Ezután rögzítse a H2 csavarokkal és a H8 alátétekkel (lásd az alábbi 

képet). 

9. Rögzítse a P6 keresztmerevítőt a P4 lábak P5 közé, majd helyezze be a H7 keresztcsavart a 

P6 keresztmerevítőbe. Ezután rögzítse a H2 csavarokkal és a H8 alátétekkel (lásd az alábbi 

képet). 



 
10. Rögzítse a P4 lábat a P1 oldalsó elemhez a H1 csavar és a H6 alátét segítségével, az ábra 

szerint. 

11. Rögzítse a P5 lábat a P1 oldalsó elemhez a H1 csavar és a H6 alátét segítségével, az ábra 

szerint. 



 

12. Ehhez a lépéshez további két felnőttre van szükség. Nagyon óvatosan fordítsa meg az 

asztalt, és állítsa a lábára. Legyen óvatos, mert az asztal nagyon nehéz, és a rudak 

mozognak. Ne a rudaknál fogva emelje fel az asztalt. 

13. Rögzítse a P10 számlálót a játéktáblához a H5 csavarral. 

14. A P1 lap közepébe helyezze el a labdanyílásokat. 

15. Rögzítse a rudak végére a 8 darab P11 fogantyút- pár csepp folyékony szappan ezt 

megkönnyíti. 

16. Ezt követően helyezze fel a P13 zárókupakokat a rudak végére. 

17. Ha szeretné összecsukni az asztalt, lazítsa meg a H4 csavart. 

18. Ha áll az asztal, rögzítse a H4 csavar segítségével és a P4 lábakkal a másik oldalról. 

19. Rögzítse a H4 csavart az alábbi kép alapján, majd a P6 keresztmerevítőbe helyezzen el egy 

további H4 csavart. 



20. Gratulálunk, sikeresen összeállította a csocsóasztalt. Jó szórakozást kívánunk a játékhoz. 

Kérjük gondosan őrizze meg ezt az útmutatót a későbbiekre is. 

 

További utasítások: 

● Amikor az asztal függőlegesen áll, a kapu rúdját a bal kezében kell tartania, és arról az 

oldalról kell néznie, ahol áll. 

● A fogantyúk rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a rudak megfelelően vannak-e 

felszerelve. A fogantyúkat nehéz eltávolítani, ha egyszer már felerősítették a rúdra. 

● Ha a rudak nem csúsznak jól a csapágyakban, egy tiszta kendőre felvinni erre alkalmas 

szereket, és azzal áttörölni a rudakat, hogy könnyebben csússzanak. 

● Ha a fenti pontban leírtak nem segítenek, okozhatja ezt az is, hogy az asztal nem áll 

vízszintesen. 

● Lazítsa meg a csavarokat az oldalsó elemen és a lábakon, hogy szintbe tudja állítani az 

asztalt. Amint ez sikerült, húzza meg újra a csavarokat. 

● Ha a játéklap meghajlott, meglazíthatja a tartóelemeket, hogy a játéklap kilazuljon. 

● A labdák nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek számára. 

Az asztal karbantartása és tisztítása: 

● Vigyen fel bútorápolót egy tiszta kendőre, és törölje át vele a rudakat, hogy jobban 

csússzanak. 

● A bútorápolót használhatja az asztal külső felületén is. 

● Ez a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. 

● Kérjük, ne üljön az asztalra, ne másszon rá, és ne támaszkodjon rá. 

● Áthelyezés során ne húzza az asztalt, ez az asztal sérülését okozhatja. 


