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 Stránka 2 

POZOR!  ČTĚTE A ULOŽTE! 
Tento produkt není určen dětem do 3 let. Malé míčky by mohly být pozřeny 

nebo vdechnuty. 
 
 
 
 

Péče a údržba pro váš fotbalový stůl 
 
Gratulujeme!  Zakoupil jste fotbalový stůl prvotřídní kvality. 
 
Stůl je určen pro vnitřní prostředí: sestavit a používat pouze uvnitř. 
 
Důležité: Po sestavení je fotbalový stůl poměrně široký, může být problém s 
průchodem dveří. Sestavujte fotbalový stůl v místnosti, ve které ho budete používat. 
Pokud budete potřebovat fotbalový stůl přemístit do jiné místnosti, je nutné 
demontovat nohy. 
  
V zájmu zachování dlouholeté životnosti fotbalového stolu, doporučujeme postupovat 
dle jednoduchých pokynů: 

 

1. Váš stůl je určen pro hraní uvnitř. Nevystavujte jej venku. Vlivem deště, sněhu a 
vysoké vlhkosti může dojít k poškození materiálu stolu. Je také nutno vyvarovat se 
dlouhodobému vystavení slunci, UV záření může poškodit barevnou stálost. 

 
2. Čistěte fotbalový stůl pravidelně. K čištění používejte běžně dostupné čisticí 

prostředky. Ke zlepšení chodu tyčí, používejte pouze kvalitní silikonový spray. 
Nepoužívejte jakýkoliv rostlinný nebo jiný tuk, dochází k nanesení nečistot.  

 
 
 
 
 
 
 
Garlando/TAB nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů. 
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Řazení hráčů při montáži tyčí do fotbálku 
 

 
 
 
 

obr. 16 
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Montáž tyčí a počítadel skóre 
 
Při montáži tyčí postupujte dle následujícího vyobrazení. Plastové rukojeti narážejte jemně malým kladívkem 
až po osazení všech tyčí a montáži ložisek s kryty.  
Jako poslední namontujte plastvá počítadla skóre. Stranově osaďte barvy tak jak je vyobrazeno na obr.16. 
 
 

 

Upozornění: 
 
Plastovou ručku narážejte opatrně až po zářez vyznačený na tyči. Obrázek „e“ na této straně. 
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Záruční podmínky 

Záruční doba začíná běžet od data vystavení faktury nebo od data dodání.

Možnost opravy nebo vrácení výrobku je k dispozici POUZE při předání výrobku v originálním balení 
spolu s dokladem o zakoupení a návodem k montáži a použití. V opačném případě bude účtován 
poplatek! 
Záruka se vztahuje na výrobní závady a vady materiálu. Nepokrývá poškození způsobené 
nesprávným  použitímnebo force majeure nebo přirozeným opotřebením. 

Během záruční doby máte nárok na provedení nutných oprav. To znamená, že v záruční době platné
od data zakoupení bezplatně odstraníme veškeré závady. Po uplynutí záruční doby bude účtován 
poplatek za náklady na přepravné a balné. V případě nutnosti provedeme náhradu celého výrobku nebo jeho
součástí. 

Pokud naše snaha o odstranění závady v záruční době nebude úspěšná nebo pokud se oprava 
nevyplatí, máte rovněž právo dle svého uvážení na odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny.

V případě jakékoliv závady nás prosím ihned uvědomte. Zjevné vady, včetně poškození při přepravě,
budou uznány pouze při nahlášení nejpozději do jednoho týdne od dodání.

Postup při vzniku závady a vrácení výrobku 

V případě vzniku jakékoliv závady se prosím obraťte na prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili a
předejte mu jej. Ujistěte se prosím, že je výrobek řádně zabalen (v originálním balení) a přiložte 
k němu doklad o zakoupení spolu s podrobným popisem závady. 

Důležité upozornění!
Reklamace mohou být zpracovány, POUZE pokud je tento výrobek vrácen v originálním balení,
a to bez výjimky (rovněž prosím přiložte návod k montáži a použití, podrobný popis 
závady a doklad o zakoupení). Pouze originální balení zaručuje odpovídající ochranu při přepravě výrobku, 
a proto byste si je měli během záruční doby ponechat.
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