NÁVOD K OBSLUZE – XXL POKER STŮL

Děkujeme, že jste si v našem obchodu zakoupili pokerový stůl. Před sestavením stolu prosíme o
pečlivé pročtení následujícího manuálu. Pokud budete produkt někomu půjčovat nebo darovat,
prosíme, přiložte také tento návod. Stůl neslouží ke komerčním účelům.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:










pečlivě si pročte tento návod, abyste se seznámili s obsahem balení a montáží stolu
jednotlivé díly stolu opatrně vyjměte z balení a zkontrolujte je, že nejsou poškozené,
v opačném případě ihned kontaktujte dodavatele
pokud sestavíte stůl z poškozených nebo vadných částí může následně dojít k jeho poškození,
popř. další úhoně, za kterou dodavatel neručí a na toto poškození se nevztahuje záruka
stůl je určen pro rekreační hraní, používejte ho pouze k danému účelu, nezatěžujte ho velkou
vahou
povrch stolu se skládá z různých materiálů, které vyžadují každý svou péči, každopádně se
vyhýbejte polití stolu, jeho propálení apod.
okraj stolu z koženky: při znečištění, je nutné ihned znečištěnou část otřít vlhkým hadříkem a
poté dosušit, pro zvýšení životnosti materiálu doporučujeme zakoupit čistič na koženku +
impregnaci, zajistíte tím, že materiál i přes časté používání zůstane vláčný a pěkný
prostor pro žetony – imitace dřeva: pokud dojde k znečištění, ihned zasažené místo setřete
vlhkým hadříkem (můžete použít mýdlovou vodu) a místo poté vytřete do sucha
hrací plátno – textilie: výrazně doporučujeme vyvarovat se rozlití pití na plátno, mohlo by
dojít k jeho poškození, pokud se tak stane, skvrnu se snažte ihned vysušit

SEZNAM DÍLŮ:
1x

deska stolu

2x

nohy stolu

1x

chip tray – plastový držák žetonů

9x

držák na pití

POSTUP MONTÁŽE:
1. Stůl se skládá ze 3 částí – desky stolu a 2 ks nohou.

2. Desku otočte hrací plochou dolu (doporučujeme položit na plachtu, nebo měkký povrch, aby
nedošlo k poškození desky), poté do připravených otvorů umístěte nohy stolu – není zapotřebí
žádných šroubů.

3. Stůl otočte na nohy, poté umístěte do připravených otvorů držák na žetony a držáky na pití. Váš
pokerový stůl je připraven na zahajovací hru.

