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monteringsanvisningar

• Produkten är inte lämplig för barn under 3 år, den innehåller små delar som kan sväljas av ett barn.

• Produkten ska monteras av en vuxen.

VARNING: Risk för kvävning - produkten innehåller bollar och smådelar och är därför inte lämplig för barn under 3 år.

VIKTIG

Behåll manualen. Läs hela manualen och bekanta dig med alla delar innan du påbörjar installationen
och med de individuella monteringsstegen. Kontrollera att alla delar har skickats enligt följande tabell.

Delarlista

1 2 3 4 5 6

Vänster ben
Sidoplatta Tavla med hål

för mål
Fram och bak

tallrik
Spelplanen

Stöd 2EA
2EA 1EA

2EA2EA 2EA

7 8 9 10 11 12

Höger ben Bricka
22X8,5MM

Skruva för
fotfäste

8X30MM

Skruv 3,5 X 35MM

2EA Skruv 6X65MM Bricka
18X6,5MM

12EA
16EA

8EA
16EA 8EA

13 14 15 16 17 18

Platt skruv
huvud

3,5 x 14 mm

Platt skruv
huvud

3,5 x 16 mm

Skruva

3,5 X 21 MM
Stick (1 spelare) Stick (2 spelare)

(1080 MM)
2EA

Stick (5 spelare)

(895 MM)(965 MM)
8EA 2EA4EA6EA 4EA



19 20 21 22 23 24

Spelare (vit) Konvex skruv
huvud 3,5X7MM

Spelare (blå) Hörnbar Chrome bar Ärm

11EA 2EA11EA 4EA 4EA
52EA

25 26 27 28 29 30

Hantera
8EAGummistopp Kastare

Disken Justerbar fot Boll

16EA 2EA
2EA 4EA 2EA

31 32 33

Insexnyckel
Ändkåpa Mål

1EA
8EA 2EA

2 vuxna bör vara närvarande vid montering av bordsfotboll.

1) Öppna båda lådorna nära där fotbollen ska placeras.

2) Ta bort innehållet i förpackningen och kontrollera att alla delar som anges i reservdelslistan har levererats. 
Vi rekommenderar att du använder botten av den stora lådan som en ren plan yta att montera produkten 
på. Ta försiktigt bort alla fyra sidorna av lådan och börja montera bordsfotbollen.



3) Fäst målplattan (2) på sidoplåtarna (1) på båda sidor med två skruvar (10) och två brickor 
(11).

Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt ännu.

4) Sätt in spelytan (4) mellan sidoplåtarna (spelytans tryck är vänd nedåt). Om spelytan inte glider 
in lätt, se till att du inte drar åt skruvarna för hårt och att brädan inte fastnar i skåran.

5) Fäst på samma sätt den andra plattan med målhålet (2) på sidoplåtarna (1). Obs: Se till 
att sidoplåtarna är vinkelräta mot plattorna med målhålet.

6) Fäst spelytan (4) vid målhålsplattorna (2) med skruvarna (12).



7) Fäst den främre och bakre plattan (3) och skjut in hörnskenorna (22) i springorna mellan sidoplåtarna (1) och den 
främre och bakre plattan (3).

8) Fäst grinden (32) på skivan (3) med fyra skruvar (15). Fäst den andra grinden på andra sidan av 
bordet på samma sätt.

9) Fäst vart och ett av stöden (5) på spelplanen (4) med två skruvar (12).

10) Skjut kromstången (33) mellan vänster (6) och höger (7) ben och använd de fyra skruvarna (8) och fyra 
brickor (9) för att fästa varje ben vid bordet. Följ samma procedur för att montera benen på andra 
sidan.
Obs: Om skruvarna (8) inte kan dras åt måste du lossa skruvarna (10) något.



11) Fäst den justerbara foten (28) på varje ben.

12) Vänd på bordet, ställ det på fötterna och placera det där du ska använda det. Bordet ska vändas 
av två vuxna.
Obs: Håll inte bordet i benen. Håll den i sidoplåtarna.



UPPMÄRKSAMHET:Bordet ska vändas av två vuxna.

1. Höj bordet, det finns en vuxen i varje ände. Håll inte bordet i fötterna. Håll den i 
sidoplåtarna.

2. Vänd på bordet.

3. Placera den på alla fyra benen samtidigt.

13) Skjut en spelare (19 eller 20) på stången (16) tillsammans med hylsan (24) och gummistoppet (25) (en hylsa och 
ett stopp på varje sida av spelaren). Skjut på ärmarna (24), stopperna (25) och spelarna (19 eller 20) på 
stängerna (16, 17, 18).

14) Fäst spelarens pinnar (19, 20) och hylsor (24) på   de räfflade skruvarna (21).



15) Fäst bollkastarna (26) på sidoplåtarna (1) med tre platta skruvar (14) på   varje sida.

16) Fäst båda räkneverken (27) vid målhålsplattorna (2) med två platta skruvar
(15).



17) Skjut in handtagen (30) och ändlocken (31) på spelarnas stänger.

Tips: För enklare glidning av handtagen rekommenderar vi att man applicerar t.ex. en fönsterputs i en barspray och 
sedan slår handtagen lätt på stängerna, t.ex. med en trähammare.

18) Om bordet svänger, ställ det i nivå med de justerbara fötterna (28).



BORDSFOTBOLLEN ÄR NU KLAR ATT ANVÄNDA.



Garantivillkor, reklamationer
Allmänna bestämmelser och definitioner

Dessa garantivillkor och reklamationsförfarandet reglerar villkoren och omfattningen av den garanti som säljaren lämnar för de 
varor som levererats till köparen, samt förfarandet för att reglera de reklamationskrav som köparen har gjort gällande den 
levererade varan. Garantivillkoren och reklamationsförfarandet regleras av de relevanta bestämmelserna i lag nr. 40/1964 Coll., 
The Civil Code, Act nr. 513/1991 Coll., The Commercial Code och Act nr. 634/1992 Coll., Konsumentskyddslagen, med ändringar, 
senare föreskrifter, även i frågor som inte nämns i dessa garantivillkor och i reklamationsförfarandet.

Säljare är företaget SEVEN SPORT sro med säte på Bořivojova 35/878, 13000 Prag, I.Č. 26847264, 
införd i handelsregistret som förs av den regionala domstolen i Prag, avsnitt C, inlaga 116888.

På grund av gällande lagreglering skiljer man mellan en köpare som är konsument och en köpare som inte är 
konsument.

"Köpare-konsument" eller helt enkelt "konsument" är en person som vid ingående och fullgörande av ett avtal inte agerar i sin 
näringsverksamhet eller verksamhet.

En "icke-konsument"-köpare är en företagare som köper produkter eller använder tjänster för sin 
verksamhet med dessa produkter eller tjänster. Denna köpare regleras av ramköpeavtal och affärsvillkor i 
den utsträckning som gäller för honom och handelsbalken.

Dessa garantivillkor och reklamationsförfarandet är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljaren och 
köparen. Garantivillkoren och reklamationsförfarandet är giltiga och bindande, om inte annat avtalats av parterna i 
köpekontraktet eller i ett tillägg till detta avtal eller annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren lämnar köparen en garanti för varans kvalitet under en period av 24 månader, om från garantikort, 
faktura för varan, följesedel, eller ett annat dokument för varorna anger inte en annan garantitid som 
tillhandahålls av säljaren. Den lagstadgade garantins längd till konsumenten påverkas inte.

Som garanti för kvalitet påtar sig säljaren skyldigheten att den levererade varan är lämplig att användas för det vanliga, resp. för 
det avtalade ändamålet och att det behåller det vanliga, eller överenskomna fastigheter.

Garantivillkoren gäller inte för defekter orsakade av:

på grund av användarens fel, dvs skador på produkten på grund av felaktig översyn, felaktig montering, otillräcklig insättning av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedalerna i handtagen och handtagen mot mittaxeln

felaktigt underhåll

mekanisk skada

slitage på delar vid normal användning (t.ex. gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, etc.)

en oundviklig händelse, en naturkatastrof

oprofessionella ingrepp

felaktig hantering eller felaktig placering, på grund av låg eller hög temperatur, exponering för vatten, 
oproportionerligt tryck och stötar, avsiktligt ändrad design, form eller dimensioner



Klagomålsförfarande

Förfarande för att hävda ett fel i varor

Köparen är skyldig att så snart som möjligt efter risk för skada på varan, resp. efter dess leverans. Köparen 
ska utföra besiktningen på ett sådant sätt att alla fel som kan identifieras vid en skälig fackbesiktning 
identifieras.

På begäran av säljaren är köparen skyldig att styrka köpet och reklamationens berättigande genom faktura eller 
följesedel med angivet produktions- (serie)nummer eller genom samma handlingar utan serienummer. Om 
köparen inte styrker reklamationens giltighet med dessa handlingar, har säljaren rätt att avslå reklamationen.

Om köparen anmäler ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. garantivillkoren inte uppfylldes, felet anmäldes av 
misstag etc.) har säljaren rätt att kräva full ersättning för kostnader som uppkommit i samband med 
undanröjande av det fel som sålunda anmälts av köparen. I detta fall kommer beräkningen av serviceinsatsen att 
baseras på den giltiga prislistan över arbetsprestationer och transportkostnader.

Om säljaren finner (genom provning) att den påstådda produkten inte är defekt anses reklamationen vara 
obefogad. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva betalning av kostnader som uppkommit i samband med ett 
obefogat reklamation.

I händelse av att köparen klagar på defekter i de varor som omfattas av garantin enligt säljarens gällande garantivillkor, 
kommer säljaren att åtgärda defekten genom att reparera eller ersätta den defekta delen eller utrustningen med en 
felfri. Med köparens samtycke har säljaren rätt att i utbyte mot defekta varor leverera andra varor fullt funktionellt 
kompatibla, men minst samma eller bättre tekniska parametrar. Valet beträffande sättet att hantera reklamationen 
enligt denna paragraf tillkommer säljaren.

Säljaren kommer att hantera reklamationen inom 30 dagar från leverans av den defekta varan, såvida inte en längre period 
avtalats. Likviddagen anses vara den dag då det reparerade eller utbytta godset överlämnades till köparen. Om säljaren på 
grund av felets art inte kan hantera reklamationen inom angiven tid, kommer han att komma överens med köparen om en 
alternativ lösning. Om ingen sådan överenskommelse träffas är säljaren skyldig att ge köparen ekonomisk ersättning i form av 
kreditnota.

Försäljningsdatum: Säljarens stämpel och underskrift:
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I 4325 Fotbollsbord ARBETARE MESSER



Monteringsanvisningar. Delarlista

Ej lämplig för barn under 3 år. Liten del kan sväljas. Produkten 
ska monteras ordentligt av en vuxen före användning.

VARNING: Kvävningsrisk - Leksaken innehåller små bollar och/

eller små delar. Ej för barn under 3 år.

VIKTIG!

Behåll dina instruktioner. Innan du försöker montera, läs igenom denna instruktionsbok för att 
bekanta dig med alla delar och monteringssteg. Se reservdelslistan nedan och se till att alla delar 
har medföljt.

DELLISTA

1 2 3 4 5 6

VÄNSTER BEN
SIDOBORD MÅL SLUT

STYRELSE

SLUTTAVLA FOTBOLL
PLAYFIELD SUPERA BARNSKÄLLER

2EA

2EA
2EA 2EA

2EA 1EA

7 8 9 10 11 12

HÖGER BEN 22X8,5MM
BRUCKOR

3,5 X 35 MM
BRUCKHUVUD

SKRUVA

8X30MM BEN
BULT

2EA 6X65MM BULT 18X6,5MM
BRUCKOR16EA16EA 8EA 12EA8EA

13 14 15 16 17 18

3,5X16MM FLAT
HUVUDSKRUV

3,5 X 21 MM
BRUCKHUVUD
SKRUVA

1 (3) SPELARSPÅN 2 SPELARE SPÅN 5 SPELARE
STÖV (895 MM)

3,5X14MM FLAT
HUVUDSKRUV

(965 MM) (1080 MM)
4EA 2EA

8EA 4EA 2EA
6EA



19 20 21 22 23 24

SPELARE (VIT) SPELARE (BLÅ)
STOPP RING

3,5X7MM RUND
HUVUDSKRUV11EA HÖRN KROMBAR11EA 4EA

4EA 2EA
52EA

25 26 27 28 29 30

MÅLGÖRARE HANDGREPP
GUMMI STÖD BOLLETTAR CUP 2EA BEN NIVELLER FOTBOLL

8EA
16EA 2EA 4EA 2EA

31 32 33

ALLEN NYCKEL
MÅLRUTA

1EA
SLUT CUP

2EA
8EA



MONTERINGSANVISNINGAR:

Vi rekommenderar att två vuxna arbetar tillsammans för att sätta ihop detta spel.

1) Öppna de 2 kartongerna på ditt nya fotbollsbord nära platsen där du faktiskt ska använda bordet.

2) Ta bort allt innehåll från kartongerna och kontrollera att du har alla listade delar som visas på reservdelslistan. Vi 
föreslår att du använder den nedre kartongen som en ren, platt arbetsyta för att skydda bordet. Klipp eller riv 
försiktigt de fyra kartonghörnen från den största kartongen så att den nedre kartongen nu är ditt arbetsområde.

FIGUR 1.

3) Fäst en måländbräda (# 2) mellan sidobrädorna (# 1) med två bultar (# 10) och två brickor (# 11) per sida 
som visas i FIG 1 och 1A.

OBS: Dra inte åt skruvarna för snabbt nu, i ett senare steg måste du göra det.

4) Skjut spelfältet (nr 4) med grafiken nedåt som visas i FIG.1. Om fältet inte glider smidigt, kontrollera att 
du inte har dragit åt några skruvar för hårt eller att spelfilen inte fångas av spåret.

VARNING: Gör det

spelplanen b
inte hålla

och den

FIG.2.

5) Upprepa steget för att fästa den andra måländbrädan (nr 2) på sidobrädorna (nr 1) som visas i

FIG 2. NOTERA: Se till att två sidobrädor (# 1) och måländbrädor (# 2) är fyrkantiga.

6) Fixera fotbollsplanen (# 4) på   målbrädorna (# 2) med hjälp av fyra brickhuvudsskruvar (# 12) som visas i 
FIG.2.



FIG.3.

7) Placera de två gavelbrädorna (# 3) på de öppna ändarna och skjut in de fyra hörnen (# 22) i spåret på sidan (# 1) och 
gavelbrädorna (# 3) som visas i FIG 3A och 3B.

8) Fäst målboxarna (nr 32) på ändbrädorna med hjälp av fyra brickhuvudsskruvar (nr 15) per mållåda. Se FIG.3.



FIG.4.

9) Placera två stödstag (nr 5) på spelplanen (nr 4) som visas i FIG.4. Fäst dem med två av brickhuvudets 
skruvar (nr 12) per sida. Se FIG.4.

FIG.5.

10) Fäst vänster (# 6) och höger (# 7) ben med kromstången (# 33) mellan dem på fotbollsbordet med fyra 
benbultar (# 8) och fyra brickor (# 9) per ben som visas i FIG 5 och 5A. NOTERA: Om du har problem med att 
sätta in benbultarna (nr 8), kan du behöva gå tillbaka till steg 3 och lossa bultarna (nr 10) lite.



FIG.6.

11) Leta upp benutjämnarna (nr 28) och skruva en i varje ben som visas i FIG 6.



FIG.7.

12) Lyft bordet från golvet med två starka vuxna, vänd på det och ställ bordet på benen på den 
plats där du ska spela spelet.

OBS: Håll inte i benen Du bör ta upp bordet vid bordsskåpet! såsom visas i FIG.

VARNING:Två vuxna behövs för att vända bordet enligt bilden.

1.Plocka upp bordet, en vuxen i varje ände.Håll inte i benen! Du borde hämta bordet vid bordsskåpet!

2. Vänd på bordet.

BORDSKÅP

FIG.8.

13) Skjut en spelare (# 19 eller # 20) i mitten och en stoppring (# 24) och en gummistötfångare (# 25) på varje sida av 
spelaren på de två 1-spelares stavarna (# 16). Se. FIG.8 och 8A. Skjut stoppringar (# 25) och spelare (# 19 eller # 20) 
på spelarspön (# 16, # 17 och # 18)

Se FIG 8 och 8A.



FIG. 9.

14) Använd två runda skruvar (# 21) per stoppring (# 24) och spelare (# 19 eller # 20) som visas i FIG 9 och 9A.



FIG. 10.

15) Fäst de två kulreturskålarna (# 26) på sidobrädorna (# 1) med tre plattskruvar (# 14) per sida. Se 
FIG. 10 och 10A.



FIG. 11.

16) Fäst de två målskyttarna (# 27) på de två målbrädorna (# 2) med två platta skruvar (# 15) per målskytt. Se 
FIG.11.



FIG.12.

17) Skjut in handtagen (# 30) och ändlocken (# 31) på spelarstavarna.

TIPS: För att göra handtagen enklare att fästa, spraya lite fönsterputsmedel på stavändarna före installationen 
och slå försiktigt den med en trähammare på spelarstavarna. Se FIG.12 och 12B.



FIG.13.

18) Om bordet inte är vågrätt kan du justera bennivåerna (# 28) en efter en tills bordet är exakt plant. Se fig. 13 
och 13A.



SPELMONTERINGEN ÄR KOMPLETT.

DU ÄR NU REDO ATT SPELA




