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Pred montážou alebo použitím stola na stolný tenis si prečítajte nasledujúce informačné pokyny. 
Obsahujú dôležité informácie pre používanie a údržbu zariadenia, ako aj pre Vašu osobnú 
bezpečnosť. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste na účely údržby alebo pri 
objednávaní náhradných dielov. 

Všetky výrobky JOOLA sú navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi a podliehajú 
konštantnému procesu kontroly kvality počas výroby. Poznatky získané v tomto procese sa používajú 
na neustále zlepšovanie a rozvíjanie našich produktov. Aby sme našim zákazníkom ponúkli čo najlepšiu 
kvalitu výrobkov, vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať technické zmeny. Napriek tomu, ak máte 
nejaké dôvody na podanie sťažnosti, obráťte sa na svojho predajcu JOOLA. 

KLASIFIKÁCIA 

Trieda C (Na rekreačné využitie (vysoká kvalita)) 

Typ 
3 Rozkladací stôl s dvoma samostatnými doskami z ktorých každá má svoj pripevnený 
skladací podvozok. (stôl na kolieskach s oddelenými skladacími polovicami) 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Stôl na stolný tenis by sa mal používať iba na určený účel, t.j. na hranie s vhodnými raketami a 
loptičkami na stolný tenis. 

• Všetky iné použitia sú zakázané a môžu byť nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za 
škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním stola. 

• Poškodené alebo opotrebované súčasti môžu ohroziť Vašu bezpečnosť alebo skrátiť životnosť 
stola na stolný tenis. Okamžite nahraďte opotrebované alebo poškodené súčasti a stôl 
nepoužívajte, pokiaľ tak neurobíte. Používajte len náhradné diely vyrobené spoločnosťou 
JOOLA. 

• Stôl na stolný tenis spĺňa všetky bezpečnostné predpisy. Nesprávne opravy, zmeny konštrukcie 
(odstránenie originálnych častí, pridanie iných komponentov atď.) môžu ohroziť bezpečnosť 
používateľa. 

• Poučte iné osoby (najmä deti) ako stôl správne používať a upriamte pozornosť na akýkoľvek 
možný zdroj nebezpečenstva, najmä pri nastavovaní alebo demontáži stola. 

• Upozornenie: Počas montáže udržujte deti mimo dosahu stola (riziko udusenia - obsahuje malé 
časti). 

• Pri nastavovaní alebo demontáži stola nezostávajte v dosahu sklonu. 

• Stôl na vonkajšie používanie skladujte na zabezpečenom mieste. Po zložení hrozí prevrhnutie 
stola silným vetrom. 

• Stôl na stolný tenis môže byť presúvaný iba v prepravnej (zloženej) polohe, inak hrozí 
nebezpečenstvo zranenia. 

• Stôl na stolný tenis je v súlade s normou EN 14468-1: 2004. 

• V závislosti od frekvencie používania pravidelne kontrolujte všetok spojovací materiál, aby ste 
sa uistili, že je v dobrom prevádzkovom stave. 

• V prípade otázok sa prosím obráťte na svojho predajcu JOOLA. 

MANIPULÁCIA 

• Pred použitím sa presvedčte, či je stôl na stolný tenis úplne a správne zmontovaný. 

• Zabezpečte, aby stôl na stolný tenis, ktorý nie je odolný voči počasiu, nebol vystavený vlhkosti 
ani dažďu. Udržujte stôl mimo dosahu priamych zdrojov tepla. Ak by sa povrch skrútil, položte 
stôl na rovný povrch na niekoľko dní. 

• Stôl umiestnite na rovný povrch. 
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• Nezakrývajte stôl plastovou fóliou, pod ktorou sa môže vytvárať kondenzácia. Odporúčame 
nepremokavú plachtu JOOLA. 

• Pri používaní jedným hráčom, môžu byť polovičky stola samostatne zložené. 

• Viac informácií o stolnom tenise nájdete v odbornej literatúre o danej téme. 

• Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne alebo abrazívne materiály, pretože by mohlo 
dôjsť k poškodeniu povrchov stola. Vo väčšine prípadov stačí mierne navlhčená handrička. 

• Likvidácia odpadu: Výrobky JOOLA sú recyklovateľné. Na konci svojej životnosti prosím tento 
výrobok zlikvidujte správne a bezpečne (miestne zberné miesta). 

POKYNY PRE MONTÁŽ 

• Zariadenie musí byť zostavené s primeranou starostlivosťou dvoma dospelými osobami. 

• Uistite sa, že ste dostali všetky požadované časti (pozri kontrolný zoznam) a že sú 
nepoškodené. Ak máte nejaké dôvody na podanie sťažnosti, obráťte sa na predajcu JOOLA. 

• Pred montážou zariadenia starostlivo preskúmajte výkresy a vykonajte montáž v poradí podľa 
diagramov. Správnosť poradia je uvedená veľkými písmenami. 

• Upozorňujeme, že pri práci s nástrojmi alebo pri manuálnej práci je vždy nebezpečenstvo 
zranenia. Pri montáži tohto zariadenia preto buďte opatrný. 

• Zabezpečte, aby pri montáži nenastali možné zdroje nebezpečenstva, napríklad nenechávajte 
voľne položené náradie. Obalový materiál vždy likvidujte takým spôsobom, aby nespôsobil 
žiadne nebezpečenstvo. Vždy, keď sa deti hrajú s plastovými vreckami, existuje riziko 
zadusenia! 

• Upozornenie: Počas montáže udržujte deti mimo dosahu stola (riziko udusenia - obsahuje malé 
časti). 

• Spojovací materiál, ktorý je potrebný pre každý montážny krok, je znázornený v príslušnej 
schéme. Použite spojovací materiál presne podľa pokynov. 

• Zmontujte najskôr všetky časti na voľno a skontrolujte, či boli správne namontované. Dotiahnite 
samoistiacu maticu rukou, až kým nedôjde k odporu, potom použite kľúč na úplné utiahnutie 
matiek (uzamykacie zariadenie). Potom skontrolujte, či boli všetky skrutkové spoje pevne 
utiahnuté. Upozornenie: po odskrutkovaní samoistiacich matíc už nebudú fungovať správne 
(uzamykanie je zničené) a musia sa vymeniť. 

• Z technických dôvodov si vyhradzujeme právo vykonať predbežné montážne práce (napríklad 
koncovky trubiek). 

• Ponechajte originálny obal tohto výrobku tak, aby ho bolo možné neskôr použiť na prepravu. 
Tovar môže byť vrátený iba po predchádzajúcej dohode a vo vnútornom obale, ktorý je 
bezpečný na prepravu, ak je to možné, v originálnom balení. Je dôležité poskytnúť podrobný 
popis o poruche/poškodení! 

NÁHRADNÉ DIELY 

Pri objednávaní náhradných dielov vždy uveďte celé číslo výrobku, náhradný diel, požadované 
množstvo a S/N výrobku (pozri nákres náhradných dielov). 

Napríklad: číslo výrobku 11610 / náhradný diel č. 94130118 / 2 kusy / S / N ..... 

Dôležité: ceny náhradných dielov nezahŕňajú spojovací materiál; ak je potrebný spojovací materiál 
(skrutky, matice, podložky atď.), treba to na objednávke jasne uviesť pridaním slov „s upevňovacím 
materiálom". 
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KONTROLNÝ ZOZNAM (obsah balenia) 
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Potrebujete tiež nasledujúce náradie (nie je 
súčasťou balenia): 

 

VEĽKOSTNÁ POMOC PRE SKRUTKOVÉ SPOJE 

 

MONTÁŽ 
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Umiestnite jednu polovicu stola a uistite sa, že nemôže skĺznuť ani sa preklopiť. 
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Vykonajte kroky 2a – 4 pre druhú polovicu stola. Znova sa uistite, že stôl nemôže skĺznuť ani sa 
preklopiť! 
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SKLOPENIE POLOVICE STOLA 

 

ZLOŽENIE POLOVICE STOLA 

 



13 
 

 

  



14 
 

VÝKRES A ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV 

Vždy prosím uveďte číslo dielu stola na stolný tenis pri objednávaní náhradného dielu (ND). 

Číslo Názov Počet ks Číslo ND 

1 Stôl na stolný tenis (uveďte číslo položky stola!) 11610 2 94130127 

2 Profil 1479 strana 1466 2 94111552 

3 Profil 1308 ľavý 1295 2 94111556 

4 Profil 1308 pravý 1295 2 94111554 

5 Rohový konektor 5537 4 70130809 

6 Matica 8 10700003 

7 Uzamknutie otvorov 5942 2 70111822 

8 Uzamknutie 5943 2 70111823 

9 Bezpečnostný hák 2387 2 70111821 

10 Stredový klin 5944 2 70111824 

11 Noha rámu 2 94111542 

13 Vzpera 1118 2 94111543 

14 T-kus 4 94111544 

15 Záslepka 8 10100009 

16 Vložky náboja kolesa 10,5 mm 16 10116013 

17 Koleso 102 4 94111230 

19 T-kus 4 94111547 

21 Trubica 20 x 20 x 1 120 x 1,5 2 94111549 

22 Záslepka 25 x 25 mm 4 10100065 

23 2 otvory v axiálnej vzpere 2 94111550 

24 3 otvory v axiálnej vzpere 2 94111551 

25 Lamelová záslepka 30 x 15 mm 4 10100048 

29 Poistná páčka 1450 2 94111084 

30 Poistná páčka 1  2691 2 70130960 

31 Poistná páčka 2  2692 2 70130965 

32 Ložiskový blok 4 70130906 

33 Ručná prítlačná doska 4441 2 70130532 

34 Kompletný spojovací materiál vo vrecúšku (nezobrazené) 1 94180665 

34.1 Vrecko skrutiek 1 (nezobrazené) 1 94180670 

34.2 Vrecko skrutiek 2 (nezobrazené) 1 94180671 

34.3 Vrecko skrutiek 3 (nezobrazené) 1 94180674 

34.4 Vrecko skrutiek 4 (nezobrazené) 1 94180673 

35 Tlačné pružiny 4 25505854 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach 
týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 
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Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom 
svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou 
zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov 
s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a 
na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto 
dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách 
a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce 
použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom 
o zakúpení. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni 
v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody 
na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je 
možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov 
na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny 
chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 
dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo 
lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca 
náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

 

 
Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 


