
MANUAL PENTRU FOTBAL DE MASĂ GLASGOW 121 X 101 X 79 CM  

Vă mulțumim că ați cumpărat un fotbal de masă de la noi. Sperăm că va satisface așteptările 
dumneavoastră și că vă veți distra pe cinste în timpul jocurilor. Pentru a vă asigura că fotbalul de 
masă își îndeplinește scopul și nu își reduce durata de viață, vă rugăm să citiți cu atenție 
următoarele instrucțiuni.

AVERTISMENT! Doi adulți sunt necesari pentru a asambla mingea de fotbal!!!

Lista de piese: (mărimea reală poate varia.)

R1.ax cu doi jucatori casa                                             
R2.ax cu doi jucatori oaspeti
R3.ax cu trei jucatori casa 
R4.ax cu trei jucatori oaspeti
R5.ax cu cinci jucatori casa
R6.ax cu cinci jucatori oaspeti
R7.ax cu portar casa
R8.ax cu portar oaspete
A1.minge 2x
A2. cheie imbus 1x
P1.pereti laterali 2x
P2.partea terminală 2x
P3.zona de joc 1x
P4.picioare 4x
P5.mânere 8x
P6.capătul tijei 8x
P7.contor 2x
P8.suport de susținere 2x
P9.materiale de întărire 2x
P10.suport pentru paharele cu bautura 2x





1. Alegeți un loc curat și nivelat pentru instalare. Vă recomandăm să asamblați masa 
pe partea de sus a cutiei pentru a proteja piesele în timpul asamblării. Așezați piesa 
laterală P1 cu susul în jos și cu partea de furnir în față (așa cum se arată în figura 1).
Gaura mingii va fi mai aproape de sol. Aliniați stâlpii în același mod ca în figura 1. Vă
rugăm să țineți cont de poziția găurilor care se află la capăt. Acestea sunt capetele 
mânerelor barelor. Există patru mânere pentru fiecare parte, așa că este important 
să aliniați stâlpii exact așa cum se arată în imaginea de mai jos - nu uitați că masa 
se va roti.

2. După ce v-ați asigurat că barele sunt așezate corect, așezați al doilea panou lateral
P1 deasupra barelor. Așezați placa P3 în fantele din panourile laterale. După ce ați 
poziționat panoul de joc, așezați bretelele de susținere P8 deasupra acestuia. Fixați
suporturile plăcii de joc cu piulițele H3 și șaibele H2, așa cum se arată în figura 2.



3. Introduceți piesele de capăt P2 în caneluri astfel încât să se întâlnească cu 
panourile laterale și înșurubați-le împreună cu ajutorul șuruburilor H4 și al șaibelor 
H2. Asigurați-vă că colțurile sunt perpendiculare între ele pentru a evita 
deteriorarea suprafeței de joc..

4. Atașați contravântuirile P9 între picioare, apoi atașați picioarele P4 la fiecare colț cu 
ajutorul șaibei H2 și a șuruburilor H4. Completați ansamblul piciorului prin 
înșurubarea nivelatoarelor de picior H6 - așa cum se arată în figura 4..



5. Acest pas necesită două sau mai multe persoane! Întoarceți cu mare grijă masa și 
puneți-o pe picioare. Aveți grijă, masa este foarte șubredă și barele vor aluneca. Nu 
ridicați niciodată masa de bare. Folosiți șuruburile H5 pentru a fixa contoarele P7. 
Folosiți șuruburile H7 pentru a fixa suporturile de pahare P10 pe plăcile de capăt. 
Atașați mânerele P5 la bare. Asigurați-vă că mânerele sunt complet așezate.Dacă 
mânerele nu pot fi montate pe bare, o picătură de săpun lichid vă va ajuta. Așezați 
capacele de capăt P6 la celălalt capăt al barelor.

Felicitări, tocmai ați montat o masă de fotbal. Vă dorim multă distracție în timpul 
jocului. Vă rugăm să păstrați cu grijă acest manual pentru referințe ulterioare


