
TEQBALL ONE - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE 

VŠEOBECNÉ 

Děkujeme, že jste si vybrali stůl Teqball One. Rádi bychom vám poradili s montáží. Přečtěte si 

pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich. 

BEZPEČNOSTÍ POKYNY 

Každá osoba, která zpracovává nebo používá stůl Teqball One, musí dodržovat pokyny popsané v 

tomto dokumentu. Osoba odpovědná za sestavení a používání stolu Teqball One musí zajistit, aby 

všichni uživatelé viděli doporučení pro použití uvedená v tomto dokumentu a v Uživatelské příručce 

stolu Teqball One. Při společném užívání se důrazně doporučuje, aby byly zobrazeny pokyny a 

schémata. 

Používejte stůl Teqball One až poté, co byl kompletně sestaven a po kontrole správného utažení 

šroubů. Později v závislosti na frekvenci používání (nejméně dvakrát za měsíc) pravidelně kontrolujte 

všechny šrouby, abyste se ujistili, že jejich stav je dobrý. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, 

které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se 

aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění spojovacích prostředků, avšak účinek 

lepidla klesá s každým sestavením. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků. Montáž musí 

provádět nejméně dva dospělí ve všech fázích. 

MONTÁŽ 

Stůl Teqball One je třeba sestavit nejméně dvěma dospělými osobami podle číselného pořadí 

montážních pokynů. Před montáží zkontrolujte, zda jsou v baleních obsaženy všechny správné díly. 

Uvedená množství součástí umožňují projít montážními fázemi. Použijte nástroje doporučené na 

straně 5. 

DŮLEŽITÉ: Montáž by měla být prováděna na čistém, suchém a rovnoměrném povrchu. Ujistěte se, 

že na podlaze není nic, co by mohlo poškrábat stůl. Během montáže položte obaly na zem a držte 

jednotlivé části stolu nad nimi, abyste zabránili poškození způsobenému pádem nebo nárazem. 

Během montáže odstraňte ochrannou fólii ze sítě PMMA a z desky stolu. 

 

 

 

 

TEQBALL SMART MOTNÁŽNÍ INSTRUKCE 

VŠEOBECNÉ 

Děkujeme, že jste si vybrali stůl Teqball One. Rádi bychom vám poradili s montáží. Přečtěte si 

pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich. 

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE 

Každá osoba, která zpracovává nebo používá stůl Teqball Smart, musí postupovat podle pokynů 

popsaných v tomto dokumentu. Osoba odpovědná za sestavování a používání stolu Teqball Smart 

musí zajistit, aby všichni uživatelé viděli doporučení pro použití uvedená v tomto dokumentu a v 



Uživatelské příručce stolu Teqball Smart. Při společném užívání se důrazně doporučuje, aby byly 

zobrazeny pokyny a schémata. 

Po dokončení montáže a po ověření správného utažení upevňovacích prvků a kol, plynových pružin a 

bezpečnostních zámků použijte můžete používat stůl Teqball Smart. Později, v závislosti na frekvenci 

používání (ale nejméně dvakrát za měsíc), pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, kola, 

plynové pružiny a bezpečnostní zámky, abyste se ujistili, že jejich stav je dobrý. Spojovací prvky jsou 

potaženy lepidlem, které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během 

montáže se aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, 

avšak účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků. 

Montáž musí provádět nejméně dva dospělí ve všech fázích. 

 

 

 

TEQBALL ONE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Vážený zákazníku, 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Chcete-li co nejlépe využít stůl Teqball One, rádi bychom 

vám v této příručce poskytli několik pokynů a bezpečnostních pokynů. 

Stůl Teqball One je speciálně navržené sportovní zařízení, které bylo vědecky testováno a vědecky 

vyvinuto. Prostřednictvím zákonů matematiky a fyziky se míč odrazí od stolu Teqball One tak, aby 

hráči mohli ve všech případech míč ovládat. Síť je vyrobena z průhledné PMMA desky, což způsobuje, 

že míč se bude odrážet. 

Stůl Teqball One je odolný a bezpečný výrobek, který lze použít uvnitř i venku. Ocelový podvozek je 

potažen korozivzdornou barvou a deska se skládá z vnější HPL desky. 

Stůl Teqball One je pod mezinárodní ochranou, ochranou známkou a ochranou autorských práv. 

SPECIFIKACE 

Specifikace velikosti stolu Teqball One je: 

- Délka: 3 000 mm 

- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť) 

- Výška: 900 mm (až k výšce sítě) 

Zakřivení hrací plochy je určeno vzdáleností nejvyšších a nejnižších bodů povrchu a horizontální 

vzdáleností od nejnižšího (nejvzdálenějšího) bodu povrchu k výšce sítě. 

Nejvyšší bod hrací plochy - měřený od země - je 760 mm, zatímco nejnižší bod je 565 mm. 

Horizontální vzdálenost mezi nejnižší částí povrchu a sítí je 1490 mm. 

Stůl Teqball One se skládá z těchto materiálů:  

- CDP a práškově potažené konstrukční ocel S235 

- Vnější laminát HPL 

- PUR lepidlo 

- Transparentní deska z PMMA (akrylové sklo) 



Spojovací prvky a doplňky: 

- Povrchové šrouby z nerezové oceli 

- Nastavitelné nohy z polymeru 

- Těsnění z nerezové oceli 

Váha stolu Teqball One je 147  kg (kromě obalu). 

 

 

ČIŠTĚNÍ 

Začněte prosím proceduru čištění neznámých skvrn stolu Teqball One základním čištěním. V 

posledním kroku procesu čištění je nutné provést závěrečný postup čištění, aby nedošlo k vytváření 

pruhů. V případě, že existuje nějaký druh skvrn, který není uveden níže a nemůžete vyčistit stůl podle 

uvedených procesů čištění, kontaktujte nás na adrese support@teqball.com. 

Základní čištění 

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). 

K čištění prachu, kávy, čaje, otisků prstů, ovocné šťávy nebo mastnoty / tuku prosím použijte oba 

následující postupy čištění: 

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). Přidejte 

čisticí prostředky pro domácnost bez abraziv do teplé vody. 

Závěrečné čištění 

Čistící prostředky musí být odstraněny úplně vodou, aby nedošlo k pruhování. Nakonec čistěte teplou 

vodou a otřete povrch absorpčním hadříkem nebo papírovým ručníkem. 

ÚDRŽBA 

Pravidelná údržba je nezbytná pro bezpečné a spolehlivé zachování stolu Teqball One. Nedostatečná 

údržba může vést k nebezpečným situacím, nehodám a zdravotním problémům. 

- V závislosti na frekvenci používání nejméně dvakrát za měsíc zkontrolujte všechny spojovací 

prvky, aby se zajistilo jejich správné fungování. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které 

je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se 

aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, avšak 

účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků. 

- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit vaši bezpečnost nebo zkrátit 

životnost stolu Teqball One. Přestaňte okamžitě používat stůl Teqball One a kontaktujte nás 

na adrese support@teqball.com. 

UPOZORNĚNÍ 

Abyste si mohli bezpečně užívat TeqSports, přečtěte si prosím všechny přiložené pokyny a informace 

před použitím tohoto výrobku. Používání stolu Teqball One je na vlastní nebezpečí. 

Každá osoba, která používá stůl Teqball One, musí být informována o následujících bezpečnostních 

pokynech a správném použití stolu Teqball One. Stůl Teqball One je speciálně navrženou součástí 

sportovního vybavení a není vhodný pro jiné účely. Nikdy neopouštějte děti bez dozoru nebo do 
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nekontrolované v blízkosti stolu Teqball One. Nedodržení může způsobit škody nebo dokonce 

nehody, za které společnost nenese odpovědnost. Dohled dospělých osob se týká nastavení a 

skladování, stejně jako hraní na stolu Teqball One. 

- Stůl Teqball One nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách. 

- Nedotýkejte se stolu Teqball One v horkém počasí, protože se může zahřát a způsobit hoření. 

- Zabraňte poškození hrací plochy a nosného rámu, jinak se životnost stolu Teqball One rychle 

zkracuje. 

Stůl Teqball One musí být správně nastaven. Nejen pro lepší zážitek ze hry, ale i pro vaši bezpečnost. 

Postupujte podle těchto pokynů: 

- Sestavujte pouze na rovných podlahových plochách. Pokud není povrch vyrovnaný, mohou se 

spojovací části nesprávně přizpůsobit. 

- Pokud se stůl Teqball One nezdá být vyrovnaný, je to pravděpodobně proto, že povrch 

podlahy není vyrovnaný. Opatrně přemístěte stůl Teqball One (nastavte ho do pozice pro 

hraní) v různých směrech a zjistěte tak nejlepší umístění. Pokud je podlaha extrémně 

nerovnoměrná, stůl Teqball One nemusí fungovat správně. 

Stůl Teqball One je těžký výrobek a nesprávné použití může způsobit zranění. Mějte na paměti 

následující pokyny: 

- Je přísně zakázáno sedět, skákat nebo stát na stole Teqball One nebo jeho části. 

- Nekopejte a neuhazujte do stolu Teqball One, konkrétně do hran, protože to může způsobit 

zranění. 

- Nezůstávejte pod stolem Teqball One. 

- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit bezpečnost. V takovém případě 

okamžitě ukončete používání stolu Teqball One. 

- Neodstraňujte poškozené součásti sami a neměňte konstrukci (odstranění originálních dílů, 

přidání dalších součástí atd.), protože stůl Teqball One se může stát nestabilní a může se 

zhroutit, což způsobí poškození nebo zranění. 

- Stůl Teqball One by měl být po sestavení opatrně posouván. Jedná se o těžký předmět (147 

kg) a mohlo by dojít k nebezpečí při zvedání. 

OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA 

Společnost Teqball International Limited (dále jen "společnost") zaručuje původnímu 

maloobchodnímu odběrateli (dále jen "kupujícímu"), že tento výrobek neobsahuje vady materiálu a 

zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu. V případě, že se tento výrobek během záruční doby 

stane vadným ze strany materiálu nebo výroby, obraťte se na oddělení péče o zákazníky s žádostí o 

opravu nebo výměnu, která bude poskytována zdarma dle vlastního uvážení na adrese 

www.teqball.com/warranty nebo na adrese support@teqball.com . 

Tato záruka není přenosná a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo poškození způsobené 

nesprávnou manipulací, instalací nebo používáním tohoto výrobku. Tato záruka je neplatná, pokud je 

výrobek: 

- Zneužit, poškozen nebo upraven z původního stavu nebo pokud je používán pro jiné účely 

než pro jeho obvyklé účely. 

- Poškozen nesprávným používáním, nedbalostí, poškozen při přepravě, přírodními příčinami 

nebo nehodou (včetně nedodržení pokynů dodaných s produktem). 

- Používán v komerčních službách nebo pronájmech. 



- Modifikován nebo opraven osobou, která není autorizována společností. 

Tato záruka poskytuje kupujícímu specifická zákonná práva a kupující může mít další práva, která se 

liší od státu ke státu. 

Záruční doba: 2 roky záruka na stolní desku (včetně 2 kusů stolních desek), 2 roky záruka na síť 

(včetně 1 kusu transparentní desky PMMA), 2 roky záruka na podvozek (zahrnující 2 kusy levé nohy, 2 

kusy pravých nožiček, 2 kusy nožních konektorů L-profilových ocelí, 1 kus ohybného nosníku s 

kolíkem, 2 kusy ohybných nosníků bez kolíku, 1 kus středního kříže). 

 

CO HRADÍ SPOLEČNOST 

Pokud společnost během záruční doby zjistí, že jakákoli součást výrobku byla vadná, společnost buď 

opraví výrobek, výrobek nahradí novým výrobkem (buď stejným, nebo ekvivalentním, nebo 

modernizovaným modelem), vymění vadnou část nebo původní prodejce produktu vymění výrobek 

za nový výrobek (buď stejný nebo ekvivalentní nebo modernizovaný model) nebo vrátí původní kupní 

cenu výrobku bez poplatku za práci nebo díly. 

Povinnost Společnosti opravit, vyměnit výrobek nebo součást nebo součásti je však omezena na 

částku původní kupní ceny výrobku. 

Záruka je omezena na vadné součásti, které společnost uznala za chybné. Záruka se nevztahuje na 

škody způsobené montáží, které nejsou v souladu s těmito pokyny, nedodržují pokyny pro použití a 

bezpečnost, běžné opotřebení dílů, nedostatečnou údržbu, používání agresivních přípravků pro 

údržbu a obecně příčinu, která poškozuje kvalitu stolu (náraz, pád atd.), poškození laku způsobeného 

klimatickým, tepelným, chemickým nebo průmyslovým znečištěním. 

Veškeré nároky musí uvádět typ tabulky, sériové číslo, které se nachází na spodní straně stolu a 

příslušné části a musí být k němu přiložen doklad o zakoupení s uvedením původního data nákupu. 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY 

Před použitím stolu Teqball One v prostředí s extrémními klimatickými podmínkami (extrémní 

chladné počasí, extrémní horké počasí, korozní prostředí poblíž moře atd.) nás prosím kontaktujte na 

support@teqball.com. V tomto případě je uveden konkrétní návrh, aby se stůl Teqball One bezpečně 

užíval. 

Záruční nátěr 

Stůl Teqball One je opatřen zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti jakýmkoli výrobním 

závadám týkajících se laku. 

Jedinými předpoklady jsou: 

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com. 

- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena vnějšími vlivy, jako je poškození, 

klimatické, tepelné, chemické nebo průmyslové znečištění, nedostatečná péče nebo údržba. 

Záruka na ochranu konstrukce 

Stůl Teqball One je vybaven zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti korozi. 
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Jedinými předpoklady jsou: 

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com. 

- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena poškozením, zanedbáním, 

nedostatečnou péčí nebo údržbou nebo vnější korozí (rzí). 

- Společnost musí být upozorněna na jakoukoliv rzi, jakmile ji najdete, na adrese 

support@teqball.com. 

 

 

 

TEQBALL SMART – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Vážený zákazníku, 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Chcete-li co nejlépe využít stůl Teqball Smart, rádi bychom 

vám v této příručce poskytli několik pokynů a bezpečnostních pokynů. 

Stůl Teqball Smart je speciálně navržené sportovní zařízení, které bylo vědecky testováno a vědecky 

vyvinuto. Prostřednictvím zákonů matematiky a fyziky se míč odrazí od stolu Teqball Smart tak, aby 

hráči mohli ve všech případech míč ovládat. Síť je vyrobena z průhledné PMMA desky, což způsobuje, 

že míč se bude odrážet. 

Stůl Teqball Smart je odolný a bezpečný výrobek, který lze použít uvnitř i venku. Ocelový podvozek je 

potažen korozivzdornou barvou a deska se skládá z vnější HPL desky. 

Stůl Teqball Smart je pod mezinárodní ochranou, ochranou známkou a ochranou autorských práv. 

 

SPECIFIKACE 

Specifikace velikosti tabulky Teqball Smart v rozložené poloze je: 

- Délka: 3 000 mm 

- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť) 

- Výška: 900 mm (až k výšce sítě) 

Specifikace velikosti tabulky Teqball Smart ve složené poloze je: 

- Délka: 760 mm 

- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť) 

- Výška: 1 800 mm  

Zakřivení hrací plochy je určeno vzdáleností nejvyšších a nejnižších bodů povrchu a horizontální 

vzdáleností od nejnižšího (nejvzdálenějšího) bodu povrchu k výšce sítě. 

Nejvyšší bod hrací plochy - měřený od země - je 760 mm, zatímco nejnižší bod je 565 mm. 

Horizontální vzdálenost mezi nejnižší částí povrchu a sítí je 1490 mm. 

Stůl Teqball One se skládá z těchto materiálů:  

- CDP a práškově potažené konstrukční ocel S235 

- Vnější laminát HPL 

mailto:support@teqball.com
mailto:support@teqball.com
mailto:support@teqball.com
mailto:support@teqball.com


- PUR lepidlo 

- Transparentní deska z PMMA (akrylové sklo) 

Spojovací prvky a doplňky: 

- Povrchové šrouby z nerezové oceli 

- Těsnění a matice z nerezové oceli 

- Plynové pružiny 

- Kola a kolečka 

- Další polymerní složky 

Hmotnost tabulky Teqball Smart je 156 kg (bez balení). 

ČIŠTĚNÍ 

Začněte prosím proceduru čištění neznámých skvrn stolu Teqball Smart základním čištěním. V 

posledním kroku procesu čištění je nutné provést závěrečný postup čištění, aby nedošlo k vytváření 

pruhů. V případě, že existuje nějaký druh skvrn, který není uveden níže a nemůžete vyčistit stůl podle 

uvedených procesů čištění, kontaktujte nás na adrese support@teqball.com. 

Základní čištění 

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). 

K čištění prachu, kávy, čaje, otisků prstů, ovocné šťávy nebo mastnoty / tuku prosím použijte oba 

následující postupy čištění: 

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). Přidejte 

čisticí prostředky pro domácnost bez abraziv do teplé vody. 

Závěrečné čištění 

Čistící prostředky musí být odstraněny úplně vodou, aby nedošlo k pruhování. Nakonec čistěte teplou 

vodou a otřete povrch absorpčním hadříkem nebo papírovým ručníkem. 

ÚDRŽBA 

Pravidelná údržba je nezbytná pro bezpečné a spolehlivé zachování stolu Teqball Smart. 

Nedostatečná údržba může vést k nebezpečným situacím, nehodám a zdravotním problémům. 

- V závislosti na frekvenci používání nejméně dvakrát za měsíc zkontrolujte všechny spojovací 

prvky, aby se zajistilo jejich správné fungování. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které 

je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se 

aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, avšak 

účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků. 

- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit vaši bezpečnost nebo zkrátit 

životnost stolu Teqball Smart. Přestaňte okamžitě používat stůl Teqball Smart a kontaktujte 

nás na adrese support@teqball.com. 

UPOZORNĚNÍ 

Abyste si mohli bezpečně užívat TeqSports, přečtěte si prosím všechny přiložené pokyny a informace 

před použitím tohoto výrobku. Používání stolu Teqball Smart je na vlastní nebezpečí. 

Každá osoba, která používá stůl Teqball Smart, musí být informována o následujících bezpečnostních 

pokynech a správném použití stolu Teqball Smart. Stůl Teqball Smart je speciálně navrženou součástí 
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sportovního vybavení a není vhodný pro jiné účely. Nikdy neopouštějte děti bez dozoru nebo do 

nekontrolované v blízkosti stolu Teqball Smart. Nedodržení může způsobit škody nebo dokonce 

nehody, za které společnost nenese odpovědnost. Dohled dospělých osob se týká nastavení a 

skladování, stejně jako hraní na stolu Teqball Smart. 

- Stůl Teqball Smart nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách. 

- Nedotýkejte se stolu Teqball Smart v horkém počasí, protože se může zahřát a způsobit 

hoření. 

- Zabraňte poškození hrací plochy a nosného rámu, jinak se životnost stolu Teqball Smart 

rychle zkracuje. 

Stůl Teqball Smart musí být správně nastaven a musí být posouván pouze ve složené poloze. Nejen 

pro lepší zážitek ze hry, ale i pro vaši bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů: 

- Sestavujte stůl pouze na rovných podlahových plochách. Pokud není povrch vyrovnaný, 

mohou se spojovací části nesprávně přizpůsobit. 

- Pokud jedna nebo více nohou neleží na zemi, nastavte nastavitelný podstavec nebo bezpečně 

zaklapněte nohy. 

- Pohybem nebo uložením stolu Teqball Smart na šikmém povrchu může dojít k jeho 

převrácení, poškození nebo vážnějším následkům zranění. Proveďte potřebná opatření. 

- Vítr může způsobit, že se stůl Teqball Smart převrátí, poškodí nebo způsobí zranění osob. 

Proveďte potřebná opatření. 

Stůl Teqball Smart je těžký výrobek a nesprávné použití může způsobit zranění. Mějte na paměti 

následující pokyny: 

- Je přísně zakázáno sedět, skákat nebo stát na stole Teqball Smart nebo jeho části, ať už 

složené nebo rozložené. 

- Nekopejte nebo neuhazujte do stolu Teqball Smart, konkrétně do hran, protože to může 

způsobit zranění. 

- Nezůstávejte pod nebo nad stolem Teqball Smart a buďte opatrní na zachycení prstů, když je 

stůl spuštěn. 

- Neopírejte se nebo se nezavěšujte na stůl Teqball Smart kvůli riziku kolapsu. 

- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit bezpečnost. V takovém případě 

okamžitě ukončete používání stolu Teqball Smart. 

- Neodstraňujte vadné součásti sami a neměňte konstrukci (odstranění originálních dílů, 

přidávání dalších součástí atd.), protože stůl Teqball Smart může být nestabilní a může  

způsobit poškození nebo zranění. 

- Selhání bezpečnostního zámku může způsobit poškození nebo zranění. V takovém případě 

nechte stůl Teqball Smart v pozici hry a okamžitě ji ukončete. 

- Nenechávejte děti bez dozoru kolem stolu Teqball Smart. 

ZACHÁZENÍ 

Stůl Teqball Smart musí být nastavena správně. To nejen pro lepší zážitek z hry, ale také pro vaši 

bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů: 

Snižování stolních desek 

1. Zajistěte kola. Tím se zabrání neočekávanému pohybu stolu Teqball Smart. 

2. Odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na zadní straně stolu. 



3. U singlových her sklopte stůl na jedné straně do pozice hry. Ujistěte se, že ovládáte spouštění 

a zamezte náhlému spadnutí nebo náhlému zvednutí, protože by mohlo dojít ke zranění nebo 

poškození stolu Teqball Smart. Pokud si nejste jistí ve snižování stolu, požádejte o pomoc. 

4. U dvojitých her opakujte druhý a třetí krok i na druhé straně. 

Zvedání stolních desek 

1. Ujistěte se, že jsou kola uzamčena. Pokud nejsou zamčené, uzamkněte je. 

2. Zvedněte stolek do svislé polohy. Ujistěte se, že ovládáte zvedání a zamezte náhlému 

spadnutí nebo náhlému zvednutí stolu, protože by mohlo dojít k poranění nebo poškození 

stolu Teqball Smart. Pokud si nejste jistí ve zvedání stolu, požádejte o pomoc. 

3. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zámek funguje správně. Chcete-li to zkontrolovat, pokuste se 

opatrně přemístit stůl, aniž byste odblokovali bezpečnostní zámek. Nenechávejte stůl Teqball 

Smart, dokud nejsou pojistky uzamčené na svém místě. 

4. Před přesunutím stolu Teqball Smart opakujte 2. a 3. krok z obou stran a odemkněte kola. 

Nenechávejte stůl Teqball Smart bez dozoru s odjištěnými koly. 

OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA 

Společnost Teqball International Limited (dále jen "společnost") zaručuje původnímu 

maloobchodnímu odběrateli (dále jen "kupujícímu"), že tento výrobek neobsahuje vady materiálu a 

zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu. V případě, že se tento výrobek během záruční doby 

stane vadným ze strany materiálu nebo výroby, obraťte se na oddělení péče o zákazníky s žádostí o 

opravu nebo výměnu, která bude poskytována zdarma dle vlastního uvážení na adrese 

www.teqball.com/warranty nebo na adrese support@teqball.com . 

Tato záruka není přenosná a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo poškození způsobené 

nesprávnou manipulací, instalací nebo používáním tohoto výrobku. Tato záruka je neplatná, pokud je 

výrobek: 

- Zneužit, poškozen nebo upraven z původního stavu nebo pokud je používán pro jiné účely 

než pro jeho obvyklé účely. 

- Poškozen nesprávným používáním, nedbalostí, poškozen při přepravě, přírodními příčinami 

nebo nehodou (včetně nedodržení pokynů dodaných s produktem). 

- Používán v komerčních službách nebo pronájmech. 

- Modifikován nebo opraven osobou, která není autorizována společností. 

Tato záruka poskytuje kupujícímu specifická zákonná práva a kupující může mít další práva, která se 

liší od státu ke státu. 

Záruční doba: 2 roky záruka na stolní desku (2 kusy stolních desek), 2 roky záruka na síť (včetně 1 

kusu průhledné desky PMMA), 2 roky záruka na podvozek (včetně 2 kusů otočných kol, 2 kusy 

pevných kol, 2 kusy plynových pružin, 1 kus levé a pravé boční konzole, 2 kusy konzole boční stěny, 2 

kusy bočních stěn, 1 kus střední konzole, 2 kusy síťových upevňovacích prvků, 4 kusy nožních 

konektorů, 2 kusy vnějších nožiček, 2 kusy bezpečnostních zámků I, 4 kusy bezpečnostních zámků II, 2 

kusy spojovacích prvků, 4 kusy plechových prvků I, 4 kusy plechových prvků II a 4 kusy plechových 

prvků III). 

CO HRADÍ SPOLEČNOST 

Pokud společnost během záruční doby zjistí, že jakákoli součást výrobku byla vadná, společnost buď 

opraví výrobek, výrobek nahradí novým výrobkem (buď stejným, nebo ekvivalentním, nebo 



modernizovaným modelem), vymění vadnou část nebo původní prodejce produktu vymění výrobek 

za nový výrobek (buď stejný nebo ekvivalentní nebo modernizovaný model) nebo vrátí původní kupní 

cenu výrobku bez poplatku za práci nebo díly. 

Povinnost Společnosti opravit, vyměnit výrobek nebo součást nebo součásti je však omezena na 

částku původní kupní ceny výrobku. 

Záruka je omezena na vadné součásti, které společnost uznala za chybné. Záruka se nevztahuje na 

škody způsobené montáží, které nejsou v souladu s těmito pokyny, nedodržují pokyny pro použití a 

bezpečnost, běžné opotřebení dílů, nedostatečnou údržbu, použití agresivních výrobků pro údržbu, 

když vítr způsobí, že stůl spadne zapříčiní újmu na kvalitě stolu (náraz, pád atd.), poškození laku 

způsobené klimatickým, tepelným, chemickým nebo průmyslovým znečištěním. 

Veškeré nároky musí uvádět typ tabulky, sériové číslo, které se nachází na spodní straně stolu a 

příslušné části a musí být k němu přiložen doklad o zakoupení s uvedením původního data nákupu. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY 

Před použitím stolu Teqball Smart v prostředí s extrémními klimatickými podmínkami (extrémní 

chladné počasí, extrémní horké počasí, korozní prostředí poblíž moře atd.) nás prosím kontaktujte na 

support@teqball.com. V tomto případě je uveden konkrétní návrh, aby se stůl Teqball Smart 

bezpečně užíval. 

Záruční nátěr 

Stůl Teqball Smart je opatřen zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti jakýmkoli výrobním 

závadám týkajících se laku. 

Jedinými předpoklady jsou: 

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com. 

- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena vnějšími vlivy, jako je poškození, 

klimatické, tepelné, chemické nebo průmyslové znečištění, nedostatečná péče nebo údržba. 

Záruka na ochranu konstrukce 

Stůl Teqball Smart je vybaven zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti korozi. 

Jedinými předpoklady jsou: 

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com. 

- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena poškozením, zanedbáním, 

nedostatečnou péčí nebo údržbou nebo vnější korozí (rzí). 

- Společnost musí být upozorněna na jakoukoliv rzi, jakmile ji najdete, na adrese 

support@teqball.com. 
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