
SPLITT-PONG ASZTAL 

összeszerelési útmutató 

Tartozékok 
1. 4 db ’A’ típusú asztallap   (1.ábra)              

2. 4 db ’B’ típusú asztallap  (2. ábra)                

3. 1 db háló 

4. 2 db 110 cm-es hálótartó láb  

5. 14 db láb az asztalokhoz (ezek alul, belülről betűvel meg vannak jelölve) 

6. 20 db 79 cm-es lábakat összetartó és merevítő cső 

7. 8 db 88 cm-es lábakat összetartó és merevítő cső 

8. 2 db 119 cm-es hálótartó cső toldóval 

9. 8 db hálót rögzítő karika 

10. középső háló alátámasztó cső 

 

                              

                  1.ábra (’A’ elem)             2.ábra (’B’ elem)                     3.ábra (lábszerkezet)               asztallapok 

Összeszerelési útmutató 
1) Lábszerkezet  összeszerelése 

A lábak az összeszerelés megkönnyítése érdekében a cső aljának belső oldalán egy betűvel meg vannak jelölve.  A 
következő ábra mutatja, hogy melyik láb hol áll.  

                         
a) A középső,  B jelű lábba a 4 db hosszabb 88 cm-es csövet belehelyezzük.  

b) A C és D jelű csövet (megkülönböztethetők arról, hogy a csővég lezárók sötétszürke színűek) lent és fent  összekötjük a 

79 cm-es csövek felhasználásával. 

                   
c) Ezt a CD csőpárt a középső B lábbal összekötjük.  

d) Az E és F jelű lábakat (csővég lezáróik világosszürkék) is összekötjük fent és lent a 79 cm-es csövekkel 

e) A középső B lábbal ezt az EF párt is összekötjük.  

f) A C és E jelű lábakat a G láb segítségével szintén összekötjük 79 cm-es lábakkal. 



2) A másik lábszerkezetet is hasonló módon felállítjuk kb. 120 cm-re az elsőtől, úgy, hogy a hálótartó CE összekötő részek 

egymással párhuzamosak legyenek. 

3) A hálótartó oszlopokat is felállítjuk, ezek 110 cm hosszú csövek, melyek alól mindkét asztalhoz 2-2 csővel rögzülnek. 

Célszerű először csak az egyik oldalon felállítani a hálótartó oszlopot, annak érdekében, hogy pontosan lehessen tudni, 

hogy a 2 asztalrész milyen távol kerüljön egymástól. Az asztallapot egyszerűbb feltenni, ha egyik oldalon még nem áll a 

hálótartó oszlop, mert így könnyebben be lehet menni a 2 asztallábszerkezet közé. 

 

4) Asztallap összeállítása 

a) 2-2 asztallapot a hosszabbik oldala felől összenyomunk a fecskefarkak segítségével (1,2) 

b) Mindkét oldalon a jobb oldali részt megemelve a baloldali rész fecskefarkaira ráforgatjuk. Így az asztal összenyomható 

és egy 120 * 200 cm-es asztalfelületet kapunk (3,4) 

             
 1   2   3   4 

5) Asztallap ráhelyezése a lábakra 

a) Az asztalfelületet ráhelyezzük a lábszerkezetre. A lábak az asztal alján levő henger alakú vájatokba kerüljenek.  A lábakat 

alulról be kell igazítani ezekbe a vájatokba, mielőtt az asztal felületet lenyomnánk. Célszerű először a középső lábhoz 

igazítani az asztalfelület elhelyezését. A szélső lábakat lehet mozgatni az összetartó csövek engednek ennyit.  

b) Az utolsó H jelű lábat is elhelyezzük az asztal vájatába. Ehhez az asztalt egy kicsit meg kell emelni. 

c) Az asztalnak úgy kell felfeküdni a lábakra, hogy az egyik oldalon a C és D jelű lábat összekötő csövön, míg a másik 

oldalon az E és F jelű lábat összekötő csövön feküdjön az asztallap. A H jelű lábba keresztbe behelyezünk egy rövidebb 

(20-40 cm-es) csövet, amely szintén az asztal stabilitását szolgálja. 

        
Miután az asztallapokat felhelyeztük a lábszerkezetre a másik hálótartó oszlopt is felállítjuk és összekötjük a  

lábszerkezettel 

 

6) A háló felhelyezése 

a) A hálót tartó 2 db 119 cm csövet a toldó segítségével összenyomjuk és belenyomjuk a háló piros részébe. A hálót tartó 

cső végét  a hálótartó oszlopba benyomjuk.  

b) Az asztal hálóhoz közeli részén levő G csőhöz a hálórögzítő karikák segítségével a hálót megfeszítjük. Célszerű úgy 

rögzíteni, hogy a labda ne tudjon leesni. Középen a középső láb mögött rögzítjük a hálót a karika segítségével.  

             
 

Szétszerelés 
1. Először a hálót, majd a hálótartó csöveket érdemel leszedni 

2. Az asztallap leszedése előtt  az asztal vájataiból a lábakat külön-külön kicsit meg kell emelni, hogy az asztallap teljes 

felemelésekor  az könnyen ki tudjon jönni a lábakból . Ezután már könnyen fel lehet emelni a teljes asztallapot és az 

összeszereléssel ellentétes módon szétszedni. Az asztallapokban a 79 és 88 cm-es összekötő csöveket lehet tárolni.   

 

    


