
Gyakran ismételt kérdések 

 

Kérdés 1 

Lehet-e az összeszerelt SplitT-Pong asztalt mozgatni, egyik 

helyről a másikra egészben átvinni? 

Válasz  

Tilos az összeszerelt SplitT-Pong asztalt egyben mozgatni, mert 

az asztal fecskefarkas összeillesztései megsérülhetnek. 

 

Kérdés 2 

El tudja-e végezni a SplitT-Pong asztal össze- ill. szétszerelését 

egy ember? 

Válasz 

Nem, mert az asztalelemek összeillesztését, illetve szétszedését 

csak két ember tudja elvégezni. A fecskefarkas illesztéseknél 

mindenképpen két embernek kell az össze-, illetve szétszerelést 

elvégezni. Ha a fecskefarkak szorulnak, nem szabad erőltetni az 

össze-, illetve széthúzását az elemeknek, mert ekkor nem 

merőlegesek az asztalelemek egymásra. A fecskefarkas 

asztallapot a másikból úgy kell kiemelni, hogy az összes 

fecskefarok merőlegesen és egyszerre emelkedjen a másik 

asztalelem fecskefarkakat fogadó részéből. A két asztalelemből 

felépített két asztal „fél részt” pedig csak ketten lehet 

összeilleszteni-, illetve szétszedni a leírásnak megfelelően.   A 

lábszerkezetet egy ember is össze tudja szerelni, de ketten 

mindenképpen hamarabb lehet végezni.   

 

Kérdés 3 

Az asztal első összeszerelésénél eléggé szorulnak a csövek az 

asztallap körvájataiban. 



Válasz 

Igen, a pontos gyártás miatt a csövek nagyon passzentosan 

illeszkednek eleinte a körvájatokba. Ez különösen az asztal 

lábszerkezetből való kiemelésekor igényel nagy figyelmet, mert 

teljesen merőlegesen, óvatosan kell kihúzni az asztallapokat a 

csövekről. Ilyenkor előfordulhat, hogy a csőben marad az 

asztallap kör alakú belső része a nem merőleges emelés miatt. 

Ez nem befolyásolja a lábak stabilitását, csak ki kell piszkálni a 

csőben maradt „dugót”, amit az EPS-t nem oldó ragasztóval 

vissza lehet ragasztani.  Az asztal azonban teljesen stabil marad 

a körvájat belseje nélkül is. Az asztallap és a csőszerkezet szoros 

illesztésből fakadó túlzott lábszorulást elkerülése végett, 

célszerű az asztalelemek körvájatait az egyik csővel óvatosan 

egy kicsit kitágítani az első összeszereléskor. 

 

Kérdés 4 

Sajnos egy óvatlan pillanatban sikerült úgy fordulnom a 

fecskefarkas asztalelemmel, hogy az a hátam mögött nagyon 

beverődött az ajtóba és letört. 

Válasz 

Ez előfordulhat mindenkivel, ha véletlenül nem figyel. De nincs 

nagy baj. A bármelyik barkácsboltban kapható műanyag 

díszlécek ragasztására alkalmas ragasztóval meg lehet 

ragasztani és egy nap múlva újra lehet játszani. Az apróbb 

sérülések az asztalon nem zavarják a SplitT-Pong-ozást, mert a 

labda elég nagy és rezisztens az asztalon lévő  kisebb 

egyenlőtlenségekkel szemben. Ha az esztétikai „hiba” zavar 

rendelhetsz nálunk jutányos áron asztalelemeket pótlás 

céljából. Nem szabad elfelejteni, hogy a SplitT-Pong 

asztalelemek szeretik, ha úgy bánnak velük, mint a hímes 



tojással. Így sokáig zavartalanul lehet élvezni a SplitT-Pongot, 

mint játékot. 

Kérdés 5 

Az asztalon lévő SplitT-Pong felirat kb. 1 év múlva kezd leválni 

az asztalról. Vagy a ragasztó kiszárad a napon, vagy a vízben egy 

idő múlva kioldódik a ragasztó 

Válasz 

Semmi gond a SplitT-Pong felirat csak reklám célokra szolgál az 

asztal szélén . Ha zavaró a szalag, óvatosan el lehet távolítani. 

Néha az asztal oldalán lévő narancssárga festék is lejön a szalag 

eltávolításával és most már fehéren látszik a SplitT-Pong felirat. 

Ez nem befolyásolja a játékot. És a reklám továbbra is 

megmarad, csak fehér színben. 


