Beépítő Keret Szerelési Útmutató

Ha segítségre van szüksége:

sws@swsbooks.hu
SoftWare Station
1518 Budapest PF. 116
Weboldal: www.swsbooks.hu
E-Mail:
Postacím:

Kérjük, olvassa végig ezt
az Útmutatót, mielőtt
hozzákezd a beépítéshez!

Beépítő keret felszerelése
1. A sablon segítségével tervezze meg a beépítés helyét az asztalon. Feltétlenül
bizonyosodjon meg arról, hogy az asztallap alatt sincs akadály! (Pl. keresztborda)
A sablonnak megfelelően egy 254 mm x 187 mm-es lyukat fog kivágni.
2. Tegyen egy X jelet a sablon belsején az asztalra egy filctollal.
3. Vegye el a sablont, majd vágja ki a posztót a bejelölés mentén.

4. Hajtsa ki a 4 kivágott részt, és erősítse biztonságosan az asztalhoz.
5. Rajzolja körbe a sablon belső szélét az asztalra egy filctollal.
6. Vágja ki az asztallapot. A rövidebb oldalakat 45 fokban kell kivágni,
lefele szélesedően, a képnek megfelelően!
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7. Hajtsa befelé a 4 filcrészt és helyezze a fedőlemezt az asztalra.
8. Helyezze el a 4 hajlítható fémpántot a fedőléc pöckeibe (a kisebbik lyukon
keresztül), tegye fel az anyákat, de ne ne feszítse még meg a csavarokat.
9. Hajlítsa kifelé a pántokat a megfelelő magasságban (simuljanak az asztallap
alsó síkjához!), a lyuktól elfele.

10. Csavarozza a pántokat alulról az asztallaphoz, a kúpos fejű csavarokkal.
11. Csavarozza a két képakasztó elemet a rövidebb oldalak közepére úgy,
hogy a hurok töve kb. 32 mm-re legyen a lyuk szélétől.
12. Húzza ki feszesre a kilógó posztóvégeket, és rögzítse azokat tűzőgéppel.
13. Most húzza meg az anyacsavarokat a fedőlemez rögzítéséhez.
14. Csavarja ki a házából, majd dugja át a huzalfeszítők nem kampós csavarjait
az alsó pánt két végén levő lyukakon, és húzza meg az anyákat.
15. Akassza a huzalfeszítők kampóit az akasztófülekbe és csavarja vissza a
huzalfeszítők házaiba a pánthoz erősített csavarokat, ezáltal összekapcsolva
az alsó tartópántot az asztallal.
16. Helyezze óvatosan a kártyakeverőt a pántra, és feszítse meg a huzalfeszítőket.
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Figyelmeztetés
Javasoljuk, hogy asztalost vagy egyedi póker asztalokat készítő
szakembert bízzon meg a beszerelő keret beépítésével. A Shuffle
Tech és hazai képviselője a SoftWare Station nem vállal
felelősséget semmilyen sérülésért, ami az asztalt vagy
a keverőgépet éri a beépítés alatt.
Szükséges Szerszámok
Kés
Ragasztószalag
Filctoll
Fúrógép
Dekopír fűrész (45 fokban dönthető funkcióval)
Tűzőgép
Csavarhúzók
Villáskulcs

A Beépítő Készlet tartalma
Fedőlap (1 db)
Hajlítható fém pántok (4 db)
7/16” csavarok (kúpos fejű, 4 db)
5/16” csavarok (lapos fejű, 2 db)
Facsavarok (16 db)
Képakasztó kampók (2 db)
Huzalfeszítők (2 db)
Menetes csavar (2 db)
Tartópánt (heveder, 1 db)
Kivágási minta (1 db)
Szerelési útmutató (1 db)

Hazai forgalmazó:

A gyártó:
Shuffle Tech International, LLC
2350 Brickvale Drive
Elk Grove Village, IL 60007 USA
Phone Number: (847) 595-9759
Email: info@shuffletech.com
Website: www.ShuffleTech.com

SoftWare Station
Postacím: 1518 Bp. PF.116.
Email: sws@swsbooks.hu
Weboldal: www.swsbooks.hu
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