STIGA WORLD CHAMPS NAMIZNI NOGOMET
NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILO
Igra ni primerna za otroke mlajše od treh let.
Bodite previdni pri uporabi vodilnih palic in redno preverjajte, če je gumijasto prijemalo pravilno nameščeno na koncu vodil. Po
končani igri vodilne palice porinite v ohišje hokeja. Obdržite navodila zaradi primera morebitnih pritožb.
MONTAŽA
PODNOŽJE
Namestite črno gumico na nogico (slika 1). Namestite vse nogice na nosilni drog in jo pritrdite na rob oboda (slika 2).

GOL
Mrežo gola prepognite ter nanj namestite belo obrobo, ter ga pritrdite v luknjice na igralni površini. (slika 3 -6).

DRSNIK ZA ŠTETJE ZADETKOV
Indikator za označitev števila zadetkov namestite na drsnik. Nato drsnik namestite v luknjice za obema goloma. (slika 7).

IGRALCI
Vsaka ekipa ima 5 igralcev in 1 vratarja. Dva igralca igrata z levo nogo in morata biti nameščena kot levi branilec in levi
napadalec. S premikanjem vodilnih palic ugotovimo, kam natančno namestiti igralce posamezne ekipe. Previdno namestite
igralce na nastavke (slika 8), tako da pri namestitvi podložite priložen pripomoček ter igralca nataknete na vodilo. Le z uporabo
priloženega pripomočka se boste izognili poškodbi igralne podloge.

VZDRŽEVANJE
ZAMENJAVA VODILNIH PALIC
Odstranite igralca z vodila. Obrnite igro na hrbet. Odstranite črno gumijasto prijemalo na koncu vodila. Popuščajte vodilno
palico in jo previdno obračajte v stran in jo hkrati z nasprotne strani pritiskajte navzdol.
KRATKA PRAVILA IGRE
Igra traja 2x5 minut. Igra teče, tudi če je žoga izven igrišča. Igra se prične tako, igralca žrebata za prvo žogo. Igralec, ki dobi
prvo žogo začne igro z enim od branilcev. Ko igralec doseže gol, igro z branilcem začne njegov nasprotnik. Če igralec žogo
spravi izven igrišča igro z branilcem začne njegov nasprotnik.
NAMIG
KAKO NAREDITI ODLIČNO IGRO ŠE BOLJŠO

Silikonsko razpršilo razpršite po zglobih in vodilnih palicah
(glej sliko 9). Tako bodo le te hitrejše, zglobi pa bodo dlje
brezhibno delovali.

Slika 9
DODATNA OPREMA IN NADOMESTNI DELI
Zraven nove igre sta dobavljeni tudi dve ekipi (Italija in Nemčija). V spletni trgovini je mogoče kupiti tudi ekipe drugih držav. Prav
tako so na razpolago ekipe povsem belih igralcev, ki jih lahko s pomočjo vaše domišljije pobarvate v svojih barvah. V spletni
trgovini je mogoče kupiti tudi vse nadomestne dele navedene v tabeli na strani 13.
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