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Spoštovani!

Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru 
nerazumevanja opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se 
je potrebno nemudoma posvetovati s predstavniki Elan Invente ter zahtevati do-
datna navodila.

Dodatne informacije o izdelku, novostih, opozorila in pomembne informacije do-
bite na spletni strani podjetja www.elan-inventa.com.

Montažo, demontažo in popravila lahko izvaja le proizvajalčev pooblaščeni 
serviser.

Pooblaščeni serviser:

Namenska uporaba in izdelava

Koši Elan so zasnovani, načrtovani in izdelani tako, da so kar najbolje prilagaja-
jo arhitekturi prostora, v katerega so umeščeni. Izdelani so v skladu z veljavnimi 
slovenskimi ter evropskimi predpisi in standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je 
standard SIST EN 1270.

Namenjeni so za postavitev v pokrite športne objekte, šolske telovadnice in 
večnamenske dvorane za igranje športa - košarke in izvajanje didaktičnega 
šolskega programa.

_________________________________________________

1. ODMIČNA STENSKA KONSTRUKCIJA

2. FIKSNA STENSKA KONSTRUKCIJA



Montaža izdelka

Izdelek je fiksno pritrjen v objektu. Pred montažo mora biti izdelano tehnično poročilo s 
statičnim izračunom izdelka, ki ga potrdi odgovorni projektant.

Glede na zahtevnost montaže izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti 
monterjev za montažo tovrstnega proizvoda, je strogo prepovedano vsako poseganje 
uporabnika v konstrukcijo izdelka z namenom montaže, demontaže oziroma morebitnih 
popravil.

Tla v objektu, kjer bo izdelek nameščen, morajo biti suha in nedrseča.

Priporočamo športni pod, ki je skladen s standardom DIN 18032. Objekt mora imeti do-
volj svetlobe (dnevne svetlobe ali luči) za normalno premikanje po igrišču. Osvetlitev pros-
tora mora biti zagotovljena tudi ob morebitnem izpadu električne energije. Priporočamo 
montažo mehkih oblog sten minimalne debeline 2 cm, višine 2 m in dolžine 10 m na 
steno, ki stoji za košarkarsko tablo.

Montaža mehke obloge sten je obvezna, kadar je razdalja za košarkarsko tabla krajša 
od 225 cm.

Varna uporaba

Upravljanje z izdelkom lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki je v celoti seznanjena 
z navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljavca s pisnim sklepom določi 
investitor.

Tla objekta morajo biti suha in nedrseča ter brez ovir. V primeru politja (olje, voda…) 
je potrebno tla očistiti, tako kot navaja proizvajalec poda. Pred vsako uporabo mora 
upravljavec izdelek vizualno pregledati. Preveriti mora konstrukcijo izdelka, varjene 
točke in spoje, košarkarsko tablo in obroč, še zlasti pa mesto pritrditve konstrukcije 
(stena).

Posebno pozornost je potrebno nameniti mehki zaščiti spodnjega roba table.
Če izdelek take zaščite nima, pomeni, da je poškodovan.

Če se izdelek fizično poškoduje ali pokvari, če obstaja zgolj sum okvare ali zloma, 
ga je potrebno nemudoma:

•	 umakniti iz uporabe;
•	 namestiti na vidno mesto napis: V OKVARI - UPORABA PREPOVEDANA;
•	 preprečiti uporabo in o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, 
učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščene osebe, ki je starejša od 18 let.

Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor, da bi preprečili prerivanje, zdrse 
in padce ter nenamensko uporabo izdelka.

Strogo je prepovedano obešanje na obroč in plezanje na konstrukcijo. Izdelek 
se sme uporabljati samo takrat, ko je v delovnem položaju in je utrjen z gibljivo 
diagonalno vezjo.

Ročno upravljanje

Izdelek praviloma upravlja ena oseba. Izdelek se odpira in zapira ročno s poseb-
nim vitlom, ki hkrati onemogoča nepooblaščeno poseganje v izdelek. Posebni 
vitel je potrebno shraniti izven dosega nepooblaščenih oseb.



Vzdrževanje

IZDELEK LAHKO SERVISIRA IN POPRAVLJA LE POOBLAŠČENI 
SERVISER.

V IZDELEK SE VGRAJUJE LE ORIGINALNE REZERVNE DELE.

Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:

1. vizualni pregled opravlja z zakonom pooblaščena oseba;
2. fizični pregled opravlja pooblaščeni serviser;

•	 konstrukcija:  (vizualni pregled)  vsakih 12 mesecev,
•	 pritrdilni material:  (vizualni pregled)  vsakih 12 mesecev,

•	 konstrukcija:  (fizični pregled)   vsakih 12 mesecev,
•	 pritrdilni material:  (fizični pregled)   vsakih 12 mesecev,

O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapis-
nik.

Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.
Odgovorna oseba mora (zaradi varne uporabe in vzdrževanja izdelka, tako kot 
določajo ta navodila) zagotoviti periodične preglede.

V primeru neupoštevanja določil, ki so zapisana v teh navodilih za uporabo, 
vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne 
poškodbe izdelkov in ljudi.
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