Osnovni podatki

E22284 KOMPLET POLIVALENTNIH BLAZIN
1.) E22285
2.) E22286
3.) E22287
4.) E22288
5.) E22289
6.) E22290
7.) E22291
8.) E22292
9.) E22293
10.) E22294
11.) E22295
12.) E22296

KVADER 4
KVADER 3
KVADER 2
ZAGOZDA 4a
ZAGOZDA 3a
ZAGOZDA 2a
ZAGOZDA 2b
ZAGOZDA 3b
ZAGOZDA 4b
POLVALJ A
POLVALJ B
BLAZINA 250 x 100 x 6

*Elemente ( po skici ) dostavimo zaščitene z raztegljivo zaščitno folijo
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Navodilo za montažo
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Uporaba:

Elan Inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

Komplet polivalentnih blazin sestavljajo: 2 osnovni blazini, 3 kvadri, 3 x po 2 klina in dva polvalja. Z všitimi ježek trakovi se blazine
lahko spajajo v vse mogoče oblike. Na ta način lahko nadomestimo klasično športno orodje (skrinjo, koze) ali pa jih uporabljamo v
kombinaciji s temi orodji. Blazine so lahke, tako da jih lahko prenašajo tudi manjši otroci. Lahko se uporabljajo v zaprtih prostorih
ali pa kot igralni pripomoček zunaj. Komplet blazin se lahko uporablja v nižjih razredih osnovne šole in v vrtcih.
Polivalentne blazine zagotavljajo maksimalno varnost, obenem pa so po svoji obliki in možnostih kombinacije primerne, ker takoj
motivirajo učence. Večnamenski komplet blazin se uporablja samostojno v različnih kombinacijah oziroma skupaj z že obstoječo
športno opremo.

Navodilo za uporabo in vzdrzevanje

E22284 KOMPLET POLIVALENTNIH BLAZIN

tel. +386(0)4 53 51 306
fax +386(0)4 53 51 334
e-mail infoinventa@elan.si
www.elan-inventa.com

TELOVADNA OPREMA / blazine

Blazine polivalentne

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez obvestila / 11/2010

Slovar:
Izdelek
- POLIVALENTNE BLAZINE
Navodila
- navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
Upravljavec - pooblaščena oseba za upravljanje
Namenska uporaba in izdelava:
PREVLEKE BLAZIN ELAN so zasnovane, načrtovane in izdelane tako, da uporabniku nudijo odlično vadbo ob najvišji varnosti.
Izdelane so v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi ter standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN
913 in SIST ISO 5905. PREVLEKE BLAZINE se uporabljajo pri izvajanju didaktičnega šolskega programa in vadbo gimnastike za
spajanje večih blazin v celoto.
Montaža izdelka:
Prevleko
Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.
Varna uporaba:
Upravljanje z izdelkom lahko vrši le pooblaščena oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je usposobljena za
tovrstno delo. Upravljavca s pismenim sklepom določi investitor. Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in
nedrsna ter brez ovir. Izdelek mora biti s strani upravljavca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja se celovitost
prevleke.
POZOR
Prevleka ne sme biti strgana. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.
V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum je izdelek potrebno nemudoma:
- umakniti iz uporabe oz. preprečiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Navodilo za uporabo in vzdrzevanje

Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanje spodaj
opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetovati s predstavniki podjetja
ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na
spletni strani podjetja www.elan-inventa.com

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali
pooblaščene osebe, ki je starejši-a od 18 let.
Vzdrževanje:
Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščeni serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele.
Dovoljuje se šiščenje s krpo in blagim detergentom.
Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
a. vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščena oseba
b. fizični pregled opravlja pooblaščeni serviser
- konstrukcija: (vizuelni pregled) vsakih 12 mesecev
O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapisnik.
Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.

Pooblaščeni serviser:
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja
V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje,
proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.

Elan Inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih
določajo ta navodila.
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