Osnovni podatki

E21381 KLOP TELOVADNA 3,5m
Telovadna klop je izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošèe. Klop je
uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Višina klopi je 35cm, širina zgornje ploskve je 27cm
ter širina gredi 10cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klanèino (skupaj s telovadno skrinjo ali
letvenikom).

350 cm
27 cm
35 cm
30 kg
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dolžina:
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Slovar:
Izdelek
- TELOVADNA KLOP (3.5m in 2m)
Navodila
- navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
Upravljavec - pooblašèena oseba za upravljanje
Namenska uporaba in izdelava:
TELOVADNE KLOPI ELAN so zasnovane, naèrtovane in izdelana tako, da uporabniku nudi odlièno 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 EN 916.Telovadne klopi se uporabljajo za izvajanje didaktiènega šolskega programa in vadbo gimnastike ter kot
pomožna sedišèa.
Montaža izdelka:
Izdelek se dobavlja sestavljen. Za nekatere trge, po dogovoru, lahko tudi nesestavljen.
Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.
Varna uporaba:
Upravljanje z izdelkom lahko vrši le pooblašèena oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je usposobljena za
tovrstno delo. Upravljavca s pismenim sklepom doloèi 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
trdnost konstrukcije izdelka, trdnost spojev ter celovitost lesene obloge.
POZOR
Klop lahko prenašata dve odrasli osebi.
V primeru rjavenja kovinskih delov je prepovedano uporabljati izdelek.
Konstrukcija mora biti brez ostrih robov. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.

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

V primeru, da se izdelek fizièno poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma je izdelek potrebno nemudoma:
- umakniti iz uporabe oz. prepreèiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblašèenega serviserja.
Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, uèitelja športne vzgoje, pedagoga ali
pooblašèene osebe, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo prepreèitve
prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.
Vzdrževanje:
Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblašèeni serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele.
Dovoljuje se šišèenje s krpo in blagim detergentom.

O pregledu mora pooblašèeni serviser in zakonsko pooblašèena oseba izdati zapisnik.
Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.
Odgovorna oseba mora zagotoviti periodiène preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih
doloèajo ta navodila.
Pooblašèeni serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblašèenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja.
V primeru neupoštevanja doloèil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje,
proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.
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Èasovni roki pregledov:
a. vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblašèena oseba - upravljalec
- konstrukcija: pred vsako uporabo
- pritrdilni material: pred vsako uporabo
b. fizièni pregled opravlja pooblašèeni serviser
- konstrukcija: periodièno vsakih 12 mesecev
- pritrdilni material: periodièno vsakih 12 mesecev
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