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Telovadna oprema
Gimnastična oprema
ODRIVNE DESKE / TRAMPOLINI

ODRIVNE DESKE
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Telovadna oprema / gimnastična oprema
ODRIVNE DESKE / TRAMPOLINI
Osnovni podatki
1.) E21362S
2.) E21362
3.) E21363
4.) E21364

Odrivna deska šolska tap.SOFT
Odrivna deska šol.tapecirana
Odrivna deska šol.tapecirano oblazinjena
Odrivna deska tekmovalna (E21360)

Odrivne deske so izdelane iz posebno oblikovane vezane plošče in tapecirane. Odrivni deski (1, 2) sta izdelani v dveh trdotah in sta
namenjeni za gimnastiko v osnovnih šolah. Odrivna deska (3) je tudi oblazinjena in predvsem namenjena srednješolskim vadbenim
programom. Tekmovalna oblazinjena odrivna deska (4) ima dodatno vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva.
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dolžina:
širina:
višina:
teža:
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120 cm
60 cm
22 cm
24 kg
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Telovadna oprema / gimnastična oprema
ODRIVNE DESKE / TRAMPOLINI
Navodilo za uporabo in vzdrževanje
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
Slovar:
Izdelek
- ODRIVNA DESKA (šolska, šolska soft, šolska tapecirana, tekmovalna)
Navodila
- navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
Upravljavec - pooblaščena oseba za upravljanje
Namenska uporaba in izdelava:
Odrivne deske ELAN so zasnovane, načrtovane in izdelana tako, da uporabniku nudi odlično vadbo ob najvišji varnosti. Izdelane so v skladu z veljavnimi
slovenskimi in evropskimi predpisi ter standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST ISO 5907. Telovadna deska se uporablja za izvajanje
didaktičnega šolskega programa in vadbo gimnastike.
Montaža izdelka:
Izdelek se dobavlja sestavljen.
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
trdnost konstrukcije izdelka, trdnost spojev-vijačnih zvez, vzmeti ter celovitost oblazinjena trupa.
POZOR
Konstrukcija mora biti brez ostrih robov. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.
Odrivno desko lahko istočasno uporablja le ena oseba.
Dovoljena teža uporabnika je maksimalno 120 kg.
V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma 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.
Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali
pooblaščene osebe, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve
prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.
Vzdrževanje:
Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščeni serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele.
Dovoljuje se šiščenje z vlažno krpo.
Časovni roki pregledov:
a. vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščena oseba - upravljalec
- konstrukcija: pred vsako uporabo
- pritrdilni material: pred vsako uporabo
b. fizični pregled opravlja pooblaščeni serviser
- konstrukcija: periodično vsakih 12 mesecev
- pritrdilni material: periodično vsakih 12 mesecev
O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapisnik.
Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.
Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih
določajo ta navodila.
Pooblaščeni serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE
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.
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