Begunje, 1.6.2008
NAVODILA

ELAN INVENTA -2008

NAVODILA ZA MONTAŽO, VARNO UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Sredstvo za delo:

ROKOMETNI GOL

Spoštovani uporabnik športne opreme Elan!

naslov • address

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

kontakt • contact

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

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 in pomembne informacije
dobite na spletni strani podjetja www.elen-inventa.com
Slovar:
Izdelek
Navodila
Upravljavec
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- rokometni gol
- navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
- pooblaščena oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:
Nogometni goli ELAN so zasnovani,načrtovani in izdelani tako, da so kar najbolje
prilagajajo arhitekturi prostora, v katerega so umeščeni. Izdelane so v skladu z
veljavnimi slovenskimi ter evropskimi predpisi in standardi. Glavno vodilo pri izdelave je
standard SIST EN. Namenjeni so za igro rokometa in dvoranskega nogometa.
Objekt kjer se postavlja izdelek mora biti namenski in mora skladno z zakoni in predpisi
ustrezati. Več informacij o zakonih in predpisih dobite na zakonodaja.gov.si
Uporabnik mora biti seznanjen z navodili za ravnanje v primeru požara in drugih nesreč.
Montaža izdelka:
Vtični gol:
Izvedbo gradbenih temeljev za postavitev sidrišč-puš gola, naj izdela za to usposobljen
izvajalec. Dela morajo biti izdelana skladno z navodili proizvajalca golov.
Pred uporabo golov se je potrebno prepričati, da je temelj suh in stabilen in narejen
skladno s navodilom proizvajalca. Zaradi teže in razvejane konstrukcije gola je obvezno,
da postavljanje vršita 2 osebi starejši od 18 let, ki sta seznanjena z tem navodilom in
navodilom proizvajalcem izdelka.
Gol fiksiran z sidri:
Vsak gol mora biti fiksiran z dvema namenskimi sidri, na način kot jih predpiše
proizvajalec. Upoštevaj navodilo s skico pri nameščanju sider (priloga). Nameščanje
sider lahko vrši samo pooblaščeni serviser.
Splošno:
Glede na zahtevnost izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti monterjev za
servis tovrstnega proizvoda, se uporabniku strogo prepove vsako poseganje v
konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil konstrukcije izdelka. S strani
naročnika pooblaščen upravljavec lahko vrši le pritrditev in fiksiranje izdelka, ter njegovo
hrambo.
Pri nameščanju in spravilu gola:
- naj se upošteva ergonomska oblika in teža izdelka.
- prenašanje ali dvigovanje kosov težjih od 25 kg je potrebno opraviti z
mehaniziranimi sredstvi za transport (škripci,vozički,dvigali,viličarji).
- ko je potrebno delo izvajati na nedostopnih in neurejenih mestih na višini je
potrebno predhodno namestiti ustrezen oder za delo na višini
- naj se uporabljajo osebna zaščitna sredstva
- pri delu nad glavo ali na višin je potrebno uporabljati čelado
- pri delu je potrebno uporabljati le ustrezno in brezhibno orodje
- prostor mora biti v času nameščanja in spravila prazen
- pod kjer se izdelek namešča mora biti raven in brez ovir
Dodatni pregledi stabilnosti golov naj se vršijo skladno s predpisano
METEDOLOGIJO ZA PREIZKUŠANJA ROKOMETNIH IN NOGOMETNIH GOLOV
POZOR
Gol je namenjen izključno samo za igranje rokometa ali dvoranskega nogometa.
Uporaba za druge namene ni dovoljena.
Pred uporabo preveriti, ali so vsi vijaki trdno privijačeni.
Gol mora biti fiksiran na način kot ga določajo ta navodila.
Pred uporabo se seznaniti z zahtevami s navodili o varni uporabi.
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Pooblaščeni serviser:
ELAN INVENTA D.O.O.
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja
www.elan-inventa.com

Varna uporaba:
Upravljanje s izdelkom lahko vrši le pooblaščena oseba, ki je v celoti seznanjena s
navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljavca s pismenim sklepom določi
investitor.
Izdelek mora biti s strani upravljavca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja
se stabilnost konstrukcija izdelka, vari in spoji konstrukcije ter pravilna namestitev mrež.
V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, obstaja zgolj sum ali zloma, ali se ugotovi
neustrezna pritrditev.-fiksiranje izdelka je potrebno nemudoma:
- umakniti izdelek iz uporabe
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA.
- preprečiti uporabo in o tem obvestiti pooblaščenega serviserja,upravljavca,lastnika..
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.
Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
- konstrukcija:
(fizični pregled)
- pritrdilni material: (fizični pregled)

vsakih 24 mesecev
vsakih 24 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.
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V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo,
vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe izdelkov in ljudi.

Navodila izdalo podjetje:
ELAN-INVENTA d.o.o.
Begunje 1,4275 Begunje na Gorenjskem
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