NAVODILA ZA MONTAŽO,
VARNO UPORABO IN VZDRŽEVANJE

STOJALO ZA ODBOJKO
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Sredstvo za delo:

STOJALO ZA ODBOJKO

Spoštovani uporabnik športne opreme Elan!
Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila.
Če opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje ne bi razumeli, se je potrebno
nemudoma posvetovati s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevati dodatna navodila.
Dodatne informacije o izdelku, novostih in vsa potrebna opozorila boste našli tudi na spletni strani
podjetja www.elan-inventa.com.
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STOJALO ZA ODBOJKO
navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje
pooblaščena oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:
Stojalo za odbojko ELAN je zasnovano, načrtovano in izdelano tako, da uporabniku nudi odlično
vadbo in največjo varnost. Izdelana je v skladu z veljavnimi slovenskimi ter evropskimi predpisi in
standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 913, SIST EN 1271 . Uporabljaja se za
igranje odbojke. Pri montaži izdelka je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.

Montaža izdelka:
Ker je montaža izdelka zahtevna, zakonodaja pa zahteva usposobljene monterje za montažo
tovrstnega proizvoda, uporabniku priporočamo, da montažo prevzamejo monterji ELANA.
Uporabniku je strogo prepovedano vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih
popravil.
Priloga: tehnična skica.

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. Površina, kjer se
izdelek uporablja, mora biti suha in nedrseča ter brez ovir. Upravljavec mora izdelek pred vsako
uporabo vizualno pregledati. Preveriti mora trdnost konstrukcije izdelka, trdnost spojev-vijačnih zvez
ter trdnost in uporabnost navijalca.
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Pri uporabi je potrebno steber zaščititi z mehko oblogo, ki jo priporoča proizvajalec.
Mreža, ki se montira na izdelek, mora biti nepoškodovana, prav tako tudi jeklena pletenica mreže.
Pritrditveni uhlji jeklene pletenice morajo biti brez poškodb in celi. Napenjanje mreže naj ne bo
premočno (normalni zategi). Stebri se pri napenjanju mreže ne smejo povešati v notranjo stran
igrišča.
Po uporabi je potrebno namestiti pokrove parketa na športni pod. Pri tem upoštevajte navodila
proizvajalca za varno pritrditev pokrovov parketa.

POZOR!
V primeru rjavenja kovinskih delov je prepovedano uporabljati izdelek.
Konstrukcija mora biti brez ostrih robov. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.
Če se izdelek fizično poškoduje ali pokvari, če obstaja zgolj sum okvare ali zloma,
je potrebno nemudoma:
- umakniti izdelek iz uporabe oz. preprečiti njegovor uporabo;
- na vidno mesto namesititi napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA;
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.
Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje,
pedagoga ali pooblaščene osebe, ki je starejšia od 18 let. nadzor Da bi preprečili prerivanje, zdrse
in padce ter nenamensko uporabo izdelka, je potrebno pri uporabi izdelka zagotoviti nadzor.

Vzdrževanje:
Izdelek sme servisirati in popravljati le pooblaščeni serviser. V izdelek lahko vgradi le originalne
nadomestne dele.
Dovoljujeno je čiščenje s suho krpo in mazanje nateznega mehanizma z grafitnimi mazivi.
Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
a. vizualni pregled izvaja s zakonom pooblaščena oseba
b. fizični pregled izvaja pooblaščeni serviser
konstrukcija:
pritrdilni material:

(vizualni pregled)
(vizualni pregled)

vsakih 12 mesecev
vsakih 12 mesecev

konstrukcija:
pritrdilni material:

(fizični pregled)
(fizični pregled)

vsakih 12 mesecev
vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapisnik.
Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.
Da bi omogočili varno uporabo in vzdrževanje izdelka, je odgovorna oseba dolžna zagotoviti
periodične preglede, kot jih določajo ta navodila.
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Pooblaščeni serviser:
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani
podjetja.
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.

Navodila izdalo podjetje:
Elan Inventa, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1
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