NAVODILA ZA MONTAŽO,
VARNO UPORABO IN VZDRŽEVANJE

PLEZALNA GARNITURA

www.elan-inventa.com

Sredstva za delo:

PLEZALNA GARNITURA








plezalne vrvi
plezalni drogovi
mornarska lestev
telovadni krogi
telovadna lestev
zaviralnik
letvenik

Spoštovani uporabnik športne opreme Elan!
Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanja
spodnjih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje, se posvetujte s predstavniki podjetja
Elan Inventa in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila in
pomembne informacije dobite na spletni strani podjetja www.elan-inventa.com.
Slovar:
Izdelek
Navodila
Upravljavec

plezalna garnitura (vrv, drog, mornarska lestev,...)
navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje
pooblaščena oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:
Plezalna garnitura ELAN je zasnovana, načrtovana in izdelana tako, da se kar najbolje prilagaja
arhitekturi prostora, v katerega je umeščena. Izdelana je v skladu z veljavnimi slovenskimi ter
evropskimi predpisi in standardi. Objekt, kjer se postavlja izdelek, mora biti namenski in mora
skladno z zakoni in predpisi ustrezati opremi. Več informacij o zakonih in predpisih dobite na
Twww.zakonodaja.gov.si.
Uporabnik mora biti seznanjen z navodili za ravnanje v primeru požara in drugih nesreč.

Montaža izdelka:
Glede na zahtevnost montaže izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti monterjev za
montažo tovrstnega proizvoda, se uporabniku strogo prepoveduje vsako poseganje v konstrukcijo
izdelka z namenom montaže, demontaže oziroma morebitnih popravil konstrukcije izdelka.
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Pooblaščeni montažer mora pri montaži upoštevati:
 ergonomsko obliko in težo izdelka;
 uporabo mehaniziranih sredstev za transport (škripci, vozički, dvigali, viličarji), pri
prenašanju ali dvigovanju kosov težjih od 25 kg;
 namestitev ustreznega odra za delo na višini, ko je potrebno delo izvajati na nedostopnih in
neurejenih mestih na višini;
 obvezno uporabo osebnih zaščitnih sredstev;
 uporabo čelade pri delu nad glavo ali na višini;
 uporabo ustreznega in brezhibnega orodja;
 prostor mora biti v času nameščanja in spravila prazen;
 tla, kjer se izdelek namešča, morajo biti ravna in brez ovir.
Pooblaščeni montažer-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. Upravljalca s pismenim sklepom določi investitor.
Izdelek mora biti s strani upravljavca pregledan pred vsako uporabo. Preverja se stabilnost
konstrukcije izdelka, vari in spoji konstrukcije ter pravilna namestitev.
V primeru fizične poškodbe izdelka, suma poškodbe ali sugotovljene neustrezne pritrditve 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, starejše od 18 let.
Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev
ter nenamenske uporabe izdelka.
Na plezalnih garniturah se lahko izvajajo samo namenske vaje in didaktični programi, skladno s
potrjenim in veljavnim programom.

POSEBNO OPOZORILO
PLEZALNE VRVI
morajo biti nepoškodovane. Plezalna vrv je namenjena plezanju ene osebe (plezanje več osebam
hkrati ni dovoljeno). Strogo je prepovedano guganje na vrvi.
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PLEZALNI DROG
mora biti vedno postavljen vertikalno in fiksiran v ležišča. Pleza lahko le ena oseba (plezanje več
osebam hkrati ni dovoljeno).
MORNARSKO LESTEV
lahko uporablja le ena oseba (plezanje več osebam hkrati ni dovoljeno). V kolikor so vrvi in klini
poškodovani, se lestev ne sme uporabljati. Strogo je prepovedano guganje in prestopanje z lestve
na lestev.
TELOVADNI KROGI
Strogo je prepovedano preobremnjevanje, silovito guganje, prestopanje s kroga na krog ali uporaba
le enega kroga. Vrvi in nosilci morajo biti brezhibni.
TELOVADNA LESTEV
Pred uporabo je potrebno preveriti, če je varovalni čep v spodnjem verižnem kolesu. Če je
poškodovan les, veriga ali nosilec, se lestve ne sme uporabljati.
ZAVIRALNIK
Namestitev mora biti fiksna, zgornji napenjalci pa pričvrščeni. Les mora biti nepoškodovan.
LETVENIK
mora biti ustrezno pritrjen in fiksen. Prečke ne smejo biti polomljene. En letvenik lahko uporablja le
ena oseba (več osebam hkrati ni dovoljena uporaba enega letvenika).
Vsako preobremnjevanje izdelka je nevarno.
Uporabnika je potrebno opozoriti, da v primeru slabega počutja, iz zdravstvenih razlogov ali če se
počuti nesposobnega za varno izvajanje vaj na orodju, orodja ne sme uporabljati.
Pod plezalnimi garniturami je obvezna uporaba blazin dimenzij 200 x 200 x 50 cm. Blazina mora biti
postavljena tako, da ob morebitnem padcu uporabnika, omogoča padec na blazino.

Vzdrževanje:
Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščeni serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne
rezervne dele.
Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
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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V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje,
proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.

Pooblaščeni serviser:
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani
podjetja www.elan-inventa.com.
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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