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Sestavljeno iz:

E13800Z OKOMETNI GOL ALU ZUNANJIR
Ta rokometni gol je namenjen postavitvi na prostem, saj je konstrukcija vroče cinkana, vratnice pa so iz aluminija. 
Štirikratno sidranje gola v tla zagotavlja varno uporabo. 

E13851Z  ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI, konstrukcija cinkana
E13854    Sidra za rokometni gol zunanja
E13871    Mreža za rok.-PE fi 4mm

dolžina:    300 cm
širina:       105 cm
višina:      200 cm    

teža:          50 kg
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Sestavljeno iz:

E13800Z OKOMETNI GOL ALU ZUNANJIR
Ta rokometni gol je namenjen postavitvi na prostem, saj je konstrukcija vroče cinkana, vratnice pa so iz aluminija. 
Štirikratno sidranje gola v tla zagotavlja varno uporabo. 

E13851Z  ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI, konstrukcija cinkana
E13854    Sidra za rokometni gol zunanja
E13871    Mreža za rok.-PE fi 4mm

dolžina:    300 cm
širina:         90 cm
višina:      200 cm    

teža:          50 kg
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MREŽA NAVODILO
Gol se dobavlja sestavljen in z vpeto mrežo. Spodnje navodilo služi samo za zamenjavo mreže, v ostalih primerih se obrnite na servisno službo 
ELAN
Potrebujete naslednje orodje: viličasti ključ 13, križni izvijač, imbus 10 in imbus 6

1.) odstranite lovilno mrežo, če je nameščena 
2.) z imbus 10 odvijačite vijak za pritrditev gola v pod (4x) 

3.) z viličastim ključem 13 odvijete vijak jermenice na spodnjem zadnjem delu gola (na levi in desni strani) in izpletite mrežo

4.) z viličastim ključem 13 in imbusom 6 odvijte vijak, ki pritrjuje zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola (na levi in desni strani) in zgornji del okvirja 
spustite navzdol 

5.) z viličastim ključem št. 13 odvijete v vijak, ki povezuje vratnico gola z okvirjem mreže in ga iztaknite iz ležišča ter izpletite mrežo (levo in desno) 

A )  Odstranitev mreže:
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6.) z viličastnim ključem št. 13 odvijete zatezne vijake (10x) na AL mrežnem profilu (prečka in vratnici) 

7.) s križnim izvijačem, ki ga vtaknete v pripravljeno izvrtino, obrnete profil ter iztaknete mrežo. 

1.) mrežo pravilno namestite (zgoraj, spodaj) 
2.) spodaj jo prepletete v stranski okvir gola (levo in desno) in jih namestite v ležišče ter privijačite sponski vijak z viličastim 

ključem 13 

3.) mrežo namestite v utor vratnice ter jo pritisnete z mrežnim AL profilom, ki ga vstavite v utor pod kotom ter obrnete, s pomočjo 
križnega izvijača. ( isto kot A/4 ) 

4.) z viličastnim ključem št 13 privijete zatezne vijake na mrežnem AL profilu (prečka in vratnici) 10x 

B ) Namestitev mreže:
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5.) prepletite mrežo v vrvenico ter le-to pritrdite spodaj na okvir gola z viličastim ključem 13 

6.) z viličastim ključem 13 pritrdite zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola 

7.) z imbus 10 privijačite vijak za pritrditev gola v pod (4x)
8.) namestite lovilno mrežo 
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Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanja spodaj
opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetujte s predstavniki podjetja
ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na
spletni strani podjetja 
 
Slovar:
Izdelek            -
Navodila          - navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
Upravljavec    - pooblaščena oseba za upravljanje 
 
Namenska uporaba in izdelava:
Rokometni gol ELAN je zasnovan, načrtovan in izdelan tako, da se kar najbolje prilagaja arhitekturi prostora, v
katerega je umeščen. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 749. Rokometni gol je namenjen za vgraditev na
prostem za igranje rokometa in drugih iger z žogo. 
 
Montaža izdelka:
Glede na zahtevnost montaže izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti monterjev za montažo tovrstnega
proizvoda, montažo izvrši ELAN , s 4-kratnim vijačenjem v betonsko ali asflatno podlago.  Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo 
izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka. 

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. 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 vijačenje sider v tla in medsebojno vijačenje 
vratnic in nosilne konstrukcije. 
 
POZOR: 
Prepovedano je plezanje in obešanje na gol. 

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.
Dovoljeno je čiščenje izdelka z mokro 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.

www.elan-inventa.com

 ROKOMETNI GOL (zunanji)
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