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E23200 UNI stojalo prevozno za športne igre
Univerzalna garnitura, ki omogoča igranje odbojke, badmintona, tenisa. Z uporabo letvice ali vrvice pa se uporablja lahko tudi za skok v 
višino.
Sestavljeno iz:
E23210  Stojalo UNI samostoječe ( 2x )
T23220  Mreža UNI 9 x 1m ( 1x )

245,2

72

70

globina:     72 cm
širina:        70 cm
višina:   245,2 cm    

teža:        150 kg
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Možnosti uporabe
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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:
UNI (univerzalno) stojalo je zasnovano, načrtovano in izdelano tako, da se kar najbolje prilagaja arhitekturi prostora, v katerega je umeščeno. Izdelano je v 
skladu z veljavnimi slovenskimi ter evropskimi predpisi in standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je dobra inženirska praksa. UNI stojala so namenjena za igro 
badmintona, odbojke, tenisa in drugih iger z žogo. Uporaben je tudi pri skoku v višino. Stojalo na gumiranih kolesih omogoča hitro postavitev igrišča v
pokritih športnih terenih.

Montaža izdelka:
Izdelek se dobavlja razstavljen. Potrebno je samo postaviti steber na podnožje in ga privijačite s priloženim vijakom s plastično glavo. Kasneje postavitev 
stebrov in napenjanje mreže vedno vršita dve osebi. Višina napenjalcev za mreže se nastavlja ročno v skladu s predpisi in željami.

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. Upravljalcu se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka. 

Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in nedrsna ter brez ovir. 
 
POZOR:
Prepovedano je plezanje in obešanje po napravi.

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. Vretena in drsnike je potrebno redno mazati z 
namensko mastjo. Dovoljeno je čiščenje izdelka 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.

www.elan-inventa.com
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