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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Maják
1. Dle technického výkresu vytvořte betonový základ
2. Na základ umístěte váš 3D prvek a ujistěte se, že je ve správné poloze
3. Do betonového základu vyvrtejte skrze kotvící úchyty díry o průměru 8mm a hloubce 85mm
4. Do připravených děr vložte natloukací hmoždínky na chemickou kotvu
5. Připevněte 3D prvek pomocí přiložených šroubů
6. Okolní dopadovou plochou překryjeme úchyty a kotvení

UPOZORNĚNÍ: Pečlivě dodržujte uvedený návod. Před započetím práce podrobně prostudujte všechny tři montážní listy. Instalace musí
být prováděna profesionálními pracovníky. Nesprávná instalace může při následném používání prvků vést k jeho poškození, případně
může nesprávně nainstalovaný prvek způsobit jeho uživatelům vážná zranění. V průběhu instalace musí být
na plochu, kde se montáž provádí zamezen přístup nepovolaným osobám.
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BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOST
Doporučené umístění:
Tento produkt byl vyvinut a navržen pro venkovní i vnitřní použití. Tento produkt splňuje evropskou normu EN1176. Dopadová plocha musí být v souladu
s evropskou normou EN1177. Velikost bezpečnostní zóny každého produktu je uvedena v technickém listu výrobku.

Návod k použití: Produkt by měl být používán jen pokud byl nainstalován dle pokynů výrobce a nemá vady.
• Produkt nesmí být používán po dobu opravy či údržby.
• V okolí hracího prvku se nesmí vyskytovat ostré či tvrdé objekty, které by mohly způsobit zranění.
• Majitel je povinen provádět pravidelné kontroly a zajistit údržbu hracích prvků dle instrukcí výrobce. Všechny kontroly a údržby je nutno
vést v písemné či elektronické formě.
• Majitel musí vést záznam všech zranění vzniklých užíváním tohoto produktu.

ÚDRŽBA
Čištění se provádí dle potřeby zametáním, vysavačem popř. fukarem vzduchu.
Při znečištění prachovým spadem, pylem, blátem apod. čistěte tlakovou vodou.
Spadané nečistoty se musí odstraňovat pravidelně, aby nedocházelo k růstu mechu a plevele.
Povrch musí být udržován bez hrubých nečistot (hlína, štěrk), které by jej mohly poškodit. Přístup k prvku musí být upraven tak, aby se
při deštivém počasí nenanášely nečistoty na herní prvek.
• Sněhový poprašek odstraňte zametáním (smeták s jemným vlasem). Při odhazování je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
• Hrací prvek je nutno chránit před: chemikáliemi, poškozením cigaretami, nožem, ostrými předměty, sklem, kameny, atd.
•
•
•
•

KONTROLA
Běžná
- vizuální (denní) – odstranění zjevných zdrojů nebezpečí, způsobených vandalismem, užíváním nebo povětrnostními vlivy. Odstranění volně ležících objektů,
tvrdých materiálů a ostrých hran. Interval prohlídek: denně
- vizuální (měsíční) – kontrola povrchů tlumících náraz, doplnění sypkých materiálů do úrovně terénu. Interval prohlídek: měsíční.

Provozní
- kontrola je zaměřena na provozuschopnost, stabilitu a opotřebení zařízení. Mělo by být provedeno kompletní očištění prvku a kontrola jeho stavu. Poškozené
části musí být vyměněny za nové, dodané výrobcem. Interval prohlídek: čtvrtletně.

Roční hlavní kontrola
- jejím účelem je zajistit celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů, povrchů a kontrola kotvení. Roční kontrola také zahrnuje i všechny kontroly výše uvedené
(běžná, provozní). Doporučujeme, aby roční kontrola byla prováděna technickým kontrolorem, kvalifikovaným pro dětská hřiště. Interval prohlídek: ročně.

OBECNÉ
Další povinnosti provozovatele vychází z platných předpisů EN1176, EN1177 a místních zákonů. V zájmu bezpečnosti
dětí Vás žádáme o provádění kontrol a údržby v rozsahu výše uvedeném, aby byla eliminována rizika úrazů.
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