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Instrukcja eksploatacji
urządzenia

ZESTAW DAREK

1. Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest dla publicznych
i prywatnych placów zabaw, dostępnych dla dzieci od
3 do 14 lat.
Uwaga: Zaleca się użytkowanie urządzenia pod
stałą opieką dorosłych, opiekuna lub
nauczyciela.
2. Opis produktu
Zestaw o konstrukcji drewnianej, zakotwiony w
gruncie za pomocą betonowego fundamentu.
3. Wymagania dotyczące nawierzchni.
Przestrzeń minimalna niezbędna do bezpiecznego
użytkowania urządzenia określona jest zgodnie z
wymiarami wg PN-EN 1176-1 i wyłożona jest jedną z
rodzaju nawierzchni(materiał amortyzujący upadek)
wg PN-EN 1176-1.
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4. Montaż:
wMontaż na placu zabaw powinien być wykonany
przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie
z odrębną „Instrukcją montażu”.
wZaleca się ogradzanie placu zabaw.
wZaleca się zabezpieczenie urządzenia przed
użytkowaniem do momentu całkowitego zakończenia
montażu.

5. Kontrola i konserwacja wg PN-EN 1176-7:
w Zaleca się sprawdzanie urządzenia i jego elementów
poprzez:
w oględziny codzienne:
w - umożliwiają stwierdzenie zagrożeń które mogą
być wynikiem wandalizmu, zużycia lub
warunków pogodowych,
w kontrola obsługi:
w - zaleca się wykonywanie kontroli z
częstotliwością od 1 do 3 miesięcy, polegająca
na sprawdzeniu sprawności i stateczności
urządzenia,
w coroczna kontrola główna:
w - wykonywana jest w celu ustalenia ogólnego
poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i
nawierzchni(np.ujawnienie butwienia lub korozji
i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa
wynikających z dokonywanych napraw, oraz
dodanych lub wymienionych części).
w Zaleca się aby własciciel/operator odpowiedzalny za
konserwację i kontrolę urządzenia prowadził książkę
kontroli, karty kontroli i serwisowania w ramach
nadzorowania bezpieczeństwa nad placem zabaw.
w Zaleca się umieścić w widocznym i dostępnym
miejscu informacje (nazwa, adres, nr telefonu) o
instytucji odpowiadającej za konserwację i kontrolę
nad terenem placu zabaw.
w Na terenie placu zabaw nie mogą znajdować się
urządzenia nie związane z gruntem (kubły, ławki,
itp.), które mogłyby zostać przemieszczone w obszar
przestrzeni minimalnej urządzenia.
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