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  מ"טקניון מקבוצת גלובל ישראל בע

 

  

  סל חשמלי אלקטרוני מתקן

  .בלבד כדורסל למשחקי מיועד המתקן
  אין להתלות על הטבעת, אין לטפס על המסגרת

  
  .שהם לכ אביזרים מהמתקן לפרק או למתקן לחבר אין

 במיתקן שימוש לעשות אין,האולם את לפנות יש ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן  מתגלהו במידה
  .תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד, מיידית ס"ביה הנהלת/לעירייה להתקשר ויש
  .לתקנו או להחליפו יש ונפגם במידה,  ההגנה ריפוד תקינות על להקפיד יש
  
  .וונדליזם חבלות יבפנ המתקן על לשמור יש

  .ייצורו מתאריך שנים 15 למשך, תקופתיות לביקורות בכפוף לשימוש מומלץ המתקן
  
  .יש להקפיד שלפנל ההפעלה תהיה גישה אך ורק לאנשים המוסמכים להפעלה - 
לפחות וכי אזור תנועת ' מ 10ובמרחק של  יש לוודא שאין אנשים באיזור הסלהורדת הסל /בעת הרמת הסל - 

  .כשוליםהסל נקי ממ
  .יש לשמור על קשר עין רצוף עם המתקן - 
י מפסקי "הורדת הסל יש ללחוץ על לחצן ההפעלה עד גמר התנועה והפסקת התנועה ע/בעת הרמת הסל - 

  .אין לבצע לחיצות לסירוגין, הגבול
  .רצועת ההרמה רפויה, יש לוודא כי במצב הסופי בהורדה  - 
 3.05-חישוק:וכה ראשונה תוריד הסל לגובה רגיללחיצה אר–בעזרת גשש קרבה שינוי גובה הסל נעשה  - 

  )מטר 2.6:חישוק(תוריד את הסל לגובה קטסל-לחיצה ארוכה שנייה)מטר
  .ג מכסימום"ק 120משקל תליה על חישוק הסל הקפיצי  - 
יש להפסיק , בכל מקרה של תקלה כלשהי במתקן או במקרה של רעשים מיוחדים או תופעה חריגה כלשהי - 

ולהודיע " אין להפעיל"להצמיד שלט , ת בלוח החשמל למניעת הפעלת המתקן"פעולת הסל ולהוריד המאמ
  .ליצרן

  .יש להפסיק מיידית פעולת המתקן בכל מקרה בו פעולת המתקן הפוכה לפקודה שניתנה - 
 .רצוי להוריד הסלים למצב תחתון ולא להשאירם במצב מקופל כלפי מעלה, עם גמר השימוש באולם - 
  

  :מומלצת תקופתית ביקורת
  !!זוהי המלצה בלבד ויש לפעול לפי הוראות המדינה המתפרסמות מעת לעת

  םהתקני מכון כגון מוסמכת מעבדה י"ע ,5515ישראלי   בדיקת התאמה לתקן הראשונית ההתקנה לאחר .1

 .ונדליזים, עוקם, שברים – המקום אחראי י"ע ויזואלית בדיקה חודש כל .2

 . התקנים מכון כגון מוסמכת מעבדה י"ע ,5515ישראלי   בדיקת התאמה לתקן יש לבצע לשנה אחת .3

  .החישוק על  אסור לטפס על המתקן או להתלות      


