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  ניידסל  מתקן

  .בלבד כדורסל למשחקי מיועד המתקן
אין לטפס ,או להניח חפצים על מתקן הסל  אסור לטפס או לשבת על הסל בחלקו האחורי

  .טבעתאין להתלות על ה, על המסגרת
  
  .שהם כל אביזרים מהמתקן לפרק או למתקן לחבר אין

 שימוש לעשות אין,להשבית את המתקן  יש ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן  מתגלהו במידה
  .תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד, מיידית ס"ביה הנהלת/לעירייה להתקשר ויש במיתקן

  .לתקנו או להחליפו יש נפגםו במידה,  ההגנה ריפוד תקינות על להקפיד יש
  .וונדליזם חבלות בפני המתקן על לשמור יש

  .ייצורו מתאריך שנים 15 למשך, תקופתיות לביקורות בכפוף לשימוש מומלץ המתקן
  
  .י משרד החינוך רק באולמות סגורים"מותרים לשימוש עמתקני סל אלו  - 
וגן מיוחד לנקודת עיגון חזקה יש לעגנו בעזרת ע,ובכל מקרה בו הסל פתוח טרם השימוש במתקן  - 

  .המיועדת לכך
  .כאשר הסל לא בשימוש יש לקפלו - 
 .שינוע המתקן יעשה רק במצב מקופל - 
 .י מדריך או אדם הבקיא בהפעלת המתקן"הפעלת המתקן ושינועו יעשה אך ורק ע - 

תהיה גישה אך ורק לאנשים המוסמכים  )בסלים ניידים חשמליים(יש להקפיד שלפנל ההפעלה - 
 .להפעלה

ובמרחק  יש לוודא שאין אנשים באיזור הסלושינוי הגובה לקסטל  הורדת הסל /בעת הרמת הסל - 
  .לפחות וכי אזור תנועת הסל נקי ממכשולים' מ 5של 

  .יש לשמור על קשר עין רצוף עם המתקן - 
  .ג מכסימום"ק 120משקל תליה על חישוק הסל הקפיצי  - 
יש , ם מיוחדים או תופעה חריגה כלשהיבכל מקרה של תקלה כלשהי במתקן או במקרה של רעשי - 

  .חברתנוולהודיע ל" אין להפעיל"להצמיד שלט , להפסיק פעולת הסל למניעת הפעלת המתקן
  

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

  התקנים 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      


