MONTÁŽ, PREVÁDZKA, KONTROLA A ÚDRŽBA
Detské interiérové ihriská
Detské interiérové ihriská značky MICHTM sú v súlade s európskymi normami
EN 1176 a EN 1177.
V zmysle týchto noriem je prevádzkovateľ ihriska povinný prevádzať pravidelné
kontroly nezávadnosti a dodržiavať základné pravidlá údržby.
Výrobky sú určené na vnútorné využitie pre deti vo veku 3 - 12 rokov.
Deti vo veku 3 - 6 rokov, či jedinci s narušenou motorikou smú používať
elementy detského ihriska len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby.
1. Všeobecné informácie
Pri všetkých dieloch a detailoch interiérového ihriska sa kladie dôraz na
bezpečnosť.
Všetky nosné prvky sú riadne vystužené a všetky hrany sú zaoblené. Použitý
materiál je testovaný, certifikovaný a zaisťuje maximálnu životnosť detských
ihrísk.
1.1. Materiály
Použité materiály:
• pozinkovaná oceľ
• nerezová oceľ
• LLDPE, plastové časti a doplnky
• vinyl
• penové časti
• material EVA
• bezpečnostná sieťovina
1.2. Povrchová úprava
Povrchové úpravy jednotlivých častí detského interiérového ihriska sú v
kvalitnom a spoľahlivom prevedení, aby zabezpečili trvácnosť a dlhú životnosť
detských ihrísk. Povrchová úprava jednotlivých elementov ihriska je
prispôsobená na jednoduchú údržbu.
1.3. Kovové časti

Na úpravu kovových častí interiérových ihrísk sa používa žiarové zinkovanie a
povrchová prášková technológia.
2. Montáž
Detské ihriská sú dodávané demontované (v demonte) a ich montáž sa realizuje
podľa priloženého návodu. Naši montážni pracovníci zabezpečia požadovanú
funkčnosť, dodržanie bezpečnostných požiadaviek a následnú dlhú životnosť
zariadení.
Zákazník má právo rozhodnúť sa, že montáž interiérového ihriska zabezpečí iná
firma, podľa jeho výberu.
Dôležité je brať v úvahu a dodržiavať priložený inštalačný manuál. Počas
montáže interiérového ihriska je dôležité umiestnenie pokynov pre dodržiavanie
prevádzkového poriadku a zákazov používania zariadenia a jeho prvkov dokiaľ
interiérové ihrisko nie je oficiálne otvorené a uvedené do prevádzky.
3. Kontrola a prevádzka
Interiérové ihriská sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. Jednotlivé prvky sú
bezpečné, zodpovedajú bezpečnostným a hygienickým normám, napriek tomu
sa deti smú pohybovať / hrať na ihrisku len pod dohľadom zodpovednej osoby.
Dieťa do 7 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Vstup na
detské ihrisko len na vlastnú zodpovednosť.
Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania
detského ihriska odporúča dodržiavanie pravidelných a náhodných kontrol.
Majiteľ / prevádzkovateľ interiérového ihriska je povinný vykonávať alebo
zistiť náhodné a pravidelné kontroly!
Kontroly možno rozdeliť do nasledovných skupín:
1. náhodná vizuálna kontrola
2. prevádzková kontrola
3. plánovaná mesačná kontrola
4. plánovaná ročná kontrola
3.1. Vizuálna kontrola
Úlohou tejto kontroly je rozoznať na prvý pohľad viditeľné zdroje
nebezpečenstva, ktoré môžu byť spôsobené častým používaním, náhodným
poškodením, alebo zámerným vandalizmom. Takúto kontrolu je možné
vykonávať raz týždenne. Treba sa zamerať na hrací povrch, jednotlivé časti
interiérového ihriska, či nevyčnievajú dáke ostré hrany, či sú všetky časti pevné,

v celku a bez poškodenia, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť detí. Pokiaľ je
interiérové ihrisko využívané a vyťažené intenzívne každý deň odporúča sa
vizuálnu kontrolu robiť denne.
3.2. Prevádzková kontrola
Prevádzková kontrola interiérového ihriska je hlavne zameraná na prehliadku
konštrukcie, stability a opotrebenie jednotlivých dielov a súčastí ihriska. Túto
prehliadku sa odporúča urobiť každé 3 mesiace. Počas prevádzkovej kontroly sa
prehliada:
• nosná konštrukcia
• podesty
• striešky
• schodíky a rebríky
• zábradlia a madlá
• šmýkačky, tobogany
• lanové siete, bezpečnostné siete
• závesy hojdačiek
• preliezky
• lezecké steny
• a ostatné súčasti podľa typu interiérového ihriska
3.3. Plánovaná mesačná kontrola sa vykonáva každý mesiac s dôrazom na
preverenie prevádzkyschopnosti a stability zariadení na interiérovom ihrisku. Jej
súčasťou je kontrola uvedená v bodoch 1. a 2. s potrebnými zásahmi
zaručujúcimi bezpečnú funkčnosť minimálne do ďalšej plánovanej kontroly (z
kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom denníku a v prípade zistenia
vážnejších závad je potrebné zabezpečiť ich odstránenie).
3.4. Ročná kontrola
Vykonáva sa za účelom zistenia celkovej úrovne bezpečnosti zariadenia,
základov a povrchov. Kontrolór si musí všímať známky opotrebenia
jednotlivých povrchov, častí a konštrukcie. Mal by sa špeciálne zamerať na
prvky, ktoré boli prirobené dodatočne alebo časom vymenené.
4. Údržba

Zabezpečuje si ju prevádzkovateľ alebo vlastník detského ihriska sám. Bežná
údržba zahŕňa:
• utiahnutie upevňovacích prvkov
• povrchová údržba a poriadok
• zatmelenie drobných prasklín
• čistenie
• mazanie ložísk
• údržba herných plôch
• odstránenie nebezpečných predmetov z priestoru interiérového ihriska
V prípade, že závady na konštrukcii ihriska obmedzujú alebo znemožňujú jeho
bezpečné využitie, je nutné zamedziť prístup deťom až kým nebude interiérové
ihrisku v súlade s jeho bezpečným využitím.
UPOZORNENIE: Ak prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba zasiahnu do
konštrukcie ihriska bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom, nevzniká
prevádzkovateľovi nárok na uplatnenie záruky.
4. Varovanie
Detské interiérové ihriská sa nesmú používať:
• v rozpore s účelom, na ktorý boli výrobcom určené
• v prípade, ak je interiérové ihrisko, alebo jeho časť poškodená a ohrozuje
bezpečnosť detí
• ak je interiérové ihrisko značne opotrebované
• mimo prevádzkového času, alebo bez dozoru poverenej osoby
• v prípade, že interiérové ihrisko nie je pravidelne servisne kontrolované

