SPORTA DAUDZFUNKCIONĀLS KOMPLEKSS
«PUNTO FIT»
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

KROS2000-00.000E
"Rāmis ar alpīnisma sienu 8.4 m "
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Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta
iepazīs nāt lietotājus ar montāžas, darbības noteikumiem
un sporta kompleksa uzturēšanu
1. Pieletojums un tehniskā speciﬁkācija
1.1. Komplekss paredzēts izmantošanai uz ielas vai iekšpusē,
kur griestu augstums ir vismaz 4,5 metri, cilvēkiem vecākiem par
14 gadiem un augumu vismaz 1,4 metri. Var izmantot: krosﬁtam,
treniņam, jogai, boksam, svarcelšanai.
1.2 Kompleksa galvenie tehniskie parametri (1. tab.)
Tabula 1
Mul funkcionālais sporta komplekss Punto Fit
Raksturojums

КРОС8000SKL-00.000E

Izmēri, mm
Garums
Augstums
Platums

8400
3300
2800

Ne o svars (ne vairāk kā), kg
Kalpošanas laiks(vismaz), gadi

4500
5
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2. Komplektācija
2.1 Komplektācijas saturs dots tabulā nr.2.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nosaukums
КРОС01-05.000Е sija
КРОС01-07.000Е pamatnes sija
КРОС01-21.000Е sānu siena
КРОС01-00.001Е apdares panelis
КРОС01-00.002E apdares panelis
КРОС01-16.000E šķērssija
КРОС01-15.000E šķērssija
КРОС01-17.000E šķērssija
КРОС01-60.000E pārejas šķērss enis

Daudzums КРОС8000SKL-00.000
27
6
4
66
4
4
4
10
8

skrūve М10х25 ГОСТ 7805
- 70
КРОС01-150.000E taisns kronšteins
КРОС01-200.000E stūra kronšteins
КРОС01-70.000E kronšteins 300
КРОС01-170.000E pievienota horizontāla josla
КРОС01-400.000E bals ekārtas paralēlā josla
КРОС01-250.000E kronšteins riņķiem
panelis
КРОС01-185.000E pārnēsājams s prinājums
КРОС01-30.000-00Е proﬁla montāža
КРОС01-30.000-01Е proﬁla montāža
КРОС01-30.000-02Е proﬁla montāža
КРОС01-30.000-03Е proﬁla montāža
Boksa maiss"Tent- master" (60 kg, h-130 cm)
Plastmasas uzgaļi skrūvēm
-М10, melns(TPD10)
Karabīns ar uzmavu 10,0 ( boksa maisam)
SkrūveМ16х40 ГОСТ7805- 70
UzgrieznisМ16 ГОСТ 5915-70
Šeiba 16 ГОСТ 11371-78
Skrūve М10х25 ГОСТ 7805-70
UzgrieznisМ10 ГОСТ 5915-70
Šeiba 10 ГОСТ 11371-78
Pies prināšanas vītņotas tapas M24
Uzgrieznis М24 ГОСТ 5915-70
Šeiba
24 ГОСТ 11371-78
Skrūve М12х30 ГОСТ 7805-70
UzgrieznisМ12 ГОСТ 5915-70
Šeiba 12 ГОСТ 11371-78
SkrūveМ5х20 ar iekšējo sešstūri
Uzlīmju komplekts
Rokasgrāmata
3

Gab.

24
6
2
4
1
2
1

2
19
1
1
1
2
28
2
96
120
216
340
364
412
12
24
12
24
24
48
288
1
1

44
45
46
47
48
49
50

Paplašināms enkurs
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КРОС01-02.000E
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КРОС8000SKL-00.001E leņķa sekcija
Kāpšanas siena

6
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3. Montāžas un uzstādīšanas instrukcija
3.1.Kompleksa montāža un uzstādīšana jāveic ne mazāk kā
3 cilvēkiem ar pacelšanas un transportēšanas ierīci ar
kravnesību vismaz 1500 kg. Jāizmanto uzgriežņu atslēgu komplekta
atslēgas ar galvas Nr. 17,19,24,36, sešstūra atslēgas numuru 4, 8 un āmura urbi.
3.2. Montāža no ek uz iepriekš sagatavota betona pamatnes saskaņā ar shēmu 1. a .
Izmantojot enkura s prinājumus 35, 36, 37, 44. poz. Betona marka, ko izmanto
betona ražošanā bāzes ne mazāk kā M250.
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Absorbējošs materiāls 3.14

2. a ēls

3.3. Izsaiņojiet kompleksu un izklājiet komponentus un montāžas vienības
uz līdzenas virsmas.
3.4. Pārliecinie es, ka piegādes apjoms atbilst izstrādājumu klāstam,
kā norādīts šīs rokasgrāmatas 2. punktā.
3.5. Salieciet sānu sienas, sk. 2. a ., kas sastāv no montāžas
vienības 1. poz., 2. poz., 7. poz. (sk. 2. tabulu). un aparatūra poz. 32,33,34.
poz.29,30,31. Nepievelciet vītņotos savienojumus.
Instalējiet ver kāli sagatavotajās vietnēs saskaņā ar diagramma 1. a
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A ēls 3

3.6 Salikt uz plakanas virsmas virsējo pamatni no detaļām 1,6,8,9,3
(ska et tabulu 2) un no detaļām 32,33,32, poz.29,30,31.
S eņu pievilkšanu neveiciet.

A ēls 3
6

3.7 Izmantojot celšanas ierīci, iesta et augšdaļas
jostu uz iepriekš saliktām sānu sienām, skat. 4. a . un noﬁksējiet
ar aparatūras palīdzību poz.12,33,34. Pievelciet
visus vītņotos savienojumus 25 .... 30N * m. Papildus vietās "A"
uzstādīt pieskrūvētos savienojumus poz.38,39,40

A ēls 4
3.8 Vietās "B", izmantojot enkura savienojumu poz.34 un aparatūru
35.36. poz., sk. 4. un 1. a ., lai pies prinātu konstrukciju sagatavotajai
betona vietas
3.9 Saskaņā ar 5. a . uzstādiet komplektā iekļauto aprīkojumu.
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A ēls 5

3.10 Vietās “B” 5. a ., Izmantojot enkurus, poz. 44, noﬁksējiet montāžu
vienības sagatavotajiem betona paliktņiem 15. poz
1. a
3.11. Instalējiet apdares paneļus Nr. 4,5 ar skrūvju palīdzību Nr. 41 (sk. 6 a ēlu)
3.12. Vietās «H» izvietojiet uzlīmes ar logo, vietās «P» uzlīmes ar QR kodiem.
3.13. Montējiet vākus uz tehnoloģiskiem atvērumiem ar detaļu palīdzību NR 22 pēc ekipējuma instalācijas.
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3.14 Uz izvirzītajām skrūvju galviņām instalēt detaļu nr. 27.

A ēls 6

3.15. Zem samontētā kompleksa novietojiet triecienus absorbējošu virsmu
pārklājums (nav iekļauts komplektā).Izvirzījums 2. poz
no ārpuses ne mazāk kā 2500mm. Kopējais pārklājuma izmērs un
drošības zonas 13400x8050mm. ska t 7. a . Cita veida pārklājumi
un pamats saskaņā ar EN 16630:2015

A ēls 7
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4. Drošības pasākumi
4.1. Kopējā kompleksa slodze nedrīkst pārsniegt vēr bas
norādīts 1. tabulā.
4.2. Vadot nodarbības kompleksā, lai izvairītos no sasitumiem un
ievainojumiem ieteicams izmantot piemērota izmēra mīkstos paklājus,
kas atrodas zem rāmja.
4.3 Komplekss paredzēts cilvēkiem vecumā no 14 gadiem.
4.4. Nav ieteicams kompleksa nodarbības vadīt vējā un
lietainā laikā.
4.5 Sporta pasākumi brīvā dabā jāveic mierīgos laika apstākļos
ar vāju vēju (ar ātrumu ne lielāku par 1,5, 2 - 2 m / s.) un
temperatūru, kas nav zemāka par 20 ° С.
4.6 Spēcīgu salu laikā jānovēro tos, kas nodarbojas pie kompleksa
un jākontrolē pirmās apsaldējuma pazīmes,
vasaras laikā jāizvairāsno pārkaršanas un karstuma dūrieniem, kā arī
nodarbību vadīšanas caurvējā.
4.7 Patstāvīgi remontēt sporta aprīkojumu ir s ngri aizliegts.
4.8 Katru dienu pirms nodarbību sākuma jums nepieciešam:
- Veikt kompleksa un s prinājumu konstrukcijas pārbaudi,
integritā un stabilitā , pārliecinie es, vai sporta aprīkojums ir labā stāvoklī,
uzstādīšanas un s prināšanas aprīkojuma uz camību.
- Pārbaudiet mezglu uz camību un pārliecinie es
virves slīpēšanu un bojājumus, kā arī s prinājumu uz camību.
- Veiciet rūpīgu norises vietas pārbaudi
sanitāro un higiēnisko apstākļu atbils bu prasībām,
pasākuma norises vietā
- Ja ek atklā trūkumi, veiciet pasākumus to novēršanai.
Ja nav iespējams opera vi novērst bojājumus, nedariet to
nrizmantojiet to nodarbībās, informējiet iestādes administrāciju,
kuras teritorijā atrodas komplekss un veiciet pasākumus,
lai novērstu nekontrolētu darbību salauzta sporta aprīkojuma lietošanā.
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5. Nepieciešamā informācija
blakus sporta kompleksam vai
pie tā ieejas
5.1. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem var izmantot sporta
kompleksu kai vecāku vai citas atbildīgas personas klātbūtnē.
5.2. Ja personai, kas lieto kompleksu ir sirds un asinsvadu slimības
vai muskuļu un skeleta bojājumi, nodarbības sporta kompleksā
iespējams kai pēc konsultēšanās ar ārstu.
5.3. Ja lietotājs cieš no hroniskām endokrīnām slimībām
vai ir centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi,
viņam ir pienākums nodarbo es kai ārsta atļautajā režīmā.

5.4. Ja lietotājam ir ci ierobežojumi nodarbībām
sporta kompleksos, kas sais ar viņa veselības stāvokli,
ir aizliegts pildīt vingrinājumus, kurus nerekomendē ārsts.
5.5. Ja lietotājs lieto zāles, kas var palēnināt
viņa reakciju vai var izraisīt samaņas zudumu un / vai
koordinācijas izmaiņas, lietotājam pirms darba sākšanas
jāpaziņo par to radiniekus un trenē es kai viņu pavadībā.
5.6. Visa iepriekš minētā informācija ir jānovieto speciālajā
stendā kā parādīts 8. a ēlā.

A ēls 8
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6. Apkope un ekspluatācija
6.1 Periodiski pārbaudiet:
- Vismaz 1 reizi mēnesī pārbaudiet s prinājumu hermē skumu
un savienojumus kompleksa un virszemes s prinājumiem
6.2. Administrācijai, kuras pakļāvība atrodas komplekss,
ir pienākums: - iecelt atbildīgo par sporta aprīkojuma un
aprīkojuma tehniskā pārbaudes veikšanu.
- veikt plānotu tehnisko pārbaudi vismaz reizi 3 mēnešos;
- veikt lielu tehnisko pārbaudi vismaz 1 reizi gadā;
- reģistrēt žurnālā visus datus par plānotām un
veiktajām pārbaudēm. Bojājujumus jānovēr
līdz a ecīgā akta sagatavošanas. Gadījumā, ja
kļūmju novēršana nav iespējama, sporta aprīkojums
jāaizstāj ar jaunu;

7. Garan ja
7.1 Atkarībā no klienta un lietotāju noteikumu pildīšanas,
kas norādītas šajā lietošanas instrukcijā ražotājs garantē kompleksa
uz camību 12 mēnešus no pārdošanas datuma, bet ne vairāk kā
18 mēnešus no izgatavošanas dienas.
7.2. Kompleksa kalpošanas laiks, ska t 1. tabulu

8. Informācija par pieņemšanu
8.1 Datums
8.2. Atbildīgais
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9. Vingrojumu piemēri.
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