ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ILONA-MALOM
MŰHELY JÁTSZÓTÉR ESZKÖZEIHEZ

BEVEZETÉS:
Az Ilona Malom Műhely Bt által gyártott és telepített játszóeszközök átadásuk pillanatában mindenben
megfelelnek a 78/2003 (XI.27.) GKM rendeletnek és a vonatkozó MSZ EN 1176:2008 és 1177:2008
szabványsorozatnak. A használók folyamatos biztonsága érdekében a játékok rendszeres ellenőrzést
és karbantartást igényelnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelően. A rendelet alapján
minden játszótér üzemeltetőnek kötelessége a játszóterek üzemeltetésével összefüggésben
„Ellenőrzési és karbantartási napló”-t is vezetni, és az elvégzett munkákat dokumentálni. Az
ellenőrzésnek és karbantartásnak ki kell terjednie minden az adott játszótéren található játékeszközre
és azok ütéscsillapító talajára. A feltárt hiányosságokat, hibákat minden esetben szükséges elhárítani, a
köztes időre a játszószer/ játszótér használatát meg kell akadályozni!

ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSI ÚTMUTATÓ:
Fenn nevezett játszóteret és a rajta elhelyezett játszóeszközöket, továbbiakban játszótéri eszközt,
várható nagyfokú igénybevételére és az esetleges szándékos rongálásra tekintettel rendszeresen
ellenőrizni kell:
(1) lehetőleg naponta, de minimum hetente szemrevételezni kell az olyan veszélyforrások
kiszűrésére és elhárítására, mint pl. megrongált, törött részek, a kilazult rögzítések, szakadt kötélzet
vagy a talajfelület minősége. Az esésvédelmi talajnak el kell érnie a játékon megjelölt alapvonalat.
(2) 1-2 héttel a játékok felállítása után minden csavarkötést ellenőrizni kell. Amennyiben szükséges,
húzzuk meg a laza csavarokat, de kerüljük a túlfeszítést! Ellenőrizzük a kötélzet, a védőhálók és a
csúszdák állapotát, kifejezetten a szándékos rongálás lehetősége végett!
(3) Havonta egyszer ellenőrizni kell a játékok működőképességét, valamint szerkezeti szilárdságukat.
Ellenőrzést igényelnek a csavarok és egyéb fém függesztő- és tartóelemek, tekintettel a kopásra. Külön
figyelmet igényel, a fa felületek épsége, és hogy a természetes formájú fán keletkező természetes
repedések, illetve a fűrészelt faanyag esetleges alakváltozásai ne okozzák beszorulási helyek
kialakulását (lásd. a vonatkozó szabványokat).
(4) Évenként egy főellenőrzés során kell sort keríteni az eszközök, a felületek vagy az alapozások
általános használhatóságának vizsgálatára. Külön figyelmet követel a korhadás, penészedés, korrózió
és az esetleges pótlások biztonságossága. Meg kell vizsgálni a fa állapotát a betonozás tetejének
szintjében is.
(5) Kétévente köteles a játszótér üzemeltetője a játszótéri eszköz ellenőrzését kijelölt szervezettel
elvégeztetni. A jótállási időszak alatt üzemeltető a vizsgálat elvégeztetését köteles gyártótól
megrendelni.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ:
A játszótéri eszköz a várható nagyfokú igénybevételére és az esetleges szándékos rongálásra
tekintettel rendszeres karbantartást igényel. A karbantartásokat értelemszerűen a megadott
rendszerességgel, vagy az ellenőrzések megállapította szükségszerűséggel kell elvégezni az alábbiak
szerint:

(1) Fa szerkezetek: a megadott rendszerességgel ellenőrizzük a fa szerkezetek épségét, szerkezeti
szilárdságát és a fa esetleges alakváltozásaiból keletkező beszorulási helyek kialakulását. A
meghibásodott vagy sérült elemek javítását vagy cseréjét garanciális időben a gyártóval, azon kívül
szakemberrel végeztessük el. A szerkezetek felületkezelésekor bontsuk ki a tartóoszlopokat a
betonozás szintjéig és hagyjuk megszáradni a felületét az esetleges nedvességtől, majd itt is végezzük
el a felületkezelést.
(2) Fa felületek: rendszeresen ellenőrizzük a fa felületek épségét, szálkamentességét és a fa esetleges
repedéseiből keletkező beszorulási helyek kialakulását. A nem megfelelő felületek elemek javítását
garanciális időben a gyártóval, azon kívül szakemberrel végeztessük el. 2-3 évente környezetbarát,
egészségre ártalmatlan védőfestékkel kell kezelni a játékokat. A természetes formájú fán jelentkező
apró repedések miatt ajánlott a játékok átfestése az első év után is. Rendszeres tisztítása és takarítása
szükséges a játszóeszköznek az állandó magas páratartalom és a beltéri elhelyezés miatt. A tisztítás
enyhén nedves ronggyal, vegyszermentesen történjen.
(3) Ütéscsillapító talaj: a rendszeres ellenőrzések terjedjenek ki mind a mennyiségére, mind a
minőségére. Az eszközökön jelölve van a játék alapsíkjának jele. Ha az ütéscsillapító talaj szintje nem
éri el a játszóeszközökön megjelölt szintet, lazítsuk fel vagy szükség esetén töltsük fel a jelig.
(4) Fémszerkezetek, csavarkötések: 1-2 héttel a játékok felállítása után, amennyiben szükséges,
húzzuk meg a laza csavarokat, de kerüljük a túlfeszítést! Ellenőrizzük a csúszdák és rögzítésük
állapotát. A meghibásodott vagy sérült elemek javítását vagy cseréjét garanciális időben a gyártóval,
azon kívül szakemberrel végeztessük el. Felületkezelést a csavarkötések nem igényelnek, az egyéb –
festett- felületek kezelése a kopás mértékétől, esetleges korróziótól függően szükséges.
(5) Kötelek, kötélhálók: a rendszeres ellenőrzések terjedjenek ki a kötélzet épségére és rögzítésének
megfelelőségére. Az acélbetétes köteleknél figyelni kell az elkopás során esetleg felszínre kerülő
drótkötél szálakra, a szakadás veszélyére. A meghibásodott vagy sérült elemek javítását vagy cseréjét
garanciális időben a gyártóval, azon kívül szakemberrel végeztessük el.
A játékeszköz ellenőrzését és karbantartását minimum a leírtak szerinti gyakorisággal, de a
játszóeszköz életkorának növekedésével és az igénybevétel mértékének függvényében akár
gyakrabban kell elvégezni. Esetleges hiányosságok megállapítása után azonnali javítás vagy
alkatrész-csere szükséges, azok megtörténtéig a játékot a használatból biztonságosan ki kell
vonni! Bárminemű további karbantartási vagy kezelési kérdésükkel kapcsolatosan rendelkezésükre
állunk:
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