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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 

 

Siedzisko sędziowskie do tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodne z normą PN EN 913 
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I. ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU 

Lp. Nazwa elementu Rys. poglądowy 
Ilość dla 1 

kompletu 

1 Element z siedziskiem - 1 

2 Element wspierający - 1 

3 Zastrzał mocujący - 2 

 

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU  

Siedzisko sędziowskie do tenisa ziemnego. Przeznaczone są do obsługi sędziowskiej 

rozgrywek w tenisa ziemnego. Wykonane z profili stalowych cynkowanych ogniowo 

lub malowanych proszkowo. Spełnia wymagania normy PN EN 913. Posiadają 

certyfikat zgodności z normą oraz uprawniający do oznaczenia znakiem „B”. 

 

III. PRZEZNACZENIE 

Stanowisko przeznaczone do obsługi sędziowskiej gry w siatkówkę lub siatkówkę 

plażową na obiektach zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

IV. SPOSÓB MONTAŻU 

• Odpakować elementy z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność 

elementów zgodnie z tabelą. 

• Połączyć wszystkie elementy za pomocą załączonych śrub, podkładek  

i nakrętek.  

• Ew. demontaż stanowiska wykonać w odwrotnej kolejności. 

 

V. UŻYTKOWANIE STANOWISKA 

• Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji stanowiska 

należy w nim okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania. 

• Stanowisko przeznaczone jest do obsługi sędziowskiej gry tenisa ziemnego. 
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VI. WARUNKI GWARANCJI 

• Dostawca udziela gwarancji na: stanowisko – na okres 24 miesięcy od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.  

• Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 

bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.  

• Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest 

użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, 

utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - 

uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą 

eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź 

osób trzecich (akty wandalizmu – np. przecięcie lub podpalenie siatki). 

• OBSŁUGA GWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Dostawcę – dane korespondencyjne: PPUH ANTON ul. Ciepłownicza 9,  

58-200 Dzierżoniów tel. 695 763 350, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna 

reklamację i usunie wady.  

• OBSŁUGA POGWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi 

pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację  

i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin usunięcia wad. 


