TRÉNINKOVÉ FIGURÍNY – NÁVOD K POUŽITÍ
Tréninkové figuríny jsou určeny pro trénink a nácvik chování v nouzových situacích a v rizikových a
nebezpečných podmínkách pro lidské figuranty.
Manipulaci s figurínou je potřeba provádět s nejvyšší opatrností a u těžších typů nejlépe dvěma
osobami, tak aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo zbytečnému znečištění
Před použitím figuríny je třeba seznámit osoby zainteresované do nácviku s hmotností
a způsobem manipulace s figurínou.
Platí zásada – chovat se k figuríně jako k živému zachraňovanému člověku. Na poškození figurín
zjevně způsobené nesprávným používáním figuríny se nevztahují reklamační podmínky.

I.

Péče a údržba

1. Zajistěte seznámení všech osob manipulujících s figurínou s pokyny pro správné a bezpečné
používání bezpečné užívání. Zajistěte podmínky odpovídající pracovně bezpečnostním předpisům pro
dané činnosti
2. Nenechte figurínu úmyslně spadnout, vláčet, nevystavujte ji zbytečně žádné zátěži.
Zacházejte s ní jako s živým člověkem!
3. Nevystavujte figurínu ohni, nadměrnému žáru nebo nebezpečným látkám. V případě vystavení
těmto faktorům oblékněte figurínu do ochranného obleku nebo do obleku, který zvýší její odolnost.
Vždy dodržujte podmínky a omezení pro použití daného typu figuríny
4. V případě kontaminace figuríny musí být před dalším použitím provedena její dekontaminace.

II. Kontrola před a po použití
Figurína nasazená k nácviku musí být vždy nepoškozená a její stav musí být
provozovatelem zkontrolován minimálně tímto způsobem, zkontrolujte zda:
1. figurína nemá povrchové trhliny, poškození, které by mohly ovlivnit její použití.
2. švy nejsou rozpárané či opotřebované
3. jsou všechny součásti figuríny a příslušenství zabezpečené
4. v těle figuríny není vložen žádný cizí předmět. Na výrobu figuríny není použit žádný tvrdý materiál,
který by mohl způsobit zranění, a všechny tvrdé cizí předměty musí být z povrchu i výplně figuríny
odstraněny.
5. žádná z končetin nebo dalších částí není uvolněna a že části figuríny jsou k sobě pevně
přichyceny.
Dodržení podmínek používání a kontrola je vždy odpovědností majitele-provozovatele
figuríny.

III. Čištění a skladování
1. Figurína je potažena pevným trvanlivým barevným materiálem, který je jednoduché udržovat čistý.
Pokud je při nasazení pravděpodobné, že se figurína zašpiní, doporučujeme ji obléknout do
ochranného overalu. Overal může být svlečen a lze ho prát v pračce.
2. V případě znečištění otřete figurínu vlhkým hadříkem, postavte ji nebo zavěste ve svislé poloze a
nechte uschnout.
V případě znečištění olejem nebo jinou podobnou látkou opatrně očistěte malým množstvím saponátu
a vody. Potom omyjte figurínu mýdlovou vodou, abyste odstranili stopy čistící látky. Nepoužívejte
žádné agresivní čistící prostředky nedoporučené výrobcem.
3. Když se figurína namočí během používání či čištění, pověste ji uschnout na vzdušné a větrané
místo, uschne velmi rychle. Přestože je figurína vyrobena z velmi odolného materiálu, vždy se před
jejím uskladněním ujistěte, že je kompletně suchá.

IV. Dekontaminace po použití

V případě, že figurína byla vystavena nebezpečným látkám, musí být dekontaminována se vším
příslušenstvím včetně obalového štítku s varováním o hmotnosti.
Pokud figurína absorbovala nějaké nebezpečné látky, řiďte se při dekontaminaci a likvidaci
nebezpečné látky instrukcemi povolané osoby a dodržujte zásady bezpečností práce!
VAROVÁNÍ!
K čištění a dekontaminaci nepoužívejte látky, které mohou poškodit povrch figuríny jako
jsou žíraviny, kyseliny a ostatní agresívní látky!

V. Poškození a oprava
Tento výrobek nemůže být laicky opravován provozovatelem. Případné opravy s vlivem na pevnost a
celistvost povrchu figuríny a její vnitřní náplň musí provádět výrobce. Opravu zajišťuje váš prodejce
figuríny.
Prodejce neodpovídá a reklamace se nevztahuje na škody způsobené běžným užíváním figuríny,
zejména na oděrky, odření a znečištění různých částí povrchu jako jsou paže, nohy, hlava, oblečení
apod.

VI. Doplňující údaje
Figurína pro vodní záchranu je navržena tak, aby do ní při použití voda nasákla voda a po použití
odtekla. Pro urychlení tohoto procesu doporučujeme figurínu zavěsit pomocí zadní smyčky a vytáhnout
z ní nadnášecí desky umístěné na hrudníku. Doporučujeme také sundat holiny.
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