Opbouw Instructie
Enkele Buikglijbaan 15m
•

Inspecteer de gewenste plaats waar u de Buikglijbaan wilt plaatsen
op scherpe voorwerpen en andere onregelmatigheden (b.v. hondenpoep).

•

Rol de Buikglijbaan open op de gewenste plaats. Rol vervolgens het zwembad uit en
leg dit achter de buikglijbaan, zorg ervoor dat het blauw glijzeil in het zwembad ligt.

•

Sluit vervolgens de ontluchtingsgaten van de Buikglijbaan en het zwembad. Door de
touwtjes dicht te weven en de klittenbandstrip dicht te drukken.

•

Aan de zijkant van de Buikglijbaan en het zwembadje zit een lange slurf. Maak de
blowers met de spanband vast aan de slurven.

•

Wanneer de 2 kussens opgeblazen zijn, bevestigd u deze aan elkaar doormiddel van
de touwtjes van het zwembad door de gaten van de buikglijbaan te rijgen.

•

Ontrol de stroomhaspel altijd volledig; ook al zit het stroompunt vlakbij, dit in i.v.m.
voorkomen van brandgevaar.

•

Koppel nooit meer dan 2 stroomhaspels aan elkaar; dan treedt er teveel
stroomverlies op en neemt de kans op storingen toe.

•

Steek de stekker in het stopcontact en het kussen zal worden opgeblazen. Tijdens het
opblazen mogen er geen personen op de Buikglijbaan!

•

De blowers moeten continu blijven draaien!

•

Verankering: Het is te allen tijde verplicht om de buikglijbaan te verankeren.
Dit om verschuiving tijdens gebruik en omwaaien door de wind tegen te gaan!

•

Gebruik het luchtkussen niet bij windkracht 7 of hoger.

•

ZEEP: Gebruik GEEN GROENE ZEEP maar alleen vloeibare afwasmiddel (Dreft b.v.)

Wat te doen wanneer de Buikglijbaan niet hard wordt?
•

Controleer of het ontluchtingsgat(en) goed dicht zitten.

•

Controleer of er iets voor de blower is gewaaid.

•

Controleer of de slurf is gedraaid.

•

Controleer uw stroomtoevoer (teveel op 1 stroomgroep of meerdere stroomhaspels?)

SPELOTHEEK ATTRACTIEVERHUUR 0593 524241

www.spelotheek.nl

Algemene Gebruikersrichtlijnen

•

De Buikglijbaan is geschikt en gecertificeerd voor het doel waarvoor het ontworpen is,
het dient dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.
Een Buikglijbaan is geen springkussen: Maximaal 1 personen tegelijk!

•

Voordat u de Buikglijbaan gebruikt, voer dan eerst een algemene en visuele controle
uit of het klaar is voor gebruik.

•

Indien ongewone beschadigingen en/of slijtage wordt vastgesteld (ook tijdens
gebruik) die gebruikers in gevaar kunnen brengen, stop dan onmiddellijk en neem
contact op met Spelotheek Attractieverhuur.

•

Zorg voor een goed georganiseerde en overzichtelijke omgeving.

•

De blower dient te worden aangesloten op een deugdelijke 220 Volt aansluiting.

•

Zorg ervoor dat bij opstekende harde wind of andere drastische weersveranderingen
direct alle gebruikers van de Buikglijbaan verwijderd worden en dat de lucht direct uit
de Buikglijbaan verwijderd wordt. Zo wordt de kans op ongevallen beperkt.

•

Voor de veiligheid van de gebruikers kan de Buikglijbaan het beste op een zachte
ondergrond worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is het liefst op
klinkerbestrating zodat haringen geplaatst kunnen worden om alles vast te zetten.

•

Zorg bij het leeg laten lopen van de Buikglijbaan dat alle personen van de
Buikglijbaan en nabije omgeving zijn verwijderd!

•

Spelotheek Attractieverhuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele
ongevallen of andere calamiteiten tijdens de verhuur van deze attractie.

Tijdens het gebruik van de Buikglijbaan
•

Tijdens het gebruik van de Buikglijbaan dient er continu toezicht te zijn. De
toezichthouder dient bekend te zijn met de inhoud van deze instructie en moet
minimaal 18 jaar zijn.

•

Schoenen uit: Het is zowel veiliger voor de gebruikers als beter voor de Buikglijbaan
dat iedereen tijdens gebruik de schoenen uit heeft.

•

Géén salto’s of koprollen: hierbij gebeuren de meeste ongelukken.

•

Bij calamiteiten (brand, stroomuitval, o.i.d.) zo snel mogelijk alle personen van de
Buiglijbaan verwijderen. De Buikglijbaan mag weer gebruikt worden wanneer zowel
het toestel als de omgeving weer volledig in orde is.

Wat te doen als tijdens het gebruik de Buikglijbaan inzakt en/of leegloopt?
•
•
•
•
•
•
•

Verwijder als eerste zo snel mogelijk alle personen van de Buikglijbaan.
Controleer of iedereen in nabije omgeving veilig staat opgesteld.
Controleer of de blower goed bevestigd is (slurf en stekker).
Controleer de stroomvoorziening. (teveel op 1 groep of meerdere stroomhaspels?)
Controleer of de ontluchtingsgaten goed gesloten zijn.
Zoek naar eventuele beschadigingen.
Niets gevonden: bel Spelotheek Attractieverhuur.

Afbouw Instructie Buikglijbaan

•

VERWIJDER ALLE PERSONEN VAN DE BUIKGLIJBAAN !

•

Controleer of de Buikglijbaan viezigheid of andere spullen (verloren sieraden b.v.)
bevat. Zo ja, verwijder dit dan met een zachte bezem of een vochtige doek.

•

Maak de Buikglijbaan droog met (hand)doeken. Pas op met scherpe trekkers!!

•

Schakel vervolgens de blower uit. Ruim eerst de stroomvoorziening die u heeft
getroffen op, zodat niemand de blower weer aan kan zetten.

•

Maak de blower los van de slurf en maak de ontluchtingsgaten open. Verwijder
vervolgens de haringen.

•

Laat de Buikglijbaan ± 5 minuten liggen; pas wanneer alle lucht uit de Buikglijbaan
is, kan worden begonnen met het oprollen.

Het oprollen van de Buikglijbaan ( 2 personen )
• Vouw alle mogelijke uitstekende delen naar binnen. En verdeel het zeil gelijkmatig
over het grondvlak, zodat er geen grote bulten meer zijn.
• Verdeel 2 personen over de lange kant van het kussen. Vouw vervolgens het kussen
1 maal dubbel. De breedte van het kussen is nu 1 á 1,5 meter.
• Leg alvast het dekzeil en de spanband onder het uiteinde van het kussen.
• Rol naar de ontluchtingsgaten toe, zo kan de overgebleven lucht ontsnappen.
• Rol (niet vouwen!) met 2 personen het kussen zo strak mogelijk op. Het belangrijkste
is zo strak mogelijk beginnen met rollen. Het makkelijkste is dat er 2 personen rollen
en 1 persoon ervoor zorgt dat er recht gerold.
• Na het rollen kunt u de al klaarliggende spanband er omheen spannen. En het dekzeil
vastmaken. Vervolgens rolt u het kussen op de pallet. Herhaal dit met het zwembad
van de Buikglijbaan.

+/- 1m

+/- 1m
LET OP:

LET OP

Wanneer de kussens niet schoon of slecht opgerold retour
komt, brengen wij € 50,- in rekening!
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