Gebruiksaanwijzing Kop van Jut.
Materialen:
- Grote blauwe bak
- 2 blauwe driehoeksteunen met bijbehorende bouten
- 2 mastdelen
- 1 mastgeleider (blokje)
- Superman bord
- Hamer
- 1 slagstaaf
Opzetten:
- Zet de blauwe bak op de wielen
- Plaats het 1e lange mastdeel
- Schuif de geleider aan de mast
- 2e mastdeel plaatsen
- Logo superman op 2e mastdeel plaatsen
- Zet het geheel met 2 mensen rechtop
- Bevestig de blauwe driehoekssteunen aan de blauwe bak
- Verbindt nu de uiteinden van de vlaggetjes aan de driehoekssteunen
Gebruik:
- Sla met de hamer op deze slagstaaf waardoor de geleider omhoog schiet.
- Houd omstanders minimaal 2 meter zijdelinks op afstand en géén omstanders achter de deelnemer.
Gebruik zo nodig een afzetting.
Afbouwen:
- Verwijder de 2 blauwe driehoekssteunen. Draai de schroeven direct weer in de steunen.
- Haal de mast met 2 personen naar beneden. De grote blauwe bak komt op de wieltjes te staan.
- Schuif de supermanlogo en de 2 mastdelen uit elkaar.
- Leg de aluminium slagstaaf, de mastgeleider (blokje) in de blauwe bak.
- Maak alles goed schoon.
Schoonmaken van de Kop van Jut:
De Kop van Jut dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat in ieder geval
alle vuil, modder of gras van de Kop van Jut verwijderd is. Gebruik zo nodig een sopje en neem alles
af met een vochtige doek. Veel plezier !!
Algemeen
!!! Er dient minimaal één geïnstrueerde persoon voor toezicht bij de Kop van Jut te zijn.
!!! Het is niet toegestaan de Kop van Jut te gebruiken als de deelnemer onder invloed van alcohol,
drugs of andere geestverruimende middelen is, dit beïnvloed het veilige gebruik van het toestel.
!!! De huurder/organisatie is aansprakelijk voor eventuele ongevallen en schade die kunnen
voortkomen door/aan de Kop van Jut.

