Gebruikersinstructie en
Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object.
Code: SK Universeel 1



Het object is geschikt (en gecertificeerd) voor het doel waarvoor het ontworpen is;
het dient dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.



Voordat u het object gebruikt voer dan eerst een algemene en visuele controle uit of
het klaar en veilig voor gebruik is.



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 de verhuurder.



Zorg voor een goed georganiseerde en overzichtelijke omgeving op én rondom de
omgeving van het te plaatsen object.



Zorg ervoor dat bij opstekende harde wind of andere mogelijk gevaarlijke
weersveranderingen direct alle gebruikers van het object verwijderd worden en dat
de lucht direct uit het object verwijderd wordt. Zo wordt de kans op ongevallen
beperkt! Gebruik het object nooit bij een windkracht hoger dan 5.



Voor de veiligheid van de gebruikers kan het object 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 het object dat alle personen van het object en
nabije omgeving zijn verwijderd!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheid voor alles.



Zorg voor goede begeleiding en continu volwassen toezicht bij het object!



Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan
tijdens het gebruik van het Object gedurende de gehele verhuurperiode.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object.


Tijdens het gebruik van het object 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 het object dat
iedereen tijdens gebruik de schoenen uit heeft.



Er mogen geen voorwerpen (eten, drinken, speelgoed etc.) op het object.



Het is niet toegestaan een bril te dragen tijdens gebruik.



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



Er mag nooit op randen/muren van het toestel geklommen of gehangen worden.



Houdt de instap vrij van kinderen, de opstap is niet om op te springen.



Het maximaal aantal gebruikers per 1m³ springvlak is 1.



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

Wat te doen als tijdens gebruik het object inzakt en/of leegloopt?








Verwijder als eerste zo snel mogelijk alle personen van het object.
Controleer of iedereen in nabije omgeving veilig staat opgesteld.
Controleer of de blower goed bevestigd is; slurf recht en stekker goed aangesloten.
Controleer de stroomvoorziening; teveel op 1 groep of meerdere stroomhaspels.
Controleer of de ontluchtingsgaten goed gesloten zijn.
Zoek naar eventuele beschadigingen.
Niets gevonden? Neem contact op met verhuurder:

Evenementenverhuur Spelotheek Beilen
Eursingerweg 8
9411 BB Beilen
www.spelotheek.nl
0593-524241
Evenementenverhuur Hollewand Heino
L.J. Costerstraat 27
8141 GN Heino
www.hollewand.nl
0572-394954
Noodnummer: 06 509 833 05

Opbouwinstructie Opblaasbaar Object.


Inspecteer de gewenste plaats voor het object op scherpe voorwerpen en andere
onregelmatigheden (bijvoorbeeld glas en andere viezigheid als hondenpoep).



Maak de sjorband los en rol het object open op de gewenste plaats. Zie foto 1



Aan de achterkant van het object bevindt zich het ontluchtingsgat. Sluit het
ontluchtingsgat door de touwtjes dicht te weven en druk vervolgens de
klittenbandstrip netjes dicht zodat er geen lucht meer kan ontsnappen.



Aan de achterkant van het object (naast het ontluchtingsgat) bevindt zich de slurf
voor de blazer (blower genoemd). Maak de blower met de spanband vast aan de
slurf. Zorg ervoor dat de slurf niet gedraaid zit!



Belangrijk
Zorg voor een goed stroompunt. Ontrol een stroomhaspel altijd volledig. Ook al zit
het stroompunt vlakbij, dit in i.v.m. het voorkomen van brandgevaar. Koppel nooit
meer dan 2 stroomhaspels aan elkaar dan treedt er stroomverlies op en neemt de
kans op storingen toe. Leg een stroomhaspel altijd “op zijn kop” met de
stroompunten naar de grond en bedek bij regen de haspel met een plastic zak.



Steek de stekker in het stopcontact en het object zal worden opgeblazen. Tijdens het
opblazen mogen er geen personen op of in het object bevinden! De blower moet
continu blijven draaien!



Controleer vervolgens het object en omgeving nogmaals op viezigheid en andere
onregelmatigheden. Test of het kussen overal hard genoeg wordt om op te spelen.



Verankering
Het is te allen tijde verplicht het object te verankeren. Dit om verschuiving en
omwaaien tijdens gebruik tegen te gaan. Wanneer verankering echt niet mogelijk is,
dient het volwassen toezicht nauwlettend de situatie in de gaten te houden.



Gebruik het luchtkussen niet bij windkracht 5 of hoger.

Afbouwinstructie Opblaasbaar Object


VERWIJDER ALLE PERSONEN VAN HET OBJECT!



Controleer of het object viezigheid of andere spullen (verloren sieraden) bevat. Zo ja,
verwijder dit dan met een zachte bezem of een vochtige doek. Zodat het schoon is.



Schakel vervolgens de blower uit (stekker eruit).



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



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



Laat het object ± 15 minuten liggen. Wanneer alle lucht uit het object is, kan worden
begonnen met het oprollen van het object. Zie foto 1 volgende pagina



Klap eerst alle mogelijke uitstekende delen naar binnen zoals de opstap. Verdeel het
zeil gelijkmatig over het grondvlak, zodat er geen grote bulten meer zijn. Foto 2



Vouw het kussen (aan de lange kant) van buiten naar binnen. Herhaal dit meerdere
keren zodat uiteindelijk een baan van ongeveer een palletbreedte (1 á 1,5 meter)
overblijft. Zie Foto’s 3, 4 en 5.



Leg het dekzeil en de spanband onder het uiteinde van de achterkant van het
luchtkussen. Zo rolt u de overgebleven lucht uit het kussen. Zie Foto 6.



Rol (niet vouwen!) het luchtkussen zo strak mogelijk op. Het is heel belangrijk zo
strak mogelijk te beginnen met rollen. Het makkelijkste is dat er 2 personen rollen en
1 persoon ervoor zorgt dat er recht gerold wordt. Zie Foto 7.



Na het rollen kunt u de al klaarliggende spanband er omheen spannen. En het dekzeil
vastmaken. Vervolgens rolt u het luchtkussen op de pallet of in uw vervoersmiddel.
Zie Foto 8.

LET OP

Als het luchtkussen niet schoon of slecht opgerold retour
komt, brengen wij hiervoor kosten in rekening!

Fotopagina Afbouwinstructie.
Foto 1

Stroom wegnemen en
15 min. laten liggen.

Foto 2

Kussen gelijkmatig
vlak maken.

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 5

Max 1.25m
Foto 6

Foto 7

Foto 8

Ongevallen Registratieformulier
Algemene gegevens:
Naam Persoon:

__________________________________________________ J / M *

Datum ongeval:

__________________________________________________

Naam ouder:

__________________________________________________

Telefoonnummer:

__________________________________________________

1.

Waren er nog andere personen bij het ongeval betrokken?




Nee
Ja, namelijk:

2.

Waar vond het ongeval plaats?



Op de Attractie



Anders, namelijk____________________________________________________

3.

Hoe ontstond het letsel?






Ergens vanaf gevallen
Gestruikeld / uitgegleden / verstapt*
Ergens tegenaan gestoten of gebotst
Onderling contact (stoeien/slaan)



Anders, namelijk____________________________________________________

4.

Beschrijf de omstandigheden en het ongeval in eigen woorden:

________________________________________

 Naast de Attractie






Gesneden of geprikt
Ergens aan gebrand
Ergens door geraakt
(Bijna) verdrinking

 Vergiftiging
 Bekneld geraakt

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.

Wat voor letsel heeft de persoon opgelopen?




Brandwond
 Kneuzing / bloeduitstorting
Ontwrichting (bijv. Schouder uit kom)  Verstuiking / verzwikking



 Botbreuk
 Open wond

Anders, namelijk_________________________________________________________

6.

Aan welk lichaamsdeel heeft de persoon letsel opgelopen?





Hoofd
Arm / schouder / sleutelbeen)
Borst / Buik



 Nek / hals
 Vinger / hand / pols
 Rug

 Teen / voet / enkel
 Been / heup

Anders, namelijk_________________________________________________________

7.

Is de persoon naar aanleiding van het ongeval behandeld?



Nee

 Ja, door:

 Huisarts
 Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis
 Opgenomen in het ziekenhuis
 Anders, namelijk__________________________________

8.

Hoe kan het ongeval in de toekomst worden voorkomen?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9.

Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het ongeval?




Nee, er zijn nog geen maatregelen getroffen
Nee er is besloten geen maatregelen te treffen



Ja, namelijk:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Noteer, indien van toepassing, de genomen maatregelen op de onderstaande actielijst
Omschrijving actie
Uitvoering door:
Datum
uitvoering

