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Controleer de ondergrond op scherpe
voorwerpen.
Maximale windkracht; 5 op de schaal van
Beaufort. (Indien deze hoger is moet het
luchtkussen
kussen direct worden afgebroken.)
Plaats het luchtkussen
kussen niet op een helling met
een hoek scherper dan 5%.
Houdt rondom het luchtkussen rekening met een
vrije ruimte van 2 meter.
Rol de 2 luchtkussen uit op de plaats waar het
moet komen te liggen. Het kan zijn dat u een van
de kussens moet draaien omdat u het anders niet
of verkeerd aansluit.
Leg de aankoppelzijde recht tegen over elkaar en
rijg de delen aan elkaar(zie foto). Sluit indien
aanwezig de klittenband delen op elkaar aan.

Sluit nu de luchtgaten, die rondom het luchtkussen
zitten. Zorg ervoor u eerst het klittenband goed op
elkaar plakt voordat u de touwtjes door de ogen
rijgt. Rijg deze zoals u ziet op de foto en maak met
het enkele laatste touwtje een knoop om het
geheel vast te houden. LET OP: er zitten 2 slurven
aan ieder kussen, U dient er maar 1 aan te sluiten
op de blower. U kunt zelf kiezen aan welke kant u
de blower aansluit. Dit i.v.m. de stroomtoevoer
kant.
Doe de slurf met de tekst “FAN”of “BLOWER” over
de mond van de blower. Zonder dat deze gedraaid
zit.(zie foto)
Trek bij de blower de spanband vervo
vervolgens
goed aan zodat de slurf onmogelijk van de
blower kan schieten. Controleer goed of u alle
luchtgaten en de niet in gebruik genomen
slurven dicht zitten!!
Veranker het luchtkussen
kussen rondom met
bijgeleverde haringen.
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LET OP: het is verplicht het luchtkussen te verankeren.
• De blowers kunnen nu worden aangezet zodat het luchtkussen wordt opgeblazen.
• De blowers blijven continu blazen.
• LET OP: de “BLAUWE” blower verbruikt 1.100 Watt, de “ORANJE” blower verbruikt
1.500 watt. Houd hier rekening mee met het aansluiten.
• Gebruik maximaal 25 meter stroomkabel i.v.m. stroomverlies. Haspel ook altijd
helemaal afrollen.
• Controleer of het kussen compleet hard is en kijk of u mankementen aantreft alvorens
de attractie te gebruiken.
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Lees de regels die op het luchtkussen
kussen staan
gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier
op.
Het luchtkussen dient te allen tijde te worden
begeleidt door minimaal 1 volwassen persoon
persoon.
Maximaal aantal deelnemers dat tegelijk op het
luchtkussen mag kussen staat vermeld op de
voorzijde of achterzijde.
Verboden te duiken of ander acrobatische
sprongen te maken.
Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk
materiaal te dragen.
Controleer regelmatig de staat van het
luchtkussen en kijk of de blower nog goed is
aangesloten.
Geen scherpe voorwerpen dragen.
Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol
en/of drugs.
Er mag niet op de randen en/of bogen van de
attractie worden geklommen.

AFBOUW

•
•
•
•
•
•

•

Zorg dat alle deelnemers van het luchtkussen
lucht
af
zijn.
Trek vervolgens de stekkers van de blower
blower(s) uit
de stroomvoorziening.
Maak alle luchtgaten/mangaten open zodat de
lucht makkelijker uit de kussens kan.
Laat eerst alle lucht uit de kussens..
Haal vervolgens alle haringen
ringen uit de grond
grond.
Maak alle delen los van elkaar. Laat de
koppeltouwen wel aan een van de delen
vastzitten!

Klap het kussen vanaf beide zijkanten vervolgens
tot het midden.
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•

Klap het kussen nogmaals dubbel zodat er een
lange baan overblijft. LET OP: het is belangrijk
dat deze ongeveer de breedte van een pallet
heeft. Doe het desnoods in 3 keer. (midden /
midden en dan dubbel).

•

Klap het einde van de lange baan terug en leg er
alvast een spanband onder.
Klap dit deel vervolgens weer terug zodat de
spanband gedeeltelijk onder het kussen ligt.

•

•

Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is
belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!

•

Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u 2 of 3
rollen die met spanbanden zijn vastgemaakt.
Rol de luchtkussens vervolgens op de pallets.

•

Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document ‘gebruikershandleiding opblaasstructuren’.
opblaasstructuren’ Dit
document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi B.V..
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