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Controleer de ondergrond op scherpe
voorwerpen.
Plaats het toestel niet op een helling met een
hoek scherper dan 5%.
Houdt rondom de attractie rekening met een vrije
ruimte van 2 meter.
Rol het hoge gedeelte (grootste pakket) uit op de
plaats waar de baan moet komen te liggen.
Maak vervolgens alle ritsen dicht en sluit de
klittenband flappen.

Sluit nu één blower met een oranje stip (1.500
Watt) en één blower met een blauwe stip (1.100
Watt) aan op de slurven.
U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het
kussen u de blowers plaatst want aan beide
kanten zitten twee slurven.
Doe de slurven over de blower zonder dat deze
gedraaid zitten.
Trek bij beide blowers de spanband vervolgens
goed aan zodat de slurf onmogelijk van de
blower kan schieten.
Sluit de twee slurven aan de andere zijde (de
slurven die u niet gebruikt) van het kussen met
een spanband.
Klap nu het kleine kussentje uit aan de zijde
waar de deelnemers straks naar beneden zullen
springen. Dit is het valkussen.
Trek het kussen vervolgens op z’n plaats.
Wanneer u het kleine kussentje heeft
uitgevouwen kunt u aan de slurven het beste
zien hoe deze ligt.
Sluit nu één blower met een blauwe stip (1.100
Watt) aan op een van beide slurven.
U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het
kussen u de blower plaatst.
Doe de slurf over de blower zonder dat deze
gedraaid zit.

Gebruikershandleiding
•
•

Trek de spanband vervolgens goed aan zodat de slurf onmogelijk van de blower kan
schieten.
Sluit de slurf aan de andere zijde (de slurf die u niet gebruikt) van het kussen met een
spanband.
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Nu kunnen de twee kussens aan elkaar vast
worden gemaakt.
Begin met de achterkant(onderzijde) van het
hoge deel.
Plak nu alle klittenband flappen goed vast
zodat deze netjes op elkaar aansluiten.
Maak vervolgens alle mangaten dicht.

Nu kunnen de 3 ronde pilaren die aan het lage
deel vast zitten op het grote gedeelte worden
aangesloten.
Rits de pilaar rondom dicht.
Plak vervolgens de klittenband flap over de rits
heen.

Zorg ervoor dat je eerst de 3 lange ritsen aan
de zijkanten en in het midden van de 2 delen
minimaal tot de helft sluit. Wanneer het kussen
is opgeblazen sluit je alle ritsen volledig.
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Nu mag u de blowers van de attractie
aanzetten.
Veranker het kussen rondom met bijgeleverde
haringen. LET OP: het is verplicht het kussen te
verankeren.
Controleer of het kussen compleet hard is en of
de beide kussens juist op elkaar zijn
aangesloten alvorens de attractie te gebruiken.
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Lees de regels die op de Base Jump staan
gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier
op.
De Base Jump Dubbel dient ten alle tijden te
worden begeleid door minimaal 4 volwassen
personen.
Maximaal 2 deelnemers tegelijk op het kussen.
Twee begeleiders instrueren de deelnemers
wanneer ze boven op het kussen zijn
aangekomen.
Uitsluitend op het achterwerk landen in het
midden van de stip.
Verboden te duiken of salto’s te maken.
Verlaat de valzone direct na een sprong.
Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk
materiaal te dragen.
Houdt in- en uitgangen vrij!
Spring nooit wanneer er nog iemand op het
valkussen aanwezig is.
Controleer regelmatig de staat van het kussen
en kijk of alle blowers nog aan staan
Geen scherpe voorwerpen dragen
Verboden voor kinderen onder de 6 jaar
Verboden te gebruiken onder invloed van
alcohol
en/of drugs
Wanneer een deelnemer niet durf te springen
kan deze via de glijbaan naar beneden.
LET OP: wanneer de baan nat is wordt de
glijbaan ontzettend snel. Attendeer gebruikers
hier op of leg een mat aan het einde van de
glijbaan.
Er mag niet op de randen en/of bogen van de
attractie worden geklommen.
Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
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Zorg dat alle deelnemers van het kussen af zijn.
Trek vervolgens de stekkers van de blowers uit
de stroomvoorziening.
LET OP: het is belangrijk dat het hoge deel recht
naar beneden zakt en niet omvalt. Dit
vergemakkelijkt het oprollen!
Rits alle luchtgaten open zodat de lucht
makkelijker uit de kussens kan.
Haal vervolgens alle haringen uit de grond
en maak alle ritsen/touwen los waarmee de
twee kussens aan elkaar vast zitten.
Laat eerst alle lucht uit de kussens.
Klap vervolgens eerst het kleine kussen netjes
dubbel zodat er een lange baan overblijft. LET
OP: het is belangrijk dat deze ongeveer de
breedte van een pallet heeft.
Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is
belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!
Leg aan het einde minimaal twee spanbanden
onder de baan zodat u deze direct vast kunt
maken
Klap vervolgens ook het hoge deel dubbel zodat
er een lange baan overblijft. LET OP: het is
belangrijk dat deze ongeveer de breedte van
een pallet heeft.
Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is
belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!
Leg aan het einde twee spanbanden onder de
baan zodat u deze direct vast kunt maken
Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u twee
rollen die beide op een pallet kunnen worden
gerold.

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