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SA35
SWEEPER

GEBRUIKERSHANDLEIDING
OPBOUW
•
•
•

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.

•

Plaats het onderstel in het midden van de ruimte
waar de Sweeper moet komen te staan.

•

Rol de twee kabels uit naar de plek waar
uiteindelijk de bedieningskant moet komen te
staan.

• Draai nu de twee poten op zodat de wielen vrij
komen van de grond.

• Als deze hoog genoeg zijn gedraaid kan de as
•

•
•
•
•

met de wielen eruit worden getrokken.
Schuif de eerste poot nu in de opening die is
ontstaan doordat de as uit het frame is
getrokken.

Schuif nu ook aan beide zijkanten de poot in het
Onderstel
Steek de pen door het gat en borg deze met de
borgpen.
Draai nu beide metalen poten weer op zodat het
onderstel op de poten rust.
Trek nu beide metalen poten eruit en plaatst
schuif deze aan de voorzijde in het onderstel

Gebruikershandleiding
•

•

Draai de poten aan de voorzijde opnieuw omhoog
zodat ook hier de wielen kunnen worden
verwijdert.
Schuif in de opening die ontstaat de laatste poot
en borg ook deze weer goed door de pen door het
gat te steken en deze te borgen met de borgpen.

• Draai de metalen poten weer op zodat het
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

onderstel volledig op alle vier de poten rust.
Zorg dat de kabel hierbij niet klem komt te
zitten.
Trek de metalen poten uit het onderstel en berg
deze op.

Rol nu het kussen uit en leg deze om het
onderstel heen.
Rijg de opening aan elkaar door het touw om en
om door de ogen te halen.
Knoop het touw aan het uiteinde losjes vast
Plak vervolgens het klittenband goed op elkaar
zodat het touw volledig bedekt is.
Veranker het kussen rondom met bijgeleverde
haringen. LET OP: het is verplicht het kussen te
verankeren.

Schuif beide armen van de Sweeper in het
onderstel.
Borg ook deze goed door de pen door het gat te
steken en deze te borgen met de borgpin.

Sluit alle luchtgaten in het kussen door deze dicht
te rijgen.
Druk eerst het klittenband goed op elkaar.
Begin aan de kant met het lusje en rijg alle lusjes
aan elkaar vast.
Zet het laatste lusje vast door een knoop te
leggen in het touwtje.
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Gebruikershandleiding

•
•

•
•

Nu kan de blower worden aangesloten
Schuif de slurf met de markering “FAN” over de
mond van de blower en trek deze goed strak aan
met een spanband.
Zorg dat de slurf niet gedraaid zit
Vervolgens kan de stekker van de blower op een
geaarde stroomvoorziening worden aangesloten.

•

Schuif nu de zes plateaus in de openingen in het
kussen.

•
•

Sluit nu de bedieningskast aan.
De stekker passen maar op één manier in de
bedieningskast.
Sluit de bedieningskast vervolgens aan op een
geaarde stroomvoorziening.
LET OP: Dit moet een aparte vrije groep zijn.

•
•

•
•
•

•

•

•

De Sweeper is nu bijna klaar voor gebruik.
Draai enkele testrondes zodat u exact weet hoe
de Sweeper reageert.
LET OP: controleer of de rode noodstop
uitgetrokken is. Is dit niet het geval dan werkt
de Sweeper niet.
LET OP: De Sweeper draait enkel rond wanneer
de knop “Start” op de bedieningskast ingedrukt
blijft.
Controleer of het kussen compleet hard is.

Als extra moeilijkheid kunnen de plateaus nog
worden verlaagd waardoor de deelnemers nog
hoger moeten springen.
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Gebruikershandleiding

GEBRUIK
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lees de regels die op het valkussen van de
Sweeper staan gedrukt aandachtig en wijs de
gebruikers hier op.
De Sweeper dient te allen tijde te worden
begeleid door minimaal 1 volwassen persoon.
Volg de instructies op de bedieningskast.
Maximaal 6 deelnemers tegelijk op de attractie.
Verboden te duiken of salto’s te maken.
Stop de Sweeper direct nadat iemand is
gevallen.
Start de Sweeper pas weer wanneer iedereen op
zijn plaats staat.
Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk
materiaal te dragen.
Controleer regelmatig de staat van het
valkussen en kijk of de blower nog aan staat
Geen scherpe voorwerpen dragen
Verboden voor kinderen kleiner dan 1,20 meter
Verboden te gebruiken onder invloed van
alcohol en/of drugs
Bij eventuele mankementen direct contact
opnemen met Axitraxi.
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AFBOUW
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Zorg dat alle deelnemers van de attractie af zijn.
Trek vervolgens de stekkers van de blower uit
de stroomvoorziening.
Maak alle luchtgaten open zodat de lucht
makkelijker uit het kussen kan.
Haal vervolgens alle haringen uit de grond.
Laat eerst alle lucht uit de kussens.
Klap het kussen vervolgens eerst een keer
dubbel.
Klap vervolgens de ronding terug naar binnen.
Daarna klap u het geheel nog een keer dubbel
zodat er een lange baan van ongeveer
palletbreedte overblijft.
Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is
belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!
Leg aan het einde een spanband onder de baan
zodat u deze straks direct vast kunt maken
Wanneer u het kussen volledig heeft opgerold
ziet u vanzelf de spanband weer liggen. Deze
dient u goed strak vast te maken.
Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u een
rol die gemakkelijk op een pallet kan worden
gerold.

•

De andere onderdelen kunnen weer in
tegengestelde volgorde van de opbouw worden
gedemonteerd.

•

LET OP: Zorg ervoor dat u alle onderdelen
netjes op de pallets plaatst en goed vast zet
tijdens transport.

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