Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Bungy Run Egypte

Luchtkussen
Blower
Elastiek bundel
Ijzeren frame
Blokjes
Harnas
Haringen
Spanbanden
Hamer
Transportzak
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Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto
instructies.
Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.
De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden
gehouden.

Technische gegevens Bungee Run
* Werkterrein: 8x3x3,2 meter (lxbxh)
* Stroomvoorziening: 230 volt (1x 1500 watt)
* Totaal gewicht 75kg.
* Leeftijdsindicatie: vanaf 8 jaar

Voorbereiding plaatsing Bungee Run
Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.
Zoek een geschikte ondergrond.
Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.
Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.
Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.
Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.
Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.
Spelregels
Twee deelnemers strijden gelijktijdig in de opblaasbare bungee run.
Deelnemers maken zich vast met snelle klitteband sluitingn en zijn verbonden met elastiek als weerstand.(elastiek kan
worden afgesteld op leeftijd)
Deelnemers proberen zo ver mogelijk het klittenband blokje op de klittenband strook te plaatsen, die hiervoor bedoelt is.
Hoe verder je komt, hoe meer spanning er op het elastiek komt te staan en uiteindelijk worden de deelnemers hierdoor dan
ook weer terug getrokken naar het begin van de run.
De deelnemer die de meeste aantal punten heeft is winnaar.

Algemene Veiligheidsnormen.
•Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden
gebruikt.
• Zorg voor deskundig begeleiding , minmale 18 leeftijd .
• Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
• Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
• Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen,
etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
• Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN
gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
• Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de
attractie (vrije stroomgroep).
• Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
• Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken
van het luchtkussen en/of de attractie.
• Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden
het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
• Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
• Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen
en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
• Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog
personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
• Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
• Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen
leeg te laten lopen.
• Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan
alle normen.
• U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde
borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op
te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de
grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen
waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te
voorkomen.
• Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u
wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich
mee brengen.
• Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties
beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
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Stap 1: Rol haspel uit zodat u zeker weet
dat er voldoende kabel is om op de juiste
plaats van het luchtkussen of attractie te
plaatsen die u uitgekozen heeft.

Stap 2: Zoek een goede ondergrond van
zand, gras en check of er geen scherpe
voorwerpen bevinden op plaats van
plaatsing luchtkussen of attractie

Stap 3: Plaats indien meegeleverd
onderzeil.

Stap 4: Controleer de spullen.
1 luchtkussen.
1 orange zak met onderdelen : 2 frame, 4
elastieken, 4 gordels,4 plakblokjes.

Stap 5: Plaats het luchtkussen aan de
achterzijde in het midden van het onderzijl.

Stap 6: Rol het kussen uit.

1

Attractieverhuur De Toren BV.
Wolput 107
5251ce Vlijmen.
073.5117747 06.23365088
info@attractieverhuur-detoren.nl
www.attractieverhuur-detoren.nl

Stap 7: Vouw het kussen open.

Stap 8: Vouw het kussen helemaal open.

Stap 9: Sluit nu alle luchtgaten. De
luchtgaten zijn aangegeven met pijlen.

Stap 10: De luchtgaten worden door
middel van een ritssluiting afgesloten.

Stap 11: Kies een kant voor de blower
met de pijlen word aangegeven welke kant
de blowers geplaatst kunnen worden.

Stap 12: Sluit de blower aan. En sluit aan
de andere zijde de luchtslang af.
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Stap 13: Steek de stekker in de geaarde
en afgerode haspel.

Stap 14: Pak de orange zak en pak de
frame’s eruit.

Stap 15: De pijlen geven aan waar de
frame’s gemonteerd moeten worden.

Stap 16: Maak door middel van de
bandjes het frame vast.

Stap 17: Neem het elastiek uit de orange
zak en monteer deze aan het frame.

Stap 18: Veranker het kussen.

3

Attractieverhuur De Toren BV.
Wolput 107
5251 ce Vlijmen.
073.5117747 06.23365088
info@attractieverhuur-detoren.nl
www.attractieverhuur-detoren.nl

Stap 19: De verankeringsset bestaat uit :
Min. 4 haringen 4 spanbandjes en een
hamer.

Stap 20: Sla de haring schuin van het
kussen. Span hem af met een spanbandje.

Stap 21: Het luchtkussen is nu klaar voor
gebruik. veel plezier.
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Stap 1: Zorg dat alle deelnemers van het
luchtkussen zijn.

Stap 3: Verwijder de frame’s.

Stap 5: Verwijder Alle haringen en
spanbanden.

Stap 2: Verwijder de elastieken met de
gordels.

Stap 4: Doe de onderdelen weer terug in
de zak : 2 frame, 4 elastieken, 4 gordels,4
plakblokjes.

Stap 6: Trek de stekker uit de geaarde
haspel.
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Stap 7: Verwijder de luchtslang van de
blower.

Stap 8: Open de maangaten.

Stap 9: Laat het kussen geheel leeglopen,
zorg ervoor dat de het kussen geheel
ontdaan is van lucht.

Stap 10: Vouw trek van links naar rechts
een rechte strook van 100-130cm. Je mag
met de schoenen over het kussen lopen
om de overtollige lucht eruit te duwen.

Stap 11: Vouw/trek van inks naar rechts
een rechte strook van 100-130cm. Tot het
een mooie rechte baan is.

Stap 12: Leg aan het einde van het
kussen een spanbandje onder het kussen.
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Stap 13: Begin het luchtkussen aan de
voorkants zo strak mogelijk op te rollen. Je
mag met de schoenen over het kussen
lopen om lucht te verwijderen.

Stap 14: Maak de spanband vast.

Stap 15: Vouw het evt. Bijgeleverde
onderzeil op.

Stap 16: Controleer ofdat alles compleet
is en of er geen onderdelen zijn
achtergebleven.
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