Gebruikshandleiding Clown glijbaan
U dient de volgende gebruiksaanwijzingen stipt uit te voeren en op te volgen i.v.m. de veiligheid van de gebruikers en
het voorkomen van schade aan de glijbaan(hierna te noemen "baan")
* Er dient continue toezicht van een volwassene op de baan te zijn.
* Er op toezien dat men niet op de randen gaat zitten, hangen of klimmen, zowel vanaf binnen als
buitenkant van de baan.
* Houdt in en uitgangen vrij, vooral de glijbaan.
* De ventilator op minimaal 1,8 meter afstand van de baan plaatsen en houden.
* De ventilator nooit uit/aanzetten of loshalen wanneer er personen op de baan bevinden.
* U dient een vrije ruimte rond de baan van 2 - 2,5 meter te houden.
* De baan alleen via de opstap betreden.
* Maximale lengte van de kinderen op de glijbaan:160 cm.
* Ga niet stil liggen en/of zitten op de baan en/of opstap, het is een "doorloop" attractie.
* Afhankelijk van de leeftijd en activiteit is er ruimte voor 3 kinderen tegelijk op de baan.
* Wachtrij is voor de opstap en niet erop.
* Bij calamiteiten zoals leeglopen, botsing, ongeval, onweer etc.. de baan direct verlaten.
* Geen schoenen, brillen, scherpe voorwerpen, sleutels, snoep, drinken, dieren, speelgoed, hete
voorwerpen/vloeistoffen, sigaretten o.i.d. op de baan laten komen die de gebruikers/baan kunnen
beschadigen of vuilmaken.
* Het is verboden de baan te gebruiken of te betreden indien men onder invloed is van alcohol,drugs
of andere geestverruimende middelen.
* De baan dient altijd verankerd aan de bodem te zijn en te blijven.
* Na opstelling mag u de baan niet meer verplaatsen.
* Grondzeil en voetmat altijd onder resp. voor de instap van de baan te laten.
* Het glij/klimoppervlak dient schoon en droog te blijven, een nat oppervlak is glad en hierdoor
gevaarlijk.
* Gebruik nooit zepen, chemicaliën o.i.d., bij gebruik volgen extra schoonmaakkosten.
* De verhuurder is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik zoals het proberen te kantelen van
de baan, overbelasting etc….
* Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn, maar nooit op of in de baan.
* De baan altijd opgeblazen laten, tenzij de volgende aangegeven situaties voordoen: vrij krachtige
wind(boven 4 Beaufort, windsnelheid 8 tot 10,7 meter/seconde ), hagel, onweer of regen. Men dient
dan de stroom van de ventilator en haspel te halen. Waarna de baan moet worden afgebouwd en
afgedekt met bijgeleverd afdekzeil.
* Het gebruik van de baan is geheel voor eigen risico.

Gebruik uw gezond verstand!, dan blijft het leuk
Bij vragen, opmerkingen of calamiteiten kunt u ons bereiken op 06-20621620

