Instructie moneybox / wervelwindcabine

1. Gebruik
o

2. Controle
o

De attractie is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het dient dus niet voor andere
doeleinden te worden gebruikt. Bij deze attractie is het de bedoeling dat er maximaal één deelnemer
tegelijkertijd plaatsneemt in de cabine en vervolgens zoveel mogelijk papiertjes probeert te grijpen of b.v.
een lot met een bepaald nummer te pakken.
Voordat de attractie wordt gebruikt:

De omgeving waar de attractie komt te staan controleren.

Is de ondergrond schoon.

Zijn er geen scherpe delen aanwezig.

Geen open vuur of barbecue in de omgeving

Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen,
onmiddellijk stoppen met het gebruik van de attractie en contact opnemen met de
verhuurschuur (06-10838612)

3. Omgeving
o Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
o Zorg voor een overzichtelijke omgeving.
o Geen wanorde op en rond de attractie..
4. Blowers
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Laat de blower niet onbeschermd in de regen staan.
Gebruik de blower niet in de buurt van brandbare stoffen of gassen.
Zet de blower nooit los in het zand.
Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
Het snoer dient zo gelegd te worden dat het geen obstakel vormt.
Controleer regelmatig op beschadigingen.
De stroomvoorziening dient ontleent te worden aan een geaard stopcontact.
De blowers gebruiken bij elkaar ongeveer 1750 watt, houd hier rekening mee.
Indien een haspel gebruikt wordt, ontrol deze volledig.

5. Tijdens het gebruik
o Tijdens het gebruik van de cabine dient er continu toezicht te zijn bij de cabine.
o Gebruikers van de cabine dienen zich te ontdoen van scherpe en/of uitstekende voorwerpen zoals sleutel
(hangers), zakmessen enz. (dit mede om vandalisme – schade te voorkomen).
o Als de papiertjes niet optimaal dwarrelen, moet u waarschijnlijk de schakelaar van de externe blower een
standje hoger zetten.
6. Eisen toezichthouders
o Leeftijd vanaf 18 jaar.
o Goed geïnstrueerd ten aanzien van het gebruik van de attractie.
o Op ieder ogenblik moet de attractie onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op toeziet dat:

De personen niet eten, drinken of kauwen.

Het maximale aantal personen niet word overschreden zoals aangegeven.1 persoon per beurt
De “verhuurschuur”is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor mogelijke schade aan
personen en/of voorwerpen , ongevallen , lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend uit
het gebruik van producten van de “verhuurschuur”zouden voordoen.
Bij deze verklaart de huurder bovenstaande instructies gelezen en begrepen te hebben.
Naam en handtekening huurder:

Datum:

Blower 1

Blower 2

7. Richtlijnen opbouwen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attractie geheel uivouwen / rollen.
Luchtuitlaten afsluiten en tijdens het gebruik dichtlaten. De luchtgaten kunt u dichten d.m.v. een rits
Bij deze attractie zitten 2 blowers .
Na het uitrollen van de attractie sluit u de kleine blower 1 aan op de luchtslurf, deze blower 1 is om de
cabine op te blazen.
Vervolgens bevestigd u blower 2 met klittenband aan de ovaalvorminge opening aan de achterzijde.
Blowers altijd aansluiten op een geaarde 220 volt aansluiting.
Aan de zijkant van deze blower 2 zit een schakelaar, deze is om de blower aan en uit te zetten en om de
luchtcirculatie harder of zachter te laten gaan.
Blower 1 dient continue aan te staan zodat de attractie overeind blijft staan..
Blower 2 hoeft alleen aan als er een deelnemer in de cabine staat.
Leg nu de papiertjes en/of lootjes in de cabine
Als de deelnemer in de cabine staat dient u deze weer geheel dicht te ritsen.
Vraag of de deelnemer klaar is en zet vervolgens de tweede blower aan.
Het wervelen van de lootjes / biljetten begint direct.
Test altijd zelf de eerste ingebruikname.
Voor u de deelnemer er weer uitlaat dient u eerst de eerst de externe blower uit te zetten ander zullen alle
lootjes/biljetten uit de cabine waaien als u de rits opent.
Na elke beurt zullen er lootjes/ biljetten in de luchtuitlaat bovenin de cabine blijven zitten , deze dient u
dus na elke beurt even leeg te halen zodat er elke keer evenveel biljetten ronddwarrelen.

o
8. Richtlijnen afbreken
o

o

Probeer er altijd voor te zorgen dat de cabine droog is. Wanneer de cabine nat is laat hem dan een half
uurtje opgeblazen staan, meestal is het dan opgedroogd, mits het weer het natuurlijk toelaat. Als de
attractie nat of vies is en u was niet in de gelegenheid om het schoon te maken of te laten drogen wilt u
dit dan even melden bij diegene bij wie u het kussen weer terugbrengt of diegene die het op komt halen.
ALTIJD de cabine leeghalen (biljetten lootjes etc)

De “verhuurschuur”is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor mogelijke schade aan
personen en/of voorwerpen , ongevallen , lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend
uit het gebruik van producten van de “verhuurschuur”zouden voordoen.

