Gebruikershandleiding Hindernisbanen/stormbanen
Het inhuren van een hindernisbaan/stormbaan neemt een behoorlijke verantwoordelijkheid met
zich mee. U bent als huurder namelijk verantwoordelijk voor alle deelnemers op en om deze baan.
Vooral de veiligheid van de gebruikers is een belangrijk onderwerp.
Wij adviseren om vóór gebruik van de baan alle toezichthouders een kopie van deze
gebruikersinstructie te geven en gezamenlijk deze instructie door te nemen. Elke toezichthouder
dient volledig op de hoogte te zijn van alle onderstaande regels en zal deze toepassen.
Toezicht:
Het is wettelijk verplicht om constant volwassen (18+), capabel en geïnstrueerd toezicht bij de
hindernisbaan/stormbaan aanwezig te hebben. Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig
herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen. De
toezichthouder dient zich strikt te houden aan de betreffende handleiding.
Wij adviseren één toezichthouder per kussendeel, met name bij de klimhellingen en/of
glijhellingen. Ook bij de start en finish adviseren wij een toezichthouder.
Aansprakelijkheid:
De verhuurder (Augie Attracties & Events) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door de
gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van
terugbrengen/ophalen.
Bij het verlaten van ons pand of onze transportmiddelen zijn de materialen niet door ons verzekerd.
Wij gaan ervanuit dat u hiervoor zelf verzekerd bent of zelf het risico draagt.
Ongevallen:
Indien er op de hindernisbaan/stormbaan een ongeval is gebeurd, dient u een ongevallen
registratieformulier in te vullen en aan ons af te geven. Wij zijn verplicht om dergelijke informatie in
ons logboek te vermelden.
Het ongevallen registratieformulier kunt u downloaden op www.augie.nl/ongevallenregistratieformulier.
Maximaal aantal spelers:
Op hindernisbanen/stormbanen mogen 2 spelers per kussendeel. De minimale gebruikerslengte is
120 cm en de maximale gebruikerslengte is 200 cm
Gebruiksbeperking:
Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord de hindernisbaan/stormbaan te
gebruiken:
- bij een windkracht van meer dan 5
- in een brandgevaarlijke omgeving
- bij onvoldoende (dag)licht
- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is (tenzij er valdempende matjes gebruikt worden).

Geboden en verboden voor veilig gebruik van hindernisbanen/stormbanen.
1. Lees vóór gebruik volledig deze Gebruikershandleiding.
2. Indien de hindernisbaan/stormbaan in de buitenlucht staat: Controleer voor gebruik of de baan
goed verankerd is.
3. Controleer voor gebruik of de luchtpompen goed en stevig zijn aangesloten.
4. Controleer voor gebruik of de stroomvoorzieningen correct zijn aangesloten en of eventuele
stroomhaspels volledig zijn uitgerold.
5. Plak nooit papieren of iets dergelijks op de kussens met plakband of ander tape.
6. Niet met schoenen of scherpe voorwerpen (broekriemen) op de hindernisbaan/stormbaan.
7. Het is niet toegestaan om een bril te dragen tijdens gebruik.
8. Niet eten en drinken op de hindernisbaan/stormbaan.
9. Niet spelen op en bij de opstap van de hindernisbaan/stormbaan.
10. Geen salto’s of andere rare sprongen maken op de hindernisbaan/stormbaan.
11. Niet duwen, stoeien of ravotten op de hindernisbaan/stormbaan.
12. Niet klimmen op de wanden, randen en bogen.
13. Er mag géén zeep gebruikt worden op de hindernisbaan/stormbaan.
14. Gebruik bij de volledige hindernisbaan/stormbaan éénrichtingsverkeer.
15. Glijd bij de hellingen nooit met het hoofd eerst naar beneden.
16. Het is verboden om van de glijbanen naar beneden te springen of rennen. Glij op de billen naar
beneden.
17. Na het naar beneden glijden vanaf een glijhelling moeten de gebruikers onmiddellijk het kussen
verlaten of doorstromen.
18. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
19. Houd in- en uitgangen vrij.
20. Laat grote en kleine gebruikers om de beurt gebruik maken van het toestel.
21. Gebruik een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers
en hen instructies te kunnen geven.
22. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) zo snel mogelijk alle personen van de
hindernisbaan/stormbaan verwijderen. Het speeltoestel kan pas weer worden gebruikt als de
omgeving weer volledig in orde is. Bij enige twijfel over de gebruikskwaliteit en/of de veiligheid
van het speeltoestel, neem dan altijd contact op met de leverancier van het speeltoestel.
Bij regen:
- Bij regen de hindernisbaan/stormbaan opgeblazen in de regen laten staan. Anders stroomt het
regenwater in het kussen via de naden.
- Zorg dat er in ieder geval geen water in de stroomhaspels komt, door de haspels op de kop te
leggen.
- Mocht het niet lukken om de hindernisbaan/stormbaan in opgeblazen toestand achter te laten,
laat het kussen dan leeglopen en vouw dan het kussen in zijn geheel 1 x dubbel.
- Indien er wel water in de kussens stroomt, zullen wij het kussen van binnen moeten
droogmaken. Deze kosten kunnen hoog oplopen.
Algemeen:
- Het is niet toegestaan de hindernisbaan/stormbaan onder invloed van alcohol, drugs of andere
geestverruimende middelen te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het toestel.
- Het is niet toegestaan de luchtkussens via de luchtuitstroomopening te betreden.

Instructie opbouwen hindernisbaan / stormbaan






Zorg er voor dat de hindernisbaan/stormbaan zich op een vlakke en zachte ondergrond bevindt (gras, rubber
tegels). Check daarbij of geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen en of er voldoende ruimte is voor
het opblazen van het speeltoestel.
Aan de zijkanten van de baan dient minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn. Bij de in/uitstap minimaal 3,5 meter.
Als het luchtkussen op een stenen ondergrond staat, gebruik dan valdempende matjes bij de in/uitstap.
Sleep het luchtkussen nooit op een stenen ondergrond. Trek nooit met volle kracht aan één bevestigingspunt.
Het kussen kan dan scheuren. Verplaats of draai het kussen met voldoende personen.

1. Rol en vouw het kussen uit.

2. Sluit het einde van de luchtslang zo
strak mogelijk aan op de blower.
Gebruik hiervoor het aangehechte
bandje of de sjorband die om het
kussen zat.

3. Sluit de luchtuitstroomopening op
de juiste manier; klittenband goed
sluiten en lussen aanéén rijgen.
Sommige kussens hebben een
ritssluiting.

4. Gebruik een CE gemarkeerde
haspel. Wees verzekerd van een
juiste
verbinding
met
een
aardpotentiaal (bijvoorbeeld een
stopcontact met randaarde). Gebruik
nooit meer dan één haspel. De
kabeldikte van de haspel dient
minimaal 3x1,5 mm² te zijn.

5. Zet de blower zo ver mogelijk van
het kussen. Let goed op of het kussen
zich evenredig vult met lucht en of er
geen materialen en/of personen op
het kussen aanwezig zijn.

6. Steek de meegeleverde haringen
onder een hoek van 30° tot 45° door
de bevestigingspunten in de grond
zonder dat het kussen onder spanning
komt te staan. Indien inbrengen van
haringen niet mogelijk is, bevestig de
bevestigingspunten dan aan
alternatieve ankerpunten met een
capaciteit van minimaal 160 kg per
ankerpunt.

7. Controleer het kussen op
eventuele schade en lekkage. Zo ja,
meld dat voor gebruik bij Augie
Attracties & Events.

8. Als geïnstrueerd toezicht aanwezig
is, is het kussen gebruiksklaar.
Zie: “Gebruikershandleiding voor
veilig en plezierig gebruik”

Volg ook de instructies op het kussen:
- Niet eten en drinken op het kussen.
- Niet met schoenen op het kussen.
- Max. aantal gebruikers
- Enz.

Instructie afbouwen hindernisbanen/stormbanen




Verwijder iedereen van de baan.
Controleer de hindernisbaan/stormbaan op schade. Meld eventuele schade aan Augie Attracties & Events.
Veeg het kussen goed uit, vooral in de kieren. Als het kussen nat en/of vies is, deze eerst schoonmaken met
een vochtige doek. Maak het kussen daarna droog met een droge doek.

1. Veeg het kussen schoon van stof
en zand. Verwijder ook modder en
nattigheid met een doek.

2. Trek nu de stekker van de blower
uit het stopcontact en koppel de
luchtslang van de blower los.

3. Maak de uitstroomopening open,
het luchtkussen zal nu langzaam
leeglopen.

4. Wacht tot alle lucht uit het kussen
verdwenen is. En leg het kussen zo
netjes mogelijk vlak neer en vouw de
wanden netjes naar binnen.

5. Vouw dan het luchtkussen in de
lengterichting…

6. …in drie of in vier delen tot een
breedte van ongeveer 1,0 meter Rol
altijd in de richting van een slurf of
uitstroomopening.

7. Rol (niet vouwen) het luchtkussen
heel strak op richting de
uitstroomopening.

8. Rol het kussen door op de
beschermhoes.
Rol de beschermhoes mee om het
kussen,

9. Pak het geheel netjes in met de
meegeleverde sjorband. Trek NIET te
hard aan de touwtjes, zodat de
ringen eruit getrokken worden!





Controleer of alle haringen aanwezig zijn en maak deze mat water schoon. Berg de haringen apart op.
Controleer de behuizing en het snoer van de blower en de hindernisbaan/stormbaan op schade.
Meld eventuele schade en het ontbreken van haringen bij Augie Attracties & Events.

