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NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY:
Byl trvalý dohled nad atrakcí (viz.“DOHLED“)
Uživatelé byli vpuštěni do atrakce řízeným a bezpečným způsobem.
Byla vymezena maximální výška a váha uživatele dle parametrů atrakce (je vždy na atrakci uvedeno).
Byl omezen maximální počet uživatelů, kteří mohou být v atrakci současně dle parametrů atrakce (je vždy na
atrakci uvedeno)
5. Byl určen alespoň minimální počet obsluhujících osob.
6. Uživatelé vstupovali do atrakce bez obuvi.
7. Uživatelé odložili tvrdé, ostré a nebezpečné předměty.
8. Uživatelé pokud možno odložili brýle.
9. Bylo zakázáno uživatelům v atrakci pít, jíst nebo žvýkat žvýkačky.
10. Vstup do atrakce byl udržován volný a neucpaný, a aby se v jeho okolí nevyskytovaly lavičky, obuv apod.
11. Bylo zakázáno uživatelům šplhání nebo věšení se na bočních ochranných stěnách k lezení neurčeným.
12. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry.
13. Bylo zakázáno skákaní po skluzavce.
14. Obsluhující osoba nebo osoba jí pověřená neustále sledovala činnost uživatelů v atrakci.
15. Obsluhující osoba nebo osoba jí pověřená používala píšťalku nebo jiné signály k upozornění uživatelů.

POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI NEBO NEHODY:
1. Při větru silnějším jak 8 m/s je nutné vyzvat všechny uživatele k opuštění atrakce. Atrakci je nutné vypnout
z elektrické zásuvky. Hrozí jeho převrácení.
2. V případě deště je nutné ihned vyzvat všechny uživatele atrakce k jejímu opuštění a atrakci vyfouknout a
uschovat. Dále je nutné zajistit všechny elektrické součásti proti vlhkosti a vypnout přívod elektrické energie.
Ve chvíli, kdy přestane pršet, je nutné atrakci vysušit a poté ji je možné dále používat.
3. V případě nehody některého z uživatelů je nutné zajistit zraněnému volnou cestu ven z atrakce. Vyhledat
rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se nikde ani jedna z těchto osob nevyskytuje, pak zraněného ošetřit
případně zavolat lékařskou pomoc.
4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, např. z důvodu výpadku pojistek, je nutné vyzvat všechny
uživatele atrakce k jejímu okamžitému opuštění.
DOHLED:
1. Nafukovací atrakce nesmí být užívána bez dohledu dospělé osoby, zajištěné dle dohody ze strany pronajímatele
či nájemce.
2. Pokud je atrakce bez dohledu, musí být vyfouknutá a zdroj elektrické energie musí být odpojen.
3. Osoba, pověřena dohledem nad atrakcí, musí stanovit maximální možný počet uživatelů atrakce s ohledem na
typ atrakce, jejich věk a prostředí, kde je atrakce provozována. V případě provozování vícero atrakcí na jedné
akci, je osoba pověřena dohledem nad atrakcí povinna stanovit příslušný počet asistentů, dohlížejících na
dalších atrakcích.
BĚŽNÁ KONTROLA:
1. Nájemce je povinen provádět běžnou kontrolu používané nafukovací atrakce.
2. Běžná kontrola se musí provádět nejen před použitím atrakce a i během jejího užívání. Musí se zkontrolovat,
zda:
je prostor pro atrakci vhodný tzn. se jedná o rovný povrch bez ostrých a drsných předmětů, kamenů apod.
je pod atrakcí umístěna ochranná podložka/plachta.
je atrakce řádně ukotvena pomocí upevňovacích kolíků, nebo v případě pevného povrchu zatížená bloky.
přípojka elektrické energie je v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zjištěna proti úrazu el. proudem.
vzduch do atrakce proudí dostatečnou intenzitou, vzduchový tunel mezi fukarem a atrakcí není
pokroucený.
tlak v atrakci je během používání nezměněn, její tuhost je pro danou váhovou kategorii uživatelů
dostačující a atrakce se nepropadá.

ZÁVAZNÝ NÁVOD K INSTALACI A
BALENÍ NAFUKOVACÍ ATRAKCE
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ATRAKCE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA ROVNÉM POVRCHU ZBAVENÉM OSTRÝCH A
DRSNÝCH PŘEDMĚTŮ, KAMENŮ, KLACKŮ APOD.
Pod atrakci je dodávána plachta, která zabraňuje poškození atrakce a omezí její navlhnutí
. Atrakci umístěte do
středu plachty tak, aby tunel pro připojení na fukar směřoval směrem k přívodu el. energie, kde je zapojen fukar
. Pevně utáhněte pásek vzduchového tunelu kolem fukaru
. Dbejte na to, aby nebyl tunel pokroucen,
uvolněním pásku lze tunel vyrovnat i na fukaru
.
Jakmile je atrakce nafouknutá, můžete ji jednoduše srovnat na plachtě a dle vašich potřeb, vždy dbejte na to, aby
. Poté musí být atrakce, včetně fukaru, upevněna
byl vzduchový tunel mezi fukarem a hradem rovný a napnutý
k zemi pomocí kotvících kolíků
.

URČENČEN
TYPU
ATRAK
ATRAKCE JE URČENA PRO DĚTI DO HMOTNOSTI 30 KG A JEJICH POČET JE UR
CE.
DLE DLE
TYPU
ATRAK
NEPŘEKRAČUJTE JEJ A DODRŽUJTE ZÁVAZNÝ NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ (VIZ. STRANA 1)
Před balením atrakce je nutné nechat atrakci i při slunečném počasí proschnout.
V případě ušpinění atrakce je nutné ji, ještě před vysušením, omýt vlažnou vodou, bez použití saponátu.
. Jejím přeložením na polovinu, pak čtvrtinu, případně
Po odpojení fukaru se začne atrakce sama vypouštět
. Poté včetně příslušenství, je-li dodáváno,
zalehnutím, urychlíte vypouštění vzduchu a zmenšíte její objem
zabalíte do přepravního obalu.
Plachtu z pod atrakce je taktéž nutné, před jejím složením, nechat alespoň částečně proschnout.

