WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR
Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

4614 RP Bergen op Zoom

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

Gebruikershandleiding
A-2009.01 Mini Zweefmolen
Lees voor het opzetten en gebruiken van de zweefmolen deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de draaimolen. Handel altijd
volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:
Vermogen: 230 volt
Diameter: 250 cm

Gewicht: 550 kg
Hoogte: 250 cm

leeftijdsgroep: 3 t/m 10 jaar

1 Opzetinstructie
Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de zweefmolen op een stabiele vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de zweefmolen, zie plattegrond (pagina 13).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
- Zorg voor een eventuele afzetting i.v.m. de veiligheid van de omstanders.
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Stap 01.
Kies een geschikte locatie uit met een
diameter van 610 cm. en een minimale
hoogte van 270 cm. Controleer de
verkeerssituatie en let hierbij op.
aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.

Stap 03.
Controleer of het kruis goed vlak ligt. Als dit
niet het geval is vul dit dan uit met houten
balkjes

Stap 05.
Neem de ijzeren midden staander van de
transportkar.
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Stap 02.
Maak het ijzerkruis los met de 2 kleine
spanbanden die op de kar zitten bij de pijl.

Stap 04.
Neem de borgpen links er uit en draai de 2
bouten uit het kruis en leg deze er naast neer.

Stap 06.
Plaats de ijzeren middenstaander op het
ijzeren kruis en zeker hem met de pen. De
bouten laat u nog even los; dit komt later.
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Stap 07.
Neem de 2 zeskantige beugels uit de
transportkar

Stap 09.
Leg de onderste beugel helemaal naar rechts
,zodat de middenstaander nog kan kantelen.

Stap 11.
Neem de draaikop uit de transportkar.
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Stap 08.
Plaats de beugels met de uiteinde naar
beneden over de middenstaander.

Stap 10.
Plaat de tweede beugel over de middenstaander en bevestig deze in de bovenste
beugels.

Stap 12.
Plaats de draaikop met 2 personen op de
middenstaander door deze eerst te kantelen.

3

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR
Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Stap 13.
Borg nu de middenstaander met de 2 bouten

Stap 15.
Neem nu 1 voor 1 de decoratie borden van de
transportkar af en leg deze even aan de kant.

Stap 17.
Plaats de vloer delen nu tussen de poten van
het ijzeren kruis. Let goed op de extra houten
geleiders dat de platen goed stevig liggen
Zie de rode pijl

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

Stap 14.
Plaats de onderste beugel in de onderste
bevestigingspunten.

Stap 16.
Neem de vloerdelen nu 1 voor 1 uit de
transportkar.

Stap 18.
Wacht met het laatste vloerdeel te leggen
totdat je de volgende stappen hebt gedaan.
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Stap 19.
Plaats nu eerst het statief van het
bedieningspaneel.

Stap21.
Maak het bedieningspaneel open en haal de
kabels er uit.

Stap 23.
Plaats nu het laatste vloerdeel.
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Stap 20.
Plaats het bedieningspaneel er boven op.

Stap 22.
Voer de kabel onderlangs door de beugels.
Bevestig de kabel door een losse knoop
aan de bovenste beugel vast te maken.

Stap 24.
Let goed op dat de stroomkabel vrij ligt
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Stap 25.
Haal de elektromotor uit de transportkist
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Stap 26.
Verwijder de borgbout uit de elektromotor

Stap 27.

Stap 28.

Hang de elektromotor met beide staafjes in
de gaatjes op de middenstaander.

Neem de V-snaar en plaats hem over de
draaibare kop.

Stap 29.

Stap 30.

Plaats de V-snaar eerst om de motor. Daarna
zo ver mogelijk om het draaibare gedeelte.

Houd nu de elektromotor een beetje schuin
en draai het draaibare gedeelte, zodat de
riem geheel op zijn plaats komt.
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Stap 31.
Bevestig de borgingsbout onder aan de
motor.

Stap 33.
Plaats het dakje met 2 personen over de
middenstaander heen.

Stap 35.
Neem de vierkante kokers uit de transportkar.
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Stap 32.
Neem het dakje uit de transportkar.

Stap 34.
Let hierbij goed op dat de lipjes zoals bij de
pijl te zien zijn omhoog wijzen.

Stap 36.
Plaats de kokers in de draaibare kop zodat ze
met het uiteinde omhoog wijzen en het oog
aan de onderkant zit. Zie inzet.
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1

2

3
Stap 37.
Neem de ronde staven en steek ze langs links
in de draaibare kop.

Stap 39.
Neem het lipje van het dakje en schuif deze
over de stang..

Stap 41.
Borg de stang doormiddel van de
borgpennen.
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Stap38.

1: steek van links in
2: borg de stang
3: controleer de borging 4: leg de stang op
de koker.

Stap 40.
Steek nu de stang door ronding in de koker.

Stap42.
Haal de grote decoratie borden uit de
transportzakken.
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Stap 43.
Plaats als eerste een rode decoratie plaat. Let
op dat je de glimmende traanplaat aan de
decoratie borden aan de onderkant houdt.

Stap 45.
Druk het decoratie bord goed naar beneden
totdat deze niet meer verder kan.

Stap 47.
Als laatste plaats je een rood decoratie bord.
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Stap 44.
Schuif de speciale bevestigings haken over
de zeskantige beugels.

Stap46.
Nu schuif je een geel decoratie bord tegen het
rode. Dit blijf je om en om doen

Stap 48.
Druk deze goed stevig aan.

9

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR
Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Stap 49.
Haal nu het dakje over de decoratie borden.

Stap 51.
Plaats de decoratie hoeken met de speciale
bevestigings haak over de rechtopstaande
kant van de koker aan het draaigedeelte.

Stap53.
Neem nu de kleine decoratieborden en plaats
deze tussen de decoratie hoeken.
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Stap 50.
Neem de decoratie hoeken uit de kist op de
transportkar.

Stap 52.
Druk deze goed stevig naar beneden.

Stap54.
Haal de stoeltjes aan de voorkant uit de
transportkar.
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Stap 55.
Controleer de kettingen op de draaipunten.
Let ook goed op dat de stoeltjes in de goede
richting hangen

Stap 57.
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Stap 56.
Voer het oog door het dakje heen. Bevestig
nu de schommel met de karbijnhaak.

Stap 58.

.
Doe het zelfde als in stap 56

Zorg ervoor dat de valkettingen in het
midden ook vast zitten, zoals op
bovenstaande foto.

Stap 59.

Stap 60.

Contoleer nogmaals de kettingen dat deze
niet gedraaid zitten

Rol de verlengkabel helemaal uit controleer
of uw stopcontact het wattage aankan.
.
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Stap 61.
Zorg dat de kinderen goed vastzitten, door
ook de ketting in het midden vast te zetten.

www.withagen-attractieverhuur.nl

Stap 62.
De draaimolen is nu klaar voor gebruik.
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Handel bij het afbreken als volgt:
- Controleer de zweefmolen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de zweefmolen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Voor het opslaan dient de zweefmolen goed droog te zijn.
- Controleer of alle gebruikers de zweefmolen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact.
- Volg het fotoblad in omgekeerde volgorde voor het afbreken.

3 Transport en opslag
-

Controleer dat de transportkar niet kan gaan rijden
Voor het opslaan dient de zweefmolen goed droog te zijn.
Controleer goed of alles goed stevig en geborgd vast staat..
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4 Gebruiksinstructie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het gebruik van de zweefmolen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 10 jaar.
Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 cm.
Het gebruik van voedsel en drinken in de zweefmolen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij
het gebruik van de zweefmolen.
8. Het is niet toegestaan om anders dan op de zittend op de stoeltjes te zitten met de zweefmolen
mee te zweven.
9. Tijdens het zweven dienen de kettingen van alle stoeltjes dicht te zijn.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de zweefmolen niet gebruikt worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de aandrijving mag de zweefmolen niet gebruikt worden.
12. Voor de veiligheid van omstanders kunt u een lint of hekwerk rond de molen plaatsen, dit
dient minimaal 2 meter van de zweefmolen te staan.
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5 Plattegrond
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de zweefmolen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter
aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig
mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020
VEEL PLEZIER MET DE MINI ZWEEFMOLEN
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van de mini zweefmolen gedurende de gehele verhuurperiode.
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