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Gebruikershandleiding
BV-2007.05 Ooievaar
Lees voor het opzetten en gebruiken van de blikvanger deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de blikvanger. Handel
altijd volgens de aangegeven voorschriften.

1 Opzetinstructie
Handel bij het opzetten als volgt:
- Zet de ooievaar met twee/drie personen op.
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de blikvanger bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zet de ooievaar niet neer nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
- Zet de ooievaar niet neer naast of op plekken waar de ooievaar schade kan oplopen zoals bij
dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
- Probeer de ooievaar niet in aanraking te laten komen met zwarte aarde. Zorg
er voor dat de blikvanger schoon blijft.
- Zet de ooievaar niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 4.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de blikvanger, zie plattegrond (pagina 4).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
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Stap 01.
Kies een geschikte locatie uit met een
oppervlakte van 3,5 m. bij 5 m. En een
minimale hoogte van 5,5 m. Controleer de
verkeerssituatie en let hierbij op
aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de
controle op scherpe voorwerpen plaatst u de
ooievaar.

Stap 03.
Haal de ooievaar uit de zak , en plaats de
twee poten in de zwarte kist ( voel of de
poten stevig in de kist staan zie stap 2 ).

Stap 05.
Plaats de twee moffen over de benen met het
klittenband naar boven. Hier bevestigt u het
doek aan.

Stap 02.
Onder in de kist zijn twee uitsparingen
gemaakt waar de 2 poten van de steun van de
ooievaar in moeten worden geplaatst.
Verzwaar eventueel de kist nog met wat
stenen.

Stap 04.
Rits de ooievaar op zijn rug dicht .

Stap 06.
Zet de ooievaar met twee mensen op,
eventueel nog een derde om de ventilator
vast te houden.

2

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR
Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

Stap 07.
Plaats de moffen recht op de poten van de
ooievaar, anders bestaat de kans op schade.

Stap 09.
De bijgeleverde haringen kunt u zowel tussen
de naden van stenen of tegels plaatsen als op
het zand of gras.

Stap 11.

2

Mocht u de ooievaar zonder zijn rode poten
op willen zetten. Plaatst dan de ooievaar in
de twee gaten in de kist.

Stap 08.
Wikkel de verlengsnoer helemaal af en
bescherm de stopcontacten afdoende tegen
water.

Stap 10.
Schoor de lijnen goed aan de haringen .

Stap 12.
Schoor nu ook de ooievaar goed .

Neerlaatinstructies
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Handel bij het neerlaten als volgt:
- Controleer de blikvanger op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de blikvanger zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Neem de steker uit het geaarde stopcontact.
- Breek de ooievaar af met twee/drie personen.
- Zorg dat de transportzak bij de hand is.
- U kunt de haringen verwijderen en de spantouwen oprollen, wanneer de ooievaar volledig naar
beneden gehaald is.
- Voor het opslaan dient de blikvanger goed droog te zijn.

5 Plattegrond
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de blikvanger een vrije ruimte van minimaal 1. 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 blikvanger, bel ons zo spoedig
mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020
VEEL PLEZIER MET DE OOIEVAAR
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september
1996.
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van de blikvanger gedurende de gehele verhuurperiode.

4

