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Gebruikershandleiding
SK-2018.05 Whack-a-mole
Lees voor het opzetten en gebruiken van de Whack-a-mole deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar
deze handleiding bij de Whack-a-mole. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:
Aantal

Diameter:
Hoogte:
Spanning:
Vermogen:
Leeftijd:

5,50 Meter
2,5 Meter
230 V
1500 W
5 t/m 75 jaar

1
1
1
1
1
1

Onderdeel

Lengte Breedte Hoogte Kg

Luchtkussen
Grondzeil (6x8m)
Blauwe blower
Haspel

140
95
50
35
Blauwe zak met ballen en 40
hamer
Rode zak met opvangzakken

40

95
65
25
25
40

80
5
45
38
45

125
5
18
3,25
1,3

40

45

1,6
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1 Opzetinstructie
Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de Whack-a-mole op een vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de Whack-a-mole.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.

Stap 01.
Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van
9.10 m bij 9.10 m. en een minimale hoogte van 4 m.
Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op
aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Spreid het
grondzeil open en leg het kussen aan het uiteinde.

Stap 03.
Vouw het kussen open.

Stap 02.
Maak de transporthoes open en haal de spanband los.
Rol het kussen nu uit over het grondzeil.

Stap 04.
Vouw nu de ene kant van het kussen volledig open.
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Stap 05.
Vouw dan ook de andere zijde open en zorg ervoor dat
het kussen volledig op het grondzeil ligt.

Stap 07.
Zorg ervoor dat de rits dicht is.

Stap 09.
Plaats de slurf over de mond van de blower.
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Stap 06.
Links van de slurf zit een luchtgat. (Zie witte pijlen bij
stap 5).

Stap 08.
Druk het klittenband vervolgens dicht. Aan de andere
zijde zit ook een luchtgat. Herhaal stap 06 t/m 08 voor
het 2e luchtgat.

Stap 10.
Trek de spanband stevig vast zodat de slurf niet van de
blower kan schieten.
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Stap 11.
Steek nu de stekker in het stopcontact.

Stap 13.
Wacht tot het kussen volledig gevuld is en controleer of
de whack-a-mole op het grondzeil staat.

Stap 15.
Er hangen in totaal 6 ballenzakken in de whack-a-mole.
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Stap 12.
Het kussen vult zich nu met lucht.

Stap 14.
Hang aan elke pilaar een zak om ballen in te
verzamelen op.

Stap 16.
Vul de rand bovenop vanuit het midden. Verdeel de
ballen gelijkmatig.
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Stap 17.
Blaas de hamer op.
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Stap 18.
De whack-a-mole is nu gereed voor gebruik. Zijn er
problemen of defecten aan de attractie bel dan
onmiddellijk met Withagen-attractieverhuur.

Spelregels Whack-a-mole

- Er kunnen maximaal 7 personen tegelijk spelen op het whack-a-mole kussen.
- 6 personen spelen mol, 1 persoon is de mollenmepper.
- De mollen proberen zoveel mogelijk ballen uit het midden te rapen zonder dat de mollenmepper ze raakt.
- De mollenmepper mag met de speciale hamer op de mollen slaan als deze uit hun holletjes omhoog
komen.
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Afbouwinstructies

Handel bij het afbouwen als volgt:
- Controleer de whack-a-mole op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de whack-a-mole zo nodig.
- Controleer of iedereen het kussen heeft verlaten en er niets onder het kussen ligt.

Stap 01.
Verzamel de ballen in de ballenzak.

Stap 02.
Haal de verzamelzakken uit het kussen.
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Stap 03.
Maak aan beide zijden de luchtgaten open.

Stap 05.
Wacht tot alle lucht uit het kussen is gelopen.

Stap 07.
Vouw nu ook de andere zijde tot het midden dicht.
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Stap 04.
Haal de stekker uit het stopcontact en maak de slurf los
van de blower.

Stap 06.
Vouw nu de ene kant van het kussen naar binnen tot het
midden.

Stap 08.
Vouw het kussen nu een laatste keer dubbel zodat een
lange smalle rechte strook ontstaat.
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Stap 09.
Loop in de richting van de slurf over het kussen om de
lucht door het gat aan de achterzijde eruit te persen.

Stap 11.
Klap de achterzijde van het kussen terug zodat deze nu
op de transporthoes en spanband ligt.
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Stap 10.
Vouw de achterzijde een stuk terug. Leg de hoes klaar
op het uiteinde. Leg daarop ook de spanband in de
lengte klaar.

Stap 12.
Laat 1 of 2 personen over het kussen lopen terwijl 1 of
2 anderen het kussen zo strak mogelijk oprollen..

Stap 13.
Maak de rol dicht met de spanband en knoop de
transportzak om het luchtkussen door de touwen aan
weerszijden door de ogen te rijgen. Vouw tot slot het
grondzeil op.
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4 Gebruiksinstructie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eten en drinken bij de attractie is verboden.
Bij harde wind (>5 Bft.) moet het kussen worden neergelaten.
Er mag niets met plakband op het kussen worden geplakt.
Aanwijzingen van de toezichthouder dienen altijd opgevolgd te worden
Het is verboden het kussen met schoenen te betreden
Scherpe voorwerpen zijn op het kussen niet toegestaan
Deelname aan het whack-a-mole spel is altijd op eigen risico.

Zijn er problemen of defecten aan de Whack-a-mole, bel ons zo spoedig
mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020
VEEL PLEZIER MET DE WHACK-A-MOLE
© 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 whack-a-mole gedurende de gehele verhuurperiode.
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