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ZK-2007.05 Koemelken

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: Handmatig Gewicht: 27½ kg leeftijdsgroep: 3 t/m 100
Lengte: 200 cm Breedte: 70 cm Hoogte: 140 cm

Opzet + vervoer instructie

Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de koe op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de koe.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Zorg dat de koe stevig staat en niet om kan vallen.
- In verband met beschadiging is het niet toegestaan plaats te nemen op de koe of er een

zwaar voorwerp eraan te hangen.
- De vloeistof die uit de uiers komt is niet geschikt voor consumptie

Handel bij het vervoeren als volgt:
- Maak eerst de emmer van de uier leeg voor transport.
- Zie foto 2 dat u alle onderdelen heeft.
- Voor vervoer plaats altijd eerst de deken over de koe.
- Verplaats de koeien altijd met 2 personen i.v.m. met beschadigen.
- Plaats de koe altijd op zijn benen tijdens transport anders beschadigen zijn oren.
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Foto 01. Foto 02.

Gebruiksinstructie
1. Doormiddel van knijpen in de spenen, komt er vocht uit de uier.
2. Het gebruik van het koemelken is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
3. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
6. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende

middelen te zijn tijdens het spel.
7. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
8. De vloeistof die uit de uiers komt is niet geschikt voor consumptie.

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 HET KOEMELKEN

© 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 het koemelken gedurende de gehele verhuurperiode.

Licht het deksel op de rug van de koe op en
giet langs de bovenkant water in de emmer.
Let op dat u niet naast de emmer morst.

Alle benodigde onderdelen zijn:
1 emmer met 4 spenen 1 zwarte emmer
1 krukje 1 transportdeken
1 koe + klepje op rug 1 halsband met bel


