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  Gebruikershandleiding   
 
 
   

ZK-2008.03 Skippy Slang 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.  
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Leeftijd : 12 t/m 100 jaar                    Transsport maat : 100 / 35 / 25 cm  Gewicht : 13½ kg 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Opzet en spel instructie: 
 
Kies een geschikte locatie uit om de skippy slang race te houden. Bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond  
zoals gras of zand.  U kunt het parcours moeilijker maken door pionnen tussen de start en eind streep te plaatsen  
waar de deelnemers in slalom omheen gaan .Wanneer u met meerdere teams bent, kunt u een finale ronde spelen 
of de tijd met een stopwatch bijhouden. De deelnemer die vooraan op de skippy slang zit geeft het tempo aan 
doormiddel van “1-2-3 spring” te roepen. 
 
 

      
   
                                                                                                                  
 

Haal de spanband van de 
skippy slang er zorgvuldig 

af.

Vouw beiden kanten 
helemaal open.  

Open het luchtgaatje 
zorgvuldig zoals op deze 

afbeelding te zien is.  
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2 Neerlaat instructie: 

                 
                                      

Schroef eerst de schroef 
dop er af . Haal dan de 

binnen dop er uit. 

Leg de dopjes naast de 
skippy slang zoals op deze 

foto te zien is. 

Zet de handblower er goed 
en stevig op. 

En til de skippy slang iets 
op zodat de lucht er goed in 

kan.

Zet de handblower er goed 
op en hou hem recht. 

Hou de skippy slang goed 
vast en zorg dat er genoeg 

lucht in zit. 

Als er genoeg lucht in zit 
moet u direct de binnen dop 

er terug in doen. 

Controleer of de dop er 
goed opzit. 

Draai de uiteindelijke dop 
er goed op.  

Maak de flap met het 
klittenband dicht.  

U kunt met de handblower 
de lucht eruit zuigen via de 
zijkant van de handblower.   

Als de skippy slang geheel 
leeg is kunt u hem netjes 

oprollen   

Plaats als laatste de 
spanband er omheen  
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2 Uit te voeren door de spelleider: 
 

1. Controle van het pacour op scherpe of uitstekende voorwerpen. 
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen op 1 skippy slang. 
3. Het leeftijdsverschil van de deelnemers dient per keer zo gering mogelijk te zijn. 
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan. 
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende  
      middelen te zijn tijdens deelname op de skpipy slang. 
6. De duur van de skippy slang race kunt u bepalen door de af te leggen afstand     
      of een vastgestelde tijd. 
7. Het is niet toegestaan om de deelnemer te duwen of te trekken, i.v.m. 

letsel schade aan de deelnemers en eventuele beschadiging van de skippy slang. 
8. Bij beëindiging van het spel controleer de skippy slang op schade en reinig deze met een  
      vochtige doek, laat de skippy slang drogen voor eer u hem oprolt. 
9. Het is niet toegestaan om te lopen met de skippy slang. 

 
3 Oppervlakte: 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het pacour een vrije ruimte van minimaal 1 meter  
aanwezig te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is door uzelf te bepalen. 
 

  
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 SKIPPY SLANG 
 
 
 
 
© 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 skippy slang gedurende de gehele verhuurperiode. 
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