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ZK-2008.09 Wereldbal rood/blauw  
 
 
Lees voor het gebruiken van de wereldbal deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar  
deze gebruikershandleiding bij de wereldbal. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 

 
 

1 Opzetinstructie 
 
Handel bij het opzetten als volgt: 
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
- Zet het parcours uit op een zachte ondergrond zoals gras. 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het parcours. 
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 
- Gebruik altijd een geaard stopcontact bij het opblazen en leegzuigen van de bal. 
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact en pomp tegen water volgens IP44. 
- De ventilator pomp dient niet langer dan een half uur gebruikt te worden per keer, mocht het  
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          Stap 01.             Stap 02.     
 
 
 
 
              

                                    
                   Stap 03.             Stap 04. 
 
 
 
 

                                             
Stap 05.                                                                                        Stap 06. 

 
         

 
Nadat de wereldbal al wat lucht heeft kan 
men het beste met 2 man de wereldbal 
afronden omdat anders de dop van plaats gaat 
veranderen.  

Vouw de wereldbal uit en leg de vulopening 
naar de zijkant.  

Hierboven ziet u de binnendop en de dop zelf 
deze dient u eraf te draaien als u de wereldbal 
wilt op gaan blazen.  

Zet de handblower er recht op zodat het 
opblazen makkelijker gaat.  

Houdt een hand op de dop zodat de lucht er 
vloeiend ingaat.  

Nadat de wereldbal volledig is opgeblazen 
doet men zo snel mogelijk de binnendop 
erop.  
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                          Stap 07.                 Stap 08.  
 
                                       
 
 
 
 
 

      
  Stap 09.         Stap 10. 
 
 
 
 
 
1.2 Neerlaatinstructies 
 
Handel bij het neerlaten als volgt: 
- Controleer de wereldbal op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur. 
- Reinig de wereldbal zonodig met een vochtige doek en laat het drogen. 
 
 

Nadat u de binnendop erop heeft gedraaid 
doet u de normale dop erop zodat alles goed 
is afgesloten en de lucht goed in de bal blijft.  

Vervolgens het klittenband erop zodat alles 
een vlakgeheel wordt.  

Druk het klittenband nog even goed aan en u 
kunt de wereldbal in gebruik nemen.  

Zo is de wereldbal klaar voor gebruik.  
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Stap 1.            Stap 2. 

 
 
                             
                      
 
                   

    
  Stap 3.        Stap 4. 
 
                     

 
 
2 Transport en opslag 

  
- Nadat de wereldbal rood/blauw geheel leeg is gelopen kan het opgerold worden. 
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer. 
- Voor het opslaan dient de wereldbal goed droog te zijn.  
 
 
 
 

Als u de wereldbal wilt laten leeglopen, kunt u 
dat handig doen met de blower. Dit doet u door 
het hulpstuk van de blower aan de zijkant te 
plaatsen.  

Vervolgens zet u de blower op het luchtgat 
en zo loopt de wereldbal binnen  10 a 15 
minuten leeg. 

Ook dit kunt u weer het beste afronden met 2 
personen. Tenslotte rolt u de wereldbal netjes 
op.  

Rol als laatste de bal weer mooi op en doe de 
spanband er mooi strak omheen..  
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3 Pomp aandachtspunten 
 
- Laat nooit de pomp onbemand blazen of zuigen. 
- Gebruik de pomp nooit in vochtige omstandigheden. 
- Als de pomp in bedrijf is steek dan nooit handen of vingers naar binnen. 
- Sluit nooit de zuig/blaas gaten af dit kan schade veroorzaken. 
- Bediening uitsluitend door volwassenen. 
 

4 Gebruiksinstructie 
1. Het gebruik van de wereldbal is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.  
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar alleen rollen, vanaf 12 jaar is het ook 

mogelijk boven op de bal plaats te nemen de maximale leeftijd is 100 jaar. 
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen. 
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. 
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen bovenop  

de wereldbal is niet toegestaan. 
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan. 
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende  

middelen te zijn tijdens het spel. 
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 
10. Bij een windkracht van  meer dan 5 Bft mag de wereldbal niet gebruikt of opgeblazen worden. 
11. Indien de wereldbal druk begint te verliezen moet de gebruiker direct van de wereldbal af.  
 
 

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 WERELDBAL 
 
© 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 wereldbal gedurende de gehele verhuurperiode. 


