Atrakcijas „Pūķītis” lietošanas noteikumi.

1 Atrakcijas „Pūķītis” tehniskie parametri:
1.1 Atrakcijas kopējais svars 90 kg

1.2 Atrakcijas izmēri 5m x 4,4 m x 4 m (augstums)

1.3 Atrakcijas darbību nodrošina 1 gaisa pūtējs ar spriegumu 220V, jauda
1800W
2 Atrakcijas lietošanas ierobežojumi:

2.1 Piemērots lietotājiem ar garumu līdz 130cm un svaru līdz 60 kg
2.2 Atrakciju aizliegts izmantot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
2.3 Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties ne vairāk par 5 lietotājiem.

Lūdzu izlasiet visus noteikumus pirms atrakcijas uzstādīšanas un lietošanas un
iepazīstiniet ar tiem visu lietotājus!
Neizlasot un neizpildot šos atrakcijas lietošanas noteikumus jūs pakļaujat sevi un
apkārtējos negadījumu riskam, un par to, kā lietotājs uzņematies pilnu atbildību!
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Piepūšamo atrakciju lietošanas instrukcija :
Atrakciju drīkst lietot tikai personas, kas atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem parametriem.

Piepūšamā atrakcija nedrīkst tikt lietota bez uzraudzības.

Ja atrakcija tiek atstāta bez uzraudzības, tai ir jābūt izpūstai un ir jānodrošina nepiekļūšana elektrības mezglam.
Bērni atrakciju drīkst lietot tikai vecāku uzraudzībā.

Pirms atrakcijas lietošanas pārbaudīt vai lietotāju drēbēm nav asu detaļu, kas var radīt bojājumus.

Piepūšamās atrakcijas lietošanas laikā, bērnu uzvedību un rīcību kontrolē un par viņiem uzņemas atbildību viņu
vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns.

Lietotāji, kas sasnieguši pilngadību paši uzņemas atbildību par sekām, kas var rasties neievērojot atrakcijas lietošanas
noteikumus.
Iznomātājs neuzņemas atbildību par atrakcijas lietotāju drošību.

Nepārsniegt maksimālo lietotāju skaitu, augumu un svaru, kas norādīts specifikācijā.

3.10

Nelietot atrakciju stipra vēja virs 10 m/sek laikā un ilgstošu nokrišņu gadījumā.

3.12

Regulāri pārbauda gaisa tuneļus un gaisa pūtēju, lai nenotiek lieka gaisa noplūde.
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Regulāri pārbauda stiprinājumus vai tie ir stingri iesprausti zemē vai atsaitēti,

Atrakcijas bojājuma gadījumā nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un ziņot iznomātājam.
Nelietot atrakciju stipra vēja virs 10 m/sek laikā un ilgstošu nokrišņu gadījumā.

Uz slidkalniņa jāatrodas tikai sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām.
Jāpārliecinās vai slidkalniņa lejas daļā un izskrejā neatrodas citi atrakcijas lietotāji.

Vienlaikus uz slidkalniņa un tā izskrejā drīkst atrasties tikai viens lietotājs. Nākamais kustību lejup pa slidkalniņu
drīkst uzsākt tikai tad, kad uz slidkalniņa un izskrejā neatrodas neviens lietotājs.
Izmantojot atrakciju visiem lietotājiem jāievēro viens kustības virziens, aizliegts skriet perējos virzienos.

2

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Piepūšamās atrakcijas uzstādīšana
Atrakcijas novietošanas vietai jābūt tādai, kur segums, bez asumiem ( akmeņiem, stikliem, saknēm un tml.), priekšā
nav traucējoši priekšmeti (koki, stabi, šahtas, lūkas u.c.), lai lietotāji iekāpjot un izkāpjot no atrakcijas nevar gūt
traumas.

Atrakciju jānovieto pēc iespējas tālāk no iespējamiem riska faktoriem, piemēram, elektrolīnijām u.c. riska apstākļiem.

Apkārt atrakcijai jāatstāj brīvā zona, kurā nav pilnīgi nekādu objektu, kas var radīt ievainojumus. Brīvajai zonai jābūt
apkārt visai atrakcijai – vismaz 1,8m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas ieejas puses tiem jābūt
vismaz 3,5m attālumā. Izņēmums – ja atrakcija ar slēgtajām sienām (bez ieejas) vērsta tieši pret sienu vai sienām
(piemēram, mājas sienām). Šādā gadījumā sienām jābūt par vismaz 2,0m augstākai kā augstākajai atrakcijas
platformai, ja vien atrakcijai nav pastāvīgs jumts.
Pievieno tikai šim mērķim paredzētu gaisa pūtēju drošā, sausā vietā. Uzliekat gaisa tuneli uz gaisa pūtēja un cieši
nosieniet to ar pievienotajām lentām.
Aizver gaisa izpūšanai paredzētās izejas un liekos gaisa tuneļus.
Gaisa pūtēju pievieno elektriskajam spriegumam 220V-230V

Ieslēdz gaisa pūtēju un ļauj atrakcijai piepūsties ar gaisu. !!! Atrakcijai ir nepieciešama patstāvīga gaisa padeve !!!

Piepūšamās atrakcijas drošības apsvērumu dēļ jānostiprina ar tam paredzētajiem mietiņiem pie zemes un vai
atsaitējot, tādēļ vietā, kur atrakcija tiek izvietota ir jābūt zālienam, stabiem, kokiem vai līdzīgiem objektiem, pie kā
atrakciju nostiprināt. Ja šādi atrakciju nav iespējams nostiprināt, atrakciju nostiprina ar smilšu maisiem vai
alternatīvu risinājumu. Ja Pasūtītājs neinformē Iznomātāju par to, ka atrakciju šādi nav iespējams nostiprināt, par
0
atrakcijas kustību vēja vai citu ārēju apstākļu dēļ atbildību uzņemas Nomnieks. Slodzes pielikšanas virziens ir 30

līdz 45 leņķī pret pamatni
0

4.9

Pirms lietošanas pārbauda vai atrakcija ir piepūsta un vai visas pārējās gaisa atveres ir cieši aizvērtas.

4.11

Regulāri pārbauda gaisa tuneļus un gaisa pūtēju, lai nenotiek lieka gaisa noplūde.
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4.12
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Regulāri pārbauda stiprinājumus vai tie ir stingri iesprausti zemē vai atsaitēti,

Atrakcijas bojājuma gadījumā nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un ziņot iznomātājam.
Atrakcijā AIZLIEGTS

5.1

Atrasties apavos

5.3

Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. vielas un priekšmetus, kas var
sabojāt atrakciju un kaitēt lietotāju drošībai.

5.2

Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas.

5.4

Dzīvniekiem uzkāpt uz piepūšamās atrakcijas.

5.6

No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.

5.5

Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargvaļņiem, liekties pāri malām. Taisīt salto un mest kūleņus.
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5.7

No piepūšamās atrakcijas aizliegt izlekt. Lai izkāptu no tās ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

5.9

Nedrīkst atrasties atrakcijā, kamēr tā tiek piepūsta vai no tās tiek izlaists gaiss.

5.8

Pārsniegt kopējo pieļaujamo lietotāju skaitu un svaru.

5.10

Lietus laikā nedrīkst pieļaut atrakcijas samirkšanu, elektriskā gaisa pūtējs obligāti jānovieto drošā un sausā vietā.

5.12

Atrakcijas lietošanas laikā aizliegts aizskart atrakcijas vadus un kabeļus.
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Bērniem aizliegt darboties ar elektrisko gaisa pūtēju. Tas jānovieto drošā vietā.

Atrakcijas lietošanas laikā aizliegs atvērt gaisa izlaišanas atveres un atvienot gaisa pūtēju.

Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas neprasmīgas lietošanas un
apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.
Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves laikā apmeklētājiem nekavējoties jāatstāj atrakcija.

Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē un notiekošo, nepieciešamības gadījumā
sniedzot pirmo medicīnisko palīdzību un ziņojot attiecīgajiem glābšanas dienestiem.
Aizliegts izmantot bojātu atrakciju !!!

Atrakciju kategoriski aizliegts lietot alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.
Aizliegts atrasties atrakcijā grūtniecības vai veselības traucējumu gadījumā.

Augstāk minēto noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām.
Atrakcijas novākšanas instrukcija.

6.1

Nepieciešams pārbaudīt vai atrakcijā nav palikuši kādi priekšmeti un iztīrīt atrakciju no gružiem.

6.3

Pārbaudīt vai atrakcija nav slapja un nepieciešamības gadījumā noslaucīt to.

6.2

Pārliecināties, ka atrakcijā nav neviena cilvēka.

6.4

Izslēgt gaisa pūtēju un atvienot to no gaisa tuneļa.

6.6

Tad nogaidīt līdz gaiss ir izpūties no atrakcijas.

6.5
6.7
6.8
6.9

6.10

Atvērt visas gaisa izlaišanas atveres
Atvienot stiprinājumus.

Salocīt atrakciju tā, lai to būtu iespējams sarullēt rullī.

Sarullēt atrakciju. Rullējot atrakciju mēģiniet no tās izspiest atlikušo gaisu.
Nostiprināt rulli ar siksnām.

Iznomātājs: „Peldošā pilsēta” SIA, tel. 27022314
Atrakcijas atbilst EN14960 Eiropas standartiem.

Apstiprinu: ____________________
A.

Bērziņš
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