www.mulgimadin.ee

TÄISPUHUTAVATE

ATRAKTSIOONIDE

KASUTAMISE

OHUTUSREEGLID

Meie eesmärgiks on tagada Kliendile atraktsioonide kasutamisel turvalisus, mugavus
ja meeldiv elamus. Meie atraktsioonid paigaldab alati meie poolne esindaja, et tagada
toote kvaliteetne paigaldus. Atraktsioone kasutades peab Klient täitma alati järgmised
reeglid:
1. Püstitatud atraktsioonil peab vähemalt üks täiskasvanud teostama järelvalvet.
Atraktsioonil olevaid lapsi ei tohi jätta mitte kunagi järelvalveta. Veenduge, et kõik
kasutajad saavad aru, mis on neile lubatud ja mis on keelatud. Atraktsiooni järelvaataja
peab olema kaine, ei tohi seda kohustust täites tarvitada alkoholi ega muid uimastavaid
aineid.
2. Vihmase ilmaga ja õhtul hilja kastega on atraktsioon märg ja libisemisohtlik. Kui
atraktsioon on märg või sellele satub vett, ei tohi sellel atraktsioonil mängida ning märg
koht tuleb ära kuivatada.
3. Atraktsiooni elektriseadmetele toitekaablit paigaldades veendu, et selleks paigaldatud
juhtmed on korras ja nende isolatsioon ei ole vigastatud.
4. Kui tuule kiirus on ole 15 m/s, siis on atraktsiooni püstitamine ja kasutamine keelatud.
Sellise tugeva tuule korral võib juhtuda, et atraktsiooni vaiad ei suuda teda enam maa
küljes kinni hoida. Äkiliselt tekkinud tugevate tuulepuhangute korral tuleb lapsed
atraktsioonilt ära kutsuda ja atraktsioon koheselt õhust tühjaks lasta (seisata mootor(id) ja
võta nende küljest lahti atraktsiooni õhutorud).
5. Ära luba mitte kunagi atraktsioonile rohkem lapsi, kui on lubatud. Atraktsiooni lubatud
kandevõimet ei tohi ületada, sest ülekoormamisel võib atraktsioon puruneda.
Vajadusel küsi lisainfot atraktsiooni kohta MULGIMADINALT tel. 5667 1171 või vaata
kodulehelt www.mulgimadin.ee.
6. Luba korraga batuudile enam-vähem ühevanused lapsed, sest hüpates võivad suuremad
lapsed väiksematele viga teha.
7. Atraktsiooni kasutav isik peaks olema terve. Ära luba atraktsioonile kasutajat kellel on
või on lähiajal olnud vigastus, trauma või mõni muu haiguslik vorm, mille puhul ei ole
talle atraktsioonil tegevus soovitatav. Batuudil ei ole soovitatav hüpata lapseootel emadel.
Atraktsiooni kasutavate laste eest kannavad vastutust nende vanemad või järelvaatajad, et
laste tervislik seisund ja vanus on sobilik toote kasutamiseks. Iga atraktsiooni kasutav
täiskasvanu vastutab ise, et tema tervislik seisund on sobilik toote kasutamiseks.
8. Atraktsioonil on keelatud viibida jalatsitega, jookide, söökide, närimiskummi, ehetega
ja aksessuaaridega (prillid, sõrmused, kõrvarõngad, juuksenõelad, ketid, käekellad, kotid
jne.).
9. Atraktsioonil on keelatud kanda taskutes ja riiete küljes esemeid, mis võivad teisi
kasutajaid vigastada või atraktsiooni kahjustada (võtmed, vööd, telefonid, suured lukud,
riiete kaunistused jne.).
10. Atraktsioonil on keelatud käituda agressiivselt, teha ohtlike manöövreid ja rüseleda.
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11. Atraktsioonil on keelatud turnida seintel ja piirdevõrkudes, mis ei ole selleks ette
nähtud.
12. Atraktsioonil ei tohi liikuda kasutamiseks ettenähtud vastassuunalises suunas ja
ronida liumägedest üles.
13. Atraktsioonil on ohtlik istuda, lamada, teha kukerpalle ja saltosid samal ajal kui teised
seda kasutavad.
14. Samal ajal kui kasutatakse atraktsiooni on väga ohtlik joosta ümber atraktsiooni, sest
atraktsiooni valesti kasutavad inimesed võivad kukkuda atraktsioonilt maha ja vigastada
teisi.
15. Hoia kindlasti lapsed eemale atraktsiooni puhuritest ja elektrikaablitest.
16. Kõik isikud, kes ei pea eelpool olevatest reeglitest kinni, tuleb atraktsioonilt
eemaldada!
17. Juhul kui atraktsioon hakkab õhust tühjendama tuleb tegutseda järgmiselt:
17.1. Kutsu lapsed kiirelt atraktsioonilt maha.
17.2. Kontrolli kas puhurini jõuab elekter. Vaata üle kaablid, pistikud ja kaitsmed
elektrikilbis.
17.3. Kontrolli üle kas puhur on korralikult kinnitatud, kas puhur on püstises asendis,
atraktsiooni õhutoru ei ole kahekorra ning ega puhuri õhuvõtu ava ees ei ole prahti
(õhupall, kilekott jne.).

Eeldame, et kõik meie kliendid on põhjalikult tutvunud täispuhutavate atraktsioonide
kasutusjuhendiga ning juhendavad enne atraktsiooni kasutamist selle juhendi järgi
atraktsiooni kasutajaid.
Käesolev kasutujuhend on saadaval meie kodulehel www.mulgimadin.ee ja atraktsiooni
rentides kinnitab klient allkirjaga, et ta on põhjalikult tutvunud ja täielikult arusaanud
käesolevast juhendist.
MULGIMADIN ei vastuta atraktsiooni valest kasutamisest tekkida võivate
õnnetusjuhtumite eest.
Täiendava info vajadusel ja tekkinud küsimuste korral pöördu meie poole. Tel.
56671171,
e-post info@mulgmadin.ee. Lisainfot meie atraktsioonide kohta leiab kodulehelt
www.mulgimadin.ee
MULGIMADINA poolt pakutavad täispuhutavad atraktsioonid on ohutud ja meeldivaid
elamusi pakkuvad kui neid kasutada etteantud ohutusreegleid järgides.
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Kinnitan, et olen tutvunud täispuhutavate atraktsioonide kasutamise
reeglitega.

Kuupäev

Atraktsiooni nimi

Nimi

Allkiri
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