
 
 

 

 

 

 

 

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze 

gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikers- 

handleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven 

voorschriften. 

 

 

 

 

Zwembadrun krokodil 

12 meter 

12 gebruikers 
 

Model: zwembadrun krokodil 
 
 

 

Speeltoestel JB-Inflatable B.V. 

Typenummer  ZW 137 

Ventilator gibbons 

Type nummer Ventilator Gibbons FP5006 – 1,5 HP 

Bouwjaar 2014 

Gebruikershandleiding 

http://www.zwembadspelen.nl/product/glijbaan-3


Plaats het opgerolde 

waterspeeltoestel nabij het water. 

 

Rol het water speeltoestel uit, 

naast het water. (nooit in het 

water, er mogen nog geen 

gebruikers van gebruik maken) 

Bevestig de lucht vul slang aan het 

toestel, deze dient tot de 2de 

spanband ingestoken te worden. 

Andere uiteinde is voor ventilator  - 

de overige 3 aansluitingen dienen 

gesloten te en moeten naar binnen 

geduwd te worden.  

De ventilator dient in een 

afgesloten ruimte te staan. 

Waarbij het onmogelijk is om 

in aanraking van het water te 

komen. (minimaal 7m afstand) 

Trek de sheet over de 

spanbanden heen van de 

luchtvulslang. 

1. Opzetinstructies 

 

Handel bij het opzetten als volgt: 

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 

- Plaats het waterspeeltoestel nabij het water. 

- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het speeltoestel voor deze het water ingaat. 

- Controleer de diepte van het water (minimaal 1,70 meter diep) en of er obstakels in het water 

zijn 

- Gebruik altijd geaard stopcontact voor het aansluiten van de blower, deze blower dient buiten 

het bereik van kinderen te zijn en met minimale afstand van 7 meter van het water. (hierbij zijn 

de veiligheid instructies van het zwembad, camping of ander beheerder van toepassing) 

-  Het is niet toegestaan de blower met verlengsnoer te voeden. 

-  zorg voor een juiste verankering en van de baan zodat deze te allen tijde 3 meter van de kant of 

andere obstakels af is.  

-  ZORG TE ALLEN TIJDE VOOR EEN PROFFESIONELE EN GEINSTRUEERDE 

TOEZICHT HOUDER, DEZE OP DE HOOGTE IS VAN DE VEILIGHEID 

VOORSCHRIFTEN VAN HET TOESTEL EN DE OMGEVING. 

Op de foto’s is een ander, maar gelijkwaardig toestel te zien. 

 

  

 

 

                   

Stap 01.        Stap 02.                                   Stap 03. 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

  

   

Stap 04.               Stap 05.           Stap 06. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

    

Blaas het toestel 

gecontroleerd op, niet 

in/op het water maar op de 

kant. 



Veranker het 

waterspeeltoestel volgens de 

voorgeschreven regels 

Controleer of alle 

handelingen goed 

uitgevoerd zijn.  

Stap 07.     Stap 08.       Stap 09. 

 

 
 

2 Neerlaatinstructies 

 

 

2. Handel bij het neerlaten als volgt: 

- Zorg eerst er voor dat alle gebruikers van het toestel afzijn en niet meer in de directe omgeving.  

- Schuif het toestel uit het water en zorg voor een veilige werkomgeving. 

- Controleer het water speeltoestel op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder. 

- Reinig en droog het waterspeeltoestel 

- Neem de steker uit het geaarde stopcontact. 

- rol het water speeltoestel op en plaats deze samen met de ventilator in de transportwagen. 

Op de foto’s is een ander, maar gelijkwaardig toestel te zien. 

 

 

         
 

Stap 01.                        Stap 02.         Stap 03. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Stap 04.               Stap 05.                  Stap 06. 
 

 

 

 

 

 

Wees er zeker van dat alle 

gebruikers van het toestel verwijderd 

zijn en sleep deze op het land. 

 

Neem de steker van de ventilator 

uit het stopcontact en open de rits 

om de lucht er uit te laten. 

Verwijder de ventilator van het 

speeltoestel en pak het toestel 

bij een. 

Rol het toestel strak en 

droog op. 
Voorzie de rol met 

spanbanden. 

Verzorg de transport op 

een goede manier.  

Controleer het 

waterspeeltoestel op schade en 

weet vooraf hoe en waar het 

toestel te verankeren 



3.Aansluitinstructie luchtvulslang 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Stap 1.       Stap 2.     Stap 3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 

               Stap 4. 

Pak de vulbuis Sluit de vulbuis aan op het 

toestel. Let op dat de 

laatste gesp 1cm naar 

binnen zit. 

Trek de gespen strak aan 

op de vulbuis zodat er geen 

lucht kan ontsnappen 

Trek de sheet over de 

spanbanden heen van de 

luchtvulslang. 

 



 

4 Transport en opslag  

  

- zorg er voor de het pakket goed en strak is opgerold en goed past in de rolwagen. 

- Sluit de transporthoes  

- Voor het opslaan dient het water speeltoestel goed droog te zijn. 
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Maximaal aantal gebruikers zie voorblad. 

Minimale gebruikersdiepte zie 1. Opzetinstructies 

 

 
 



 

6 Plattegrond 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het waterspeeltoestel een vrije ruimte van minimaal 

3 meter aanwezig te zijn en een waterdiepte van minimaal 1,7 meter. Hieronder wordt de 

benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.  

Bij het glijgedeelte dient u te allen tijde 3 meter vrij ruimte te hebben. 

 

  
 

7 Identificatie en gebruik van het speeltoestel, met onderhoud voorschriften. 
 

 

7.1     Omschrijving van het speeltoestel 

 

 

Aantal persooneels leden explotatie:  pers.  2 

 

 

7.2    Lijst van totale uitrusting: 

 

Voor het correct plaatsen van het speeltoestel dient u het volgende gereed te hebben: 

 

- Steekwagen voor transporteren op locatie 

- Ventilator 

- Speeltoestel  

 

 

7.3    Begeleiding: 

 

Het toestel dient ter aller tijde begeleid te worden door minimaal 2 personen boven de 18 jaar 

deze goede visuele kijk heeft op de situatie in en rond om het speeltoestel en volgt het spelbeeld 

in het speeltoestel. Overigens dient deze een fluitje bij zich te hebben om de gebruikers bij 

gevaar te waarschuwen en het speelobject te verlaten. Hierbij is de begeleider(s) ook gekleed met 

een geel hesje om zo onderscheid te maken met eventuele omstaanders. 

De begeleider dient vooraf te weten hoe bij noodgevallen en ongevallen te handelen en waar 

eventuele hulp in te schakelen. Tevens dient deze begeleider op de hoogte te zijn van alle 

veiligheidsmaatregelen van het toestel en van de omgeving waar hij of zij in bevind zoals 

zwembad, camping of andere recreatie verblijven. 



 

 

7.4  Routine inspectie: 

 

Het toestel en omgeving dient voor gebruik gecontroleerd te worden op: 

 

- Geschiktheid van locatie 

- Plaatsing verankerpunten conform het voorgeschrevene 

- Gebruik van eventuele overige uitrustingen 

- Nakijken op schades en kapotte naden 

- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los 

liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming of roestplekken. 

- Druk in toestel, is deze goed en stabiel voor gebruik, hierbij dient u ook de zekerheid van 

stevige aansluiting met blower goed te controleren 

 

 

7.5 Periodieke inspecties: 

 

Deze inspecties dient u uit te voeren elke 1 tot 3 maanden en te controleren op: 

 

- Voorgaande inspectierapporten en certificaten. 

- Identificatiemarkeringen op blower en speeltoestel, aanwezigheid 

- Verankerpunten en pennen conform geleverd en beschreven, op scheuren en slijtage. 

- Speeltoestel nakijken op schades, scheuren, naden en overige gebreken, hierbij dient ook 

de wanden en obstakels nagekeken worden op sterkte en druk in het gehele toestel. 

- Blower controle op type, vermogen. 

- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los 

liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming voor in en uitlaat 

of roestplekken. 

- Indien er gebruikgemaakt wordt van een benzine aangedreven motor, dient ook de vuldop 

gecontroleerd te worden. 

- Indien aanwezig dienen ook de interne verbindingen na gekeken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.6 routine onderhoud: 

 

Het speeltoestel dient i.v.m. veiligheid en hygiëne tijdig schoongemaakt te worden: 

 

Van de volgende onderdelen: 

 

- Het gehele speeltoestel, hierbij verontreiniging en weefselresten verwijderen. 

- Roest controle op blower 

- Uitblaaspunt blower schoonmaken 

 

Hierbij is voor uitvoerig onderhoud de volgende reacties nodig: 

 

- Vervangen van versleten of defecte onderdelen 

- Repareren van gespleten naden 

- Repareren van gaten en scheuren 

- Repareren of vervangen van defecte structurele componenten  

 

Bij onduidelijkheden over gebruik van het toestel of veiligheidsvoorschriften kunt u contact 

opnemen met de beheerder of met de fabrikant, deze gegevens van de fabrikant treft u hier onder: 

Bij het constateren van schade of defecte onderdelen dan dient men contact op te nemen met de 

volgende firma voor het repareren van het toestel: 

 

FABRIKANT GEGEVENS: 

 

JB-Inflatable B.V. 

Ampere 10 

7942 DD Meppel 

Nederland 

  

Telefoon:            0031 (0)522-246169 

 

 


