Opzetinstructie Wipe-Out baan Jungle

|________BASE JUMP____|___REDBALLS___|_BERG|DEEL 4|

De baan bestaat uit 4 (grote) pakketten welke verpakt zitten in twee witte en twee gele hoezen. Op
deze hoezen staat welk pakket welk deel van de baan is. Kijk hier dus goed naar!

1. Begin met het opzetten van de Base Jump. Deze zit verpakt in een gele hoes. Voor het
opzetten van deze Base Jump zijn 2 blowers 1.1 Kw vereist. 1 kan er geplaats worden aan het
begin, 1 aan het einde. De luchttubes die niet gebruikt worden kunnen dichtgeknoopt
worden en teruggevouwen onder de Base Jump, zodat er geen lucht verlies is. Alle ritsen
dienen goed gesloten te zijn. Het beschermzeil kunt u handig onder het object leggen zodat u
bij het opruimen altijd het juiste zeil bij het juiste deel hebt. Wanneer de Base Jump volledig
is opgeblazen en het verplaatst dient te worden, verplaats deze dan met mankracht, niet met
een voertuig!
Let op, bij veel wind dient de baan verankerd te worden met haringen.
2. Na het plaatsen van de Base Jump is de Red Balls aan de beurt. Deze moet zo uitgerold
worden dat de klittebandrand, welke aan de Base Jump vastgemaakt moet worden, bijna té
strak tegen de Base Jump aan ligt. De Red Balls dient opgeblazen te worden met twee
blowers van 1.1 Kw. Deze plaatst u 1 aan het begin van de baan en 1 aan het einde. De
overige luchttubes kunnen weer teruggevouwen worden onder de Red Balls.
3. Na het plaatsen van de Red Balls kan deel 3 van de stormbaan geplaatst worden, dit gedeelte
heet ‘Berg’. Dit gedeelte dient ook strak tegen de Red Balls uitgerold te worden met de
treden van de trap(om op de berg te komen) aan de kant van de Red Balls. Dit gedeelte heeft
1 blower nodig van 1.1 kw en kan eventueel met een blower van 1,5 kw.
4. Het laatste gedeelte heeft twee blowers nodig van 1.1 kw.
5. Tijdens het gebruik van de baan dient u acht te nemen dat de baan tegen elkaar aan blijft,
controleer de klittenband-randen geregeld en zorg voor voldoende volwassen begeleiding!

Het opruimen van de Wipe Out baan
1. Zorg dat alle blowers ontkoppeld zijn en alle ritsen en luchtuitlaten open zijn.
2. Begin bij het einde(deel4) van de baan. Zorg ervoor dat het grondvlak de buitenste maten
zijn, dus alle gedeelten die er naast gedaald zijn moeten naar binnen gewerkt worden!
Over de lengte van de baan moet er ruim 1/3 gedeelte teruggevouwd worden in een rechte
lijn. Vervolgens het andere gedeelte terugvouwen, zodat er 1/3 overblijft. Leg de band die
uiteindelijk om het pakket moet komen en het beschermzeil alvast onder de baan, zodat
deze er niet om hoeft als het pakket al klaar ligt, dat is nl erg zwaar. Om er een strak pakket
van te maken dient u met 3 personen naast elkaar strak te beginnen met oprollen en zorg
ervoor dat de rol recht en strak is aan de zijkanten. U krijgt een net pakket wat opgerold op
de band en het beschermzeil ligt. Trek de band goed aan en zorg dat het zeil goed eromheen
vast gemaakt wordt. Bij de Base Jump en de Red Balls kunnen de beschermzeilen ook met de
zijkanten naar elkaar toegedaan worden zodat het zeil niet over de grond sleept bij het
verplaatsen van de pakketten.

