
1. Návod k instalaci výrobku

1)Atrakce se skládá ze skeletu hradu, dmychadla, kotvících provazcù a kolíkù. Atrakci rozložte na rovné

 travnaté ploše nebo na rovné betonové ploše nebo s použitím podložky pod skelet hradu (koberec,

 plachta PVC). V žádném pøípadì ji neumis�ujte na vodní ploše, hrubém štìrku, na místech, kde by 

mohlo dojít k porušení skeletu atrakce a na místech, kde by byla ohrožena bezpeènost úèastníkù produkce

(silnice, v blízkosti sloupù, èi jiných pøekážek, v bezprostøední blízkosti vodních ploch ... ).

2)Nafukovací zaøízení musí být umístìno dostateènì daleko od možného nebezpeèí, napø. nadzemního

elektrického vedení, blízkosti vodních ploch nebo jiných pøekážek s nebezpeènými výbìžky

(napø. oplocení nebo stromy).

Nafukovací zaøízení nesmí být postaveno na místì, které má v kterémkoliv smìru sklon vìtší než 5 %.

Kolem nafukovacího zaøízení se musí udržovat volná plocha, bez pøekážek, které by mohly zpùsobit 

poranìní. Tato plocha musí být minimálnì 1,8 m, u otevøených stran 3,5 m. Výška volného prostoru

musí být minimálnì 4,5 m.

Jestliže je za úèelem usmìrnìní davu použito oplocení po obvodu, musí být nejménì 1,8 m od stran

se stìnami a nejménì 3,5 m od otevøených stran. Vchod musí být nejménì 1,0 m široký. Pøed vstupem

do atrakce a po jeho bocích je tøeba umístit rohože o šíøi 1,2 m, které tlumí náraz.

4)Upevnìte ventilátor na skelet atrakce. Pøed pøipojením ventilátoru do sítì elektrického napìtí zajistìte,

aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem - zkontrolujte stav pøípojného kabelu vèetnì 

koncovek,

stav kabelu ventilátoru vèetnì jeho koncovky a zajistìte, aby souèásti pøipojené na sí� elektrického

napìtí nepøišli do styku s vodou.

Elektromotor s ventilátorem zajistìte proti pøístupu nepovolaných osob s oznaèením možného úrazu

elektrickým proudem. Atrakci je možné zapojit jen na elektrickou sí�, jejíž instalace vyhovuje platným

elektrotechnický pøedpisùm a ÈSN. Jakékoliv zásahy do elektroinstalace poutaèe mùže provádìt pouze
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3)Po obvodì hracího zaøízení jsou umístìny kotvící body. Ty je tøeba všechny pro bezpeèný provoz

mít uchyceny pomocí kolíkù, pøípadnì k pevným bodùm, jež odolají síle 1600 N. Kolíky nutno zatlouci 

co nejblíže k nafukovadlu  a nesmí vyènívat více jak 25 mm nad podkladem. 
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5) Zapnìte ventilátor. Atrakce je bìhem nìkolika minut schopna provozu, skelet pøestane zvìtšovat

svùj objem. Ventilátor ponechejte zapnutý bìhem celého provozu.

6) Pøed nafukovadlo umístìte koberec nebo plachtu na pøezouvání dìtí.

7) Zajistìte nepøetržitý dozor - viz „Návod k obsluze” a „Dohled”.

8)Maximální rychlost vìtru pro bezpeèné užití atrakce je rychlost do 8 m/s - 28 km/h  (dle Beaufortovy 

stupnice stupeò 4 – dosti èerstvý vítr). Pøi intenzitì vìtru nad 8 m/s - 28km/h ukonèete provoz. Za deštì 

ihned ukonèete provoz, odpojte pøívodní kabel ze sítì elektrického napìtí, uschovejte elektrické souèásti  

na suchém místì!

9)V prùbìhu nafukování a vyfukování je tøeba udržet uživatele mimo nafukovací zaøízení.

10)K trvalému nafukování je tøeba použít dodávané dmychadlo.

11) Vyvarujte se takových èinností, pøi kterých by mohlo dojít k nebezpeèí a� již pro obsluhu, tak i pro 

uživatele hracího zaøízení.
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2. Návod k obsluze výrobku

Je nutné aby:

1) Byl trvalý dohled do všech míst hradu (viz. „Dohled“)

2) Uživatelé byli vpuštìni do nafukovacího zaøízení øízeným a bezpeèným zpùsobem

3) Byla vymezena maximální výška uživatele – 160 cm

Byla vymezena maximální váha uživatele – 60 kg4)

poèet uživatelù v zaøízení souèasnì je uveden na štítku skeletu hradu.

5) Byl zamìstnán alespoò minimální poèet obsluhujících osob – 1 trvale dohlížející osoba + 1 pomocník,

zvláštì na instalaci a deinstalaci

6) Uživatelé odložili obuv, pøípadnì použili návleky

7) Uživatelé odložili tvrdé, ostré nebo nebezpeèné pøedmìty

8) Uživatelé pokud možno odložili brýle

9) Bylo zakázáno jíst, pít a žvýkat žvýkaèky

10)Vstup byl udržován volný, neucpaný

11)Bylo uživatelùm zakázáno šplhání nebo zavìšování na ochranných stìnách

12)Byly zakázány kotrmelce a skoky z výšky

13)Obsluhující osoba a/nebo asistenti neustále sledovali èinnosti v nafukovacím zaøízení

14)Obsluhující osoba a/nebo asistenti používali píš�alku nebo jiné signály k upozoròování uživatelù
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3. Postup v pøípadì mimoøádných okolností nebo nehody

1) Pøi vìtru silnìjším jak 8 m/s  - 28 km/h  vyzvat všechny uživatele k opuštìní atrakce. Vypnout atrakci 

 ze sítì. Hrozí pøevrácení.odpojením 

2) V pøípadì deštì ihned vyzvat všechny uživatele k opuštìní atrakce. Vypnout atrakci odpojením

ze sítì. Ve chvíli kdy pøestane pršet je nutné atrakci vytøít a po té, je možné jej nadále využívat.

3) V pøípadì nehody nìkterého z uživatelù, je tøeba zajistit zranìnému uživateli volnou cestu ven z 

atrakce.

U dìtí vyhledat rodièe popø. zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z tìchto osob v okolí nevyskytují,

vyhledat poøadatele popø. lékaøskou pomoc.

4) Pokud dojde k pøerušení dodávky elektrické energie napø. z dùvodu vypadnutí pojistek, je nutné 

vyzvat všechny uživatele, aby øízenì bez paniky opustili atrakci.

5) Proveïte zápis do tabulky „Záznamy o nehodách”.

6.  Dohled

Nafukovací zaøízení se nesmí používat bez dohledu. Pokud je nafukovací zaøízení bez obsluhy, musí být 

vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.

Provozovatel musí stanovit poèet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpeèné obsluze 

nafukovacího zaøízení s ohledem na maximální poèet uživatelù uvedených na nafukovacím zaøízení, vìk 

uživatelù, prostøedí, ve kterém se nafukovací zaøízení bude používat a na informace poskytnuté výrobcem 

nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou jedna obsluhující osoba a tolik asistentù, kolik stanovil 

provozovatel. Dohlížející osoby musí být snadno rozpoznatelné. Tyto osoby musí být starší 18 let.
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4.  Postup pøi balení výrobku

1) Vypnìte ventilátor. Odpojte prodlužovací kabel ze zdroje.

2) Odpojte ventilátor od skeletu hradu a otevøete na pravé i levé  stranì obvodového pásu atrakce otvor

k úniku vzduchu.

3) Hradby  pøi vypouštìní vzduchu tlaète do støedu.

4) Až skelet pøestane zmenšovat svùj objem, vyšlapte poslední zbytky vzduchu.

5) Poté vtáhnìte boèní hradby ke støedu až se objeví venkovní obvodový šev

6) Všechny hradby rozložte rovnomìrnì po skákací ploše.

7)

7)

8)

8) 10)

9)

Pøeložte podél atrakci napùl a opìt "vyšlapte" pøebyteèný vzduch.

Zaènìte rolovat od nástupu až po nafukovací tunel

vzniká válec, dbejte aby neujíždìl do strany.

10)  Na nìj umístìte dnem vzhùru pøepravní vak a naposledy skelet atrakce „pøevalte” ve stejném smìru

11)   Popruhem pøepravního vaku stáhnìte všechna poutka.   
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5.Údržba

Preventivní opatøení k udržení úrovnì bezpeènosti a funkènosti musí zahrnovat

1) èištìní nafukovacího zaøízení

2) odstraòování odpadkù a neèistot

3) kontrola koroze dmychadla

4) èištìní pøívodu vzduchu do dmychadla

6. Bìžná kontrola

Provozovatel musí provádìt bìžnou kontrolu nebo povìøit osobu k provádìní bìžné kontroly. Bìžná 

kontrola se musí provádìt, jakmile je zaøízení pøipraveno k použití, vždy pøed skuteèným použitím.

Musí se zkontrolovat zda:

- Stanovištì je vhodné

- Všechna ukotvení jsou bezpeènì upevnìná a na svém místì

- Pøíslušenství je na místì (napø. matrace absorbující náraz)

- V textilii nebo ve švech nejsou žádné závažné otvory nebo trhliny.

- Bylo použité vhodné dmychadlo

- Vnitøní tlak vzduchu je dostateèný k tomu, aby vytvoøil pevnou a bezpeènou oporu pro nohy

- Se nevyskytují pøístupné elektrické souèásti a na kabelech nejsou místa opotøebení

- Nejsou poškozené zásuvky, objímky, vypínaèe atd.

- Pøipojovací hadice a dmychadlo jsou navzájem pevnì spojeny

- Dmychadlo je bezpeènì umístìno a jeho ochranná møíž je neporušená

- Veøejnost nesmí zaøízení používat, dokud nejsou závady identifikované pøi bìžné kontrole 

odstranìny.

Mgr. Roman Horský

Mnoho krásných a radostných zážitkù s atrakcí Hopštejn  pøeje za celý náš team
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