1 Opzetinstructie
Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de Waterloopbal altijd op het water, blaas deze op op de wal.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de waterloopbal
- Controleer het water op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
2 Instappen
1. Voordat men in de bal de stapt, dient men zijn/haar schoenen uit te doen.
2. Nu kan in de bal gestapt worden. Laat diegene in de bal zijn of haar oren dichtgehouden voor
het geluid van de handblower.
3. Kies een geschikte zwem-locatie. Controleer het water op mogelijke obstakels. Na de
watercontrole op obstakels plaatst u de rubber mat aan de rand van het water.
4. Maak nu de rits zo dicht dat de handblower er nog door kan om de bal op te blazen.
5. In deze opening kan precies de handblower om de bal op te blazen.
6. Houd de bal omhoog tijdens het opblazen.
7. Zorg ervoor dat de bal helemaal is opgeblazen en houd de bal vast.
8. Blaas nu de bal op.
9. Als de bal geheel is opgeblazen maakt u de rits helemaal dicht, zodat er geen lucht uit kan en
water in kan.
10. De bal is nu klaar voor gebruik op het water. Wees altijd voorzichtig en zorg altijd voor
begeleider aan de wal.
11. Wanneer waterballen op open water worden gebruikt, dient men deze met touwen aan de
ballen vast te houden aan de kant. Zorg altijd voor 1 begeleider per bal.
12. Nu kan de persoon met de bal het water in. Duw deze er rustig in, let hierbij op de hoogte
van de wal en het water, deze mag niet meer dan 20 cm bedragen.
3 Uitstappen
1. Haal nu de bal met de persoon weer omhoog uit het water.
2. Maak nu de rits weer open. Laat nu de persoon voorzichtig uit de bal komen tijdens het leeg
laten lopen.
3. Let goed op tijdens het uitstappen dat de persoon niet valt. Laat hierna de bal helemaal
leeglopen en drogen.

4 Gebruiksinstructie
1. Het gebruik van de Waterballen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen
persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers per waterloopbal gelijktijdig is 1 persoon.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 2.00 cm met een maximaal gewicht van 100 kg.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de waterloopbal is niet toegestaan.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen in de waterloopbal
is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn
bij het gebruik van de waterloopbal.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de waterloopbal niet worden gebruikt.
11. Indien de waterloopbal druk begint te verliezen moeten deze gelijk uit het water worden
gehaald voor de veiligheid van de gebruiker.
12. Op open water dient men gebruik te maken van het touw aan de waterloopbal.
13. Op open water dient per bal 1 begeleider te zijn die het touw vast houdt.

