VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OPBLAASBARE IGLO
De opblaasbare iglo zelf is in beginsel niet gevaarlijk, verkeerd gebruik wel. Daarom is
het van belang deze veiligheidsinstructies goed door te nemen en na te leven.
Opbouw
Controleer voorafgaand aan het opbouwen of de ondergrond geschikt is. Een terrein is
niet geschikt, indien de ondergrond niet voldoende vlak is, er sprake is van scherpe of
harde voorwerpen op de ondergrond, etc.
Blaas de iglo op en zet deze vervolgens goed vast met haringen en/of touwen, zodat
deze niet (of in ieder geval minder snel) kan verschuiven of omvallen.
De iglo heeft stroom (3x blower 220v) nodig. Zorg er voor dat derden (zeker kinderen)
niet bij de stroomtoevoer kunnen komen. Indien u gebruik maakt van een stroomhaspel,
rol de snoer op de haspel dan helemaal af (tegen oververhitting van de stroomkabel).
Mocht het regenen of (gaan) regenen, zorg dan dat de stroomtoevoer goed afgedekt is.
Controleer direct na de opbouw de staat en veiligheid van de Iglo en bijbehorende
materialen. Check daarbij ook of de vloer egaal is, er geen kabels over de grond lopen of
andere materialen uitsteken die een gevaar voor de bezoekers kunnen gaan vormen.
Weersomstandigheden
Hou de weersomstandigheden goed in de gaten. Indien er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden, adviseren wij u om de iglo niet op te blazen of leeg te laten
indien deze al opgeblazen is. Bijzondere weersomstandigheden zijn alle gevaarlijke
weersomstandigheden, zoals storm/harde wind (zeker bij windkracht 5 of meer), onweer,
hagel, extreme regen, etc.
Gebruik
De uitgangen van de iglo moeten ivm ventilatie en veiligheid altijd open, goed bereikbaar
en vrij toegankelijk zijn. In het donker is het van belang dat de hele iglo, maar vooral de
(weg naar de) uitgangen en het directe buitenterrein, goed verlicht zijn. Plaats de tent
minimaal 5 meter van andere tenten of gebouwen.
Aggregaten, gasflessen, openvuur en licht ontvlambare materialen zijn in en tot 5 meter
rondom de iglo niet toegestaan. Warme materialen dienen op ruime afstand van het
tentzeil te worden gehouden. Let er ook op dat de aankleding/versiering van de tent
geen (brand)gevaar oplevert. Wij adviseren om voldoende deugdelijke brandblussers
(minimaal 6 kg) in de iglo voor handen te hebben.
Laat niet teveel mensen tegelijk in de iglo toe. Wij adviseren maximaal 2-3 personen per
vrije m2. Bij een stroomstoring dient de iglo en de directe omgeving direct te worden
ontruimd. Voorkom in alle gevallen dat er iemand onder de iglo vast komt te zitten.
Zorg voor voldoende toezicht in en rondom de iglo. Maak vooraf goede afspraken over dit
toezicht en stel een calamiteiten-/ontruimingsplan op voor eventuele noodsituaties.
Afbouw
Controleer voorafgaand aan het afbouwen of de iglo leeg is en de omgeving van de iglo
vrij is, zodat er niemand onder de iglo kan komen.
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