Príručka pre majiteľov
nafukovacích atrakcií
REATEK
Záväzné odporúčania podľa normy: EN14960
Príručka pre majiteľov nafukovacích atrakcií – hradov, šmýkačiek, kombinácií,
multifunkčných nafukovadiel, prekážkových nafukovacích dráh a iných uzavretých
nafukovacích atrakcií.
Podľa platnej normy EN14960je každý majiteľ a prevádzkovateľ nafukovacej atrakcie povinný
zabezpečiť bezpečnosť hrania sa na atrakcii a takisto zabezpečovať pravidelnú kontrolu, inšpekciu a
opravy atrakcií.
1. Rutinná údržba: vykonáva sa pred každým spustením nafukovacej atrakcie a prevádzkovateľ musí
zaistiť a preveriť:
1. atrakcia má vhodné miesto
2. atrakcia má správne ukotvenie v správnom podklade
3. bezpečnosť atrakcie je zabezpečená – kontrola poškodenia atrakcie /diery, trhliny/
4. vhodnosť používaného kompresoru – dúchadla, aby bolo zabezpečené optimálne dofukovanie, čiže
atrakcia je pevná a fukčná. Odporúčame iba fukary GIBBONS Fans.
5. nie sú v blízkosti žiadne elektrické káble, el.prípojky a káble sú bez poškodenia
6. hadica vedúca z atrakcie do kompresoru je pevné pripojená k atrakcii
7. kompresor-dúchadlo je bezpečne umiestnené, aby sa zamedzilo prípadnému výpadku
POZOR: atrakciu nesmiete používať na verejných miestach, pokiaľ ktorékoľvek z horeuvedených
opatrení nie je v poriadku.
Ročná údržba atrakcií:
Každý majiteľ a prevádzkovateľ nafukovacej atrakcie by mal raz ročne zabezpečiť riadnu kontrolu celého
nafukovadla, prostredníctvom výrobcu alebo iného servisného centra. Táto kontrola zahŕňa
hlavne inšpekciu poškodenia celého zariadenia a takisto príslušenstva atrakcie a jeho správneho
používania. Kontroluje sa miera opotrebenia častí aj celého zariadenia, pričom výrobca/servisné centrum
zrealizuje potrebné nutné opravy.
Ročná údržba = kontrola následujúcich bodov:
1. Inšpekcia certifikácie produktu
2. Prehliadka atrakcie a fukaru, ich označení
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Systém kotvenia
Poškodenia
Steny a veže – ich pevnosť a ich uhly
Vnútorný tlak v nafukovadle
Stav švov, výstuh, spojov
Stav fukaru, stav elektrických prípojok

Bežná údržba pred každým použitím atrakcie:
Pred každým použitím sa vykonáva bežná údržba, aby sa zaručila maximálna bezpečnosť aj plynulá
prevádzka.
– čistenie nafukovadla/atrakcie zvonku
– odstránenie nečistôt a smetí zvnútra atrakcie
– kontrola činnosti dúchadla / kompresoru
– čistenie nasávacej časti kompresoru.
Dozor a zabezpečenie bezpečnosti hrania na atrakciách:
Odporúčania / Nariadenia ohľadne dozoru atrakcie uvedené podľa EN14960 :
– atrakcia sa nesmie používať bez dozoru
– ak nie je dozor k dispozícii, atrakcia by mala byť vyfúknutá a oddelená od prívodu el.energie
– dozorcovia atrakcie by mali mať svoje označenie
– pri rýchlosti vetra viac ako 25km/h sa nesmie atrakcia používať a je nutné ju odpojiť a sfúknuť
– neprekračovať maximálnu povolenú výšku užívateľa
– vstup na atrakciu iba bez obuvi
– vstup na atrakciu bez okuliarov, jedla, pitia, žuvačiek ostrých predmetov a iných ohrozujúcich vecí
– na atrakcii sa užívateľ nesmie šplhať po stenách alebo vešať sa na iné časti
– na atrakcii sa nesmú užívatelia naháňať, biť, strkať
– dozerajúci personál musí nepretržite sledovať dianie na atrakcii a musí mať píštaľku/iné signalizačné
zariadenie na získanie pozornosti používateľov
– dozerajúci personál je povinný zabezpečiť rozdelenie väčších užívateľov od menších, aby sa predišlo
úrazom a tiež musí zamedziť prístupu užívateľov k fukaru /napr.vhodným umiestnením nafukovadla/
– pri používaní centrály sa pri dolievaní paliva atrakcia musí evakuovať a môže sa začať užívať až keď je
zase centrála alebo benzínový kompresor opäť v plnej prevádzke
Dozereajúci personál zabezpečí kontrolu nasledovných bodov :
1. Vstup povolený iba pre deti staršie ako 3 roky.
2. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikliškody
na atrakcii alebo zdraví inej osoby.
3. Vstup na nafukovadlo iba v doprovode rodiča alebo inej zodpovednej osoby
4. Pri vstupe na nafukovadlo poverená osoba zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných pokynov, ktoré
je umiestnené pri vstupe do nafukovacej atrakcie.Hlavne: žiadne ostré a tvrdé predmety alebo časti
oblečenia napr. kľúče, hračky, slnečné okuliare, šiltovky, prstene atd. Treba obmedziť na minimum
predmety, ktoré by mohli ublížiť osobe alebo ktorými by si mohli osoby navzájom ublížiť pri používaní
zábavnej atrakci
5. Nie je povolené prekračovať kapacitu nafukovacej atrakcie, ktorá je uvedená na
upozornení pri vstupe do nafukovacej atrakcie!
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6. Počas používania atrakcie je potrebné zabezpečiť to, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu
nafukovacej atrakcie v dôsledku nevhodného správania sa a nedodržiavania upozornenia o prevádzke
(ktoré je umiestnené pri vstupe do nafukovacej atrakcie).
7. Je nutné zabezpečiť, aby sa väčšie deti chovali ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a
mohli sa nerušene hrať. Prípadne zabezpečiť rozdelenie na skupiny podľa veku.
8. Vždy si určite kompetentnú osobu(y), poverenú zabezpečovať nasledovnú prevádzku
astarostlivosť oatrakciu počas jej používania.
9. Kompresor je pod elektrický napätím. V prípade dažďa okamžite vypnite kompresor,
vypojte ho z elektrickej siete, odpojte od atrakcie a uložte na suché miesto.
10. Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.
11. Kontrolujte počet osôb v nafukovadle a zabezpečujte ich bezpečnosť adekvátnym
dozorom.
12. Na nafukovadlo sa vstupuje vždy bez obuvi.
13. Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru, či je rovno
postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.
14. Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolaným osobám.
15. Nikdy nepoužívajte nafukovacie atrakcie v prípade dažďa.
16. Pri vyfukovaní musí byť nafukovadlo prázdne t.j. vo vnútri nafukovadla nesmú byť žiadne osoby ani
predmety. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude
nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.
17. Atrakcia odoláva miernym vetrom vetry o 20-35km/h ale v značnej miere to záleží od jeho tvaru
a veľkosti, preto je nutné atrakciu ukotviť kolmi a lanami. V prípade, že sa koly nedajú vtĺcť do
zeme (ak ide o dlažbu, betón a pod.), odporúčame laná ukotviť napr. vreckami s pieskom, ťažkými
kameňmi alebo laná upevniť o stabilný a pevný bod v blízkosti.
18. V prípade silných vetrov nad 30km/h sa atrakcia v exteriéry nesmie používať.
Za bezpečnosť prevádzky samotnej atrakcie zodpovedá vždy prevádzkar, majiteľ al. organizátor akcie.
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