G E B R U I K S A A N W I J Z I N G O P B O U W E N E N A F B R E K E N V A N D E PA R A C H U T E

OPBOUWEN

Bepaal de precieze positie van de voetplaat en zorg ervoor dat de omgeving vrij is van
opstakels (zoals lantaarnpalen, gebouwen, laaghangende takken e.d.). Zorg voor een
droge, schone en gladde ondergrond. Vrij van scherpe oneffenheden zoals asfalt of
betonklinkers. Leg eventueel een dekzeil, een stuk plastic o.i.d. neer. Dit om schade en
vervuiling van de parachute te voorkomen.
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Schut de parachute uit de zak en rol deze in de gewenste richting over het dekzeil.
Voorkom ten alle tijden dat u over te parachute heen loopt en/of deze versleept.
Vervolgens trekt u de linten voorzichtig uit elkaar. Schroef de mastdelen in elkaar met
de bijgeleverde borgpennen met dopmoeren (zie foto 1).

Vouw de parachute aan de lintzijde één maal open. Persoon 1 gaat met
zijn hand aan de lintzijde in de parachute en stroopt de parachute over
zijn arm en loopt zelf langs de parachute mee naar persoon 2.
Persoon 2 doet ditzelfde vanaf de bovenzijde naar beneden totdat beide
personen elkaar een hand kunnen geven. Daarna geeft persoon 3 de
mast met het oog aan persoon 2 (zie foto 2).
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Persoon 2 voert voorzichtig de mast door de parachute heen tot voorbij
de autogordels en klikt de karbijnhaak aan het oog. Persoon 1 begeleidt
de parachutestof voorzichtig over de mast naar beneden.Tijdens deze
handeling dat de mast door de parachute gevoerd word zorgt u er
ten alle tijden voor dat de mast de grond niet raakt! (zie foto 3)
Vervolgens monteert u de voetplaat en borgt deze met de bijgeleverde
borgpennen en dopmoeren. Klik nu de 3 oranje touwen met de karbijnhaken aan het oog bovenin de mast.

Bij het omhoogtrekken van
de mast dient 1 persoon
met de voet op de voetplaat te blijven staan. Een
2e persoon tilt de mast bij de
topzijde omhoog en een 3e
en 4e persoon houden de
andere oranje touwen vast en
staan beide schuin achter de
persoon die met zijn voet op
de voetplaat staat (zie foto 4).
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Persoon 3 en 4 zijn behulpzaam bij het gelijktijdig omhoogtrekken van de mast. De 2e
persoon pakt het 3e overgebleven oranje touw en houdt deze op spanning om doorslaan
van de mast te voorkomen. De persoon onder bij de voetplaat slaat zijn armen om de
parachutestof en mast heen om opbollen van de stof te voorkomen (zie foto 5).

De personen aan de oranje touwen gaan naar de vooraf bepaalde punten om een gelijkzijdige driehoek te maken. En knoppen deze touwen stevig vast, zodat de mast
zelfstandig overeind kan blijven staan. Vervolgens begint u met uitspannen. U begint met
het uitspannen van 1 lint aan de zijde waar de wind vandaan komt (zie tekening op
bijgevoegd blad).
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Daarna gaan er 2 personen links om en 2 personen gaan rechtsom en maken de linten op
willekeurige punten vast. Het zal voorkomen dat u 2, 3 of 4 linten aan 1 punt vast kunt
knopen. Daar waar nodig is kunt u de linten verlengen met touwen om het lint op het door
u gewenste punt vast te kunnen maken. Zorg ervoor dat de vlakken gelijkmatig verdeeld
worden, zodat de parachute overal gelijk is geplooid (zie foto 6). Hiermee voorkomt u dat
u op de positie waar u elkaar treft vlakken overhoudt. Nadat alle linten vastzitten zet u de
mast eventueel weer recht door de voetplaat te verschuiven. Vervolgens monteerd u de
voetplaat vast op de ondergrond doormiddel van de bijgeleverde grondpennen.

AFBREKEN

Wanneer u de parachute weer gaat afbreken, maakt u eerst alle linten los. U begint aan de zijde waar op dit moment de wind vand
aan
komt. Laat ten alle tijden de oranje touwen vastzitten! Wanneer alle linten los zijn gaat er 1 persoon op de voetplaat staan en slaat zijn
armen om de parachutestof en de mast heen (zie foto 5).
Persoon 2 haalt de grondpennen uit de voetplaat en blijft vervolgens bij de mast staan.
Vervolgens maken 3 andere personen de oranje touwen los en houden deze op spanning.
U bepaalt naar welke richting u de mast laat zakken. Zorg weer voor een schone, droge
en gladde ondergrond d.m.v. een dekzeil of plastic in de richting waarin u besluit de mast
neer te leggen. De personen aan de touwen begelijden het laten zakken van de mast.
De persoon bij de voetplaat houdt zijn voet op de voetplaat en drukt de mast voorzichtig
in de gewenste richting. De persoon die de grondpennen eruit gehaald heeft loopt met de
mast mee naar achteren tot hij deze vast kan pakken. En begeleidt de mast met parachute
naar het dekzeil (zie foto 7).

8

9

7

Hij legt de parachute voorzichtig neer. Dan verwijderd
u de oranje touwen en de
voetplaat. 2 personen tillen
de mast op. Persoon 1 klikt
de karbijnhaak uit het oog van
de mast en blijft het oog vasthouden. Persoon 1 loopt naar
onderen, daar waar eerst
de voetplaat stond. Op deze
manier stroopt u de parachutestof op (zie foto 8).

Wanneer de stof volledig opgestroopt is geeft persoon 1 de
mast met het oog door aan
persoon 3 (zie foto 9).
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Let op! De parachute dient
altijd vervoerd te worden in een
gesloten voertuig. Dus niet op
een open laadbak of aanhangwagen. Dit om schade, vervuiling en onnodig natregenen te
voorkomen tijdens transport.

Persoon 2 en 3 demonteren de mast. Persoon 1 loopt
met de parachute met dekarbijnhaak in de hand een
stuk naar achteren om de parachute voorzichtig recht
te leggen. Daarna legt u alle linten in het verlengde
van de parachute en verwijder eventuele knopen en
verlengtouwen. Stop eerst de linten en dan de parachute in de parachutezak (zie foto 10).
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