Springkussen E
Opzetten van het springkussen:
1. Vouw het zeil uit op de gewenste plek
2. Rol het kussen uit
3. Sluit de sleuf aan op de blower en doe de stekker van de blower in het
stopcontact (afb. 1)
4. Zorg dat de sleuven & rits aan de zij- en achterkant dicht zijn (afb.2-5)
5. Zet het springkussen vast met de bijgeleverde haringen (indien mogelijk)
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Bij harde wind dient men het gehuurde te verankeren/vast te binden!!!
Men dient ten alle tijden een volwassen toezichthouder bij een object te
plaatsen.
Bij schade, vermissing of andere problemen dient u dit direct bij constatering
aan ons te melden. Indien mogelijk vervangen wij het materiaal. Indien er niet
gemelde schade/vermissingen worden geconstateerd bij het retourneren,
worden de kosten hiervan op u verhaald. Discussies achteraf zijn niet
mogelijk.
Spring- en spelkussen dient te worden opgerold volgens het oprolschema
(online en op kantoor te verkrijgen). Mocht er hierin een afwijking optreden,
dan wordt (een gedeelte) van de kosten op de borg ingehouden.
Bij extreme schade of defect zijn van de apparatuur zal achteraf een
kostenberekening worden gemaakt. Deze kosten zullen worden berekend aan
de huurder.
Gebruik is voor eigen risico.

Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct op 010-4602547.
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Neerhalen en opruimen van het springkussen:
1. Ontkoppel de slang van de blower, zet alle
sleuven en ritsen open en laat het kussen rustig
inzakken.
2. Vouw A over B, D over C en daarna C over B
3. Rol strak op en gebruik de bijgeleverde
(losse) spanband om het kussen vast te zetten.
4. Leg het kussen op de transportzak en vouw
eerst de korte zijkanten naar elkaar. Trek de
spanbanden aan en doe nu hetzelfde met de
lange kanten.
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Tip: U kunt het kussen de eerste keer oprollen om de meeste lucht eruit te laten. Hierna rolt u het
kussen weer terug, legt de sleuf van de blower ertussen en rolt het nogmaals strak op om de
juiste grootte te krijgen. Let erop dat u naar het ontluchtingsgat toe rolt!

De
De
De
De

kosten
kosten
kosten
kosten

voor
voor
voor
voor

een niet (goed) opgerold kussen:
het niet schoon inleveren van een kussen:
een niet (goed) opgerolde haspel:
het niet inleveren van een handleiding:
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