Buikschuifbaan 17m

Kenmerken:
Opbouw afmeting (L x B x H)
Transport afmeting (L x B x H)
Stroomverbruik
Gewicht
Aantal blowers
Op-/afbouwtijd
Type vervoer
Leeftijd vanaf
Aantal personen op/afbouw

17 x 2,7 x 3,35
2x 1,3 x 1,1 x 0,7
2200 Watt (220 Volt)
120 kg

2
30 min
Bestelbus/aanhanger
6 jaar
2

Opzetinstructies
Handel bij het opbouwen van de attractie als volgt:

1.
Plaats het opgerolde (grote) kussen op
een vlakke/schone ondergrond en
controleer de ondergrond op scherpe
voorwerpen;

2.
Verwijder de spanband van het kussen;

3.
Rol het kussen uit;

4.
Vouw de ene kant van het kussen uit;

5.

6.

Vouw de andere kant van het kussen
uit;

Zorg dat de slurf niet is gedraaid;

7.

8.

Sluit alle luchtuitlaten volledig (deze
vindt u vaak aan de zij- of achterzijde
van het kussen);

Sluit het kussen aan op de blower en
bevestig deze met de spanband;

9.

10.

Steek de stekker in het stopcontact;

Controleer het kussen op eventuele
schade. Wanneer er sprake is van
schade, geef dit dan direct aan bij uw
contactpersoon;

11.
Bevestig het kussen met de
meegeleverde haringen. Indien dit niet
mogelijk is, bevestig deze dan aan een
hek en/of boom.

12.
Plaats het kleine kussen, zoals u ziet
op de foto, met de touwtjes naar het
grote kussen toe;

13.
Rol en vouw het kussen uit;

14.

15.

Sluit de luchtslang aan op de blower en
bevestig deze met de spanband;

Sluit alle luchtuitlaten volledig (deze
vindt u vaak aan de zij- of achterzijde
van het kussen);

16.
Steek de stekker in het stopcontact;

17.
Bevestig, nadat het kussen is
opgeblazen, het zwembad aan het
grote kussen met de touwtjes.

Afbouwinstructies
Handel bij het afbouwen van de attractie als volgt:

1.
Verwijder de stekkers uit het
stopcontact;

2.
Verwijder de haringen uit de grond of
maak de bevestiging van het kussen
los van de boom en/of het hek.

3.

4.

Open alle luchtuitlaten volledig (deze
vindt u vaak aan de zij- of achterzijde
van het kussen);

Maak de spanbanden los en verwijder
de luchtslangen van de blower;

5.

6.

Verwijder het zwembad van het grote
kussen door de touwtjes los te maken;

Wacht tot het grote kussen zo goed als
plat ligt en loop nog eens over het
kussen;

7.

8.

Vouw de ene kant van het kussen tot
het midden naar binnen;

Vouw de andere kant van het kussen
naar binnen tot het einde van het
kussen;

9.

10.

Plaats een spanband, met de gesp
ondersteboven, onder de kant van het
kussen waar de luchtuitlaat zit;

Rol het grote kussen zo strak mogelijk
op. Rol altijd naar de kant van de
luchtuitlaat en de spanband toe. Trek
de spanband zo strak mogelijk aan;

11.
Vouw het kleine kussen op dezelfde
manier op. Plaats een spanband, met
de gesp ondersteboven, onder de kant
van het kussen waar de luchtuitlaat zit.
Rol het kleine kussen zo strak mogelijk
op. Rol altijd naar de kant van de
luchtuitlaat en de spanband toe. Trek
de spanband zo strak mogelijk aan;

LET OP!
-

Zorg i.v.m. veiligheid altijd voor minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het kussen;
Zorg dat het kussen altijd gezekerd staat;
Indien u het kussen huurt exclusief op- en afbouw dient u het kussen schoon en droog
af te leveren.

We komen graag goed voorbereid en volgens planning uw gehuurde attractie bezorgen en plaatsen. Daarom
attenderen wij u op onze algemene voorwaarden. Deze vindt u terug in uw bevestigingsmail. Kunt u niet aan onze
algemene voorwaarden voldoen? Neemt u dan a.u.b. tijdig contact met ons op. Zo voorkomen we achteraf
teleurstellingen en eventuele onverwachte financiële consequenties.
Vcompany
Korte Zuwe 2
3985 SM Werkhoven
E-mail: info@vcompany.nl
Tel: 030-3690545
Mob: 06-22144374 (te gebruiken bij nood)

