Gebruiksaanwijzing springkussen:
Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen.
Opmerkingen.
1.

Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte of harde ondergrond ( gras of steen ) bevind.
Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er voldoende ruimte is
voor het opblazen van het speeltoestel.

2.

Leg het grondzeil daar waar u het springkussen wilt hebben.

3.

Rol het gehele kussen uit op het grondzeil en bevestig de verankeringpunten die zich aan de
onderkant van het kussen bevinden met degelijk materiaal. Houd rondom het springkussen 1,5
meter vrij.

4.

Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het
aangehechte bandje. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.

5.

Gebruik een CE gemarkeerde AQ blower van 1,1 KW. Wees verzekerd van een juiste verbinding met
een aardpotentiaal ( BV een stopcontact met randaarde ),voordat u de blower aandoet. Stel de blower
zo ver mogelijk van het kussen op.

6.

Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het
luchtkussen aanwezig zijn.

7.

Controleer het luchtkussen op eventuele lekkage(s)

8.

Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen.

9.

Zorg voor voldoende licht indien het omgevinglicht onvoldoende is.

10.

Uw springkussen is nu gebruiksklaar.

Opbouw en afbouw handleiding springkussen - www.PartyKoning.nl

Volg de onderstaande punten bij het
neerhalen en opruimen van het
springkussen.
1.

Verwijder iedereen van het springkussen

2.

Verwijder eventueel vuil en nattigheid van het springkussen.

3.

Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Maak
de
uitstroomopening open, het kussen zal nu langzaam leeglopen.

4.

Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.

5.

Druk de zijwanden tijdens het leeglaten naar binnen.

6.

Wacht 20 min. Tot al het lucht eruit is.

7.

A.Vouw nu beide zijkanten ( rood ) figuur 1 naar het
midden (blauw)
B. Vouw geheel nu dubbel. (Geel naar groen) figuur 2 c. Rol het nu op van Bnaar A.Figuur3

8.

Doe de bijgeleverde spanband erom heen.

9.

Leg de bijgeleverde hoes voor het opgerolde
springkussen. Rol het springkussen naar het midden.
Maak de hoes rondom het springkussen vast met de touwen die aan de hoes vastzitten. Doe
spanband 2 om het geheel.

10. BELANGRIJK!
Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij het springkussen aanwezig te
zijn. !!!!!
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Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:
Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade.
Meld DIRECT schade direct bij PartyKoning op telefoonnummer
06-17407992.
En per e-mail info@partykoning.nl

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet retour
bezorgen van het speeltoestel.
Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen. 50 euro.
Extreme vervuiling
50,- euro.
Niet correct opgevouwen
50,- euro.
Blower manco
225,- euro
Grondzeil manco
15,- euro
Grondpennen manco
50.- euro
Gebruikershandleiding manco
25,- euro
Scheur in speeltoestel
VIA EXPERT!
Niet op tijd brengen van het springkussen
Extra huurdag tarief
Speeltoestel compleet manco / gestolen
2500,- euro.
U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook
graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van het springkussen gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even
de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.
Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het
springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij
zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in
de nacht gaat het regenen. Het onopgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en
is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening
omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het
grondzeil leggen.
Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten
wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van
de voortgang.
Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!

Opbouw en afbouw handleiding springkussen - www.PartyKoning.nl

