
 

Hoe zet ik mijn opblaasfiguur op?	
 	
-           Doe dit met 2 personen.	
-           Kijk waar je hem neer wilt zetten, let op hekjes, struiken, puntige takken, e.d.	
-           Niet opzetten bij krachtige wind.( windkracht 5 of hoger )	
-           Zorg voor een 230 volt aansluiting met randaarde.	
 	
1.          Haal het opblaasfiguur uit de tas en vouw hem uit.	
2.          Knoop de luchtslang van het opblaasfiguur vast aan de blower, zorg dat de luchtslang niet 	
             gedraaid zit. 
3.  Controleer of de ritssluiting dicht is op de achterkant van het figuur (achter flapje met     

 klittenband)	
4.          Sluit de blower aan op het stopcontact. ( haspel, verlengsnoer, zorg voor een waterdichte	
             verbinding ) Zorg dat de blower nooit afgedekt wordt, ook niet als het regent!	
5.          Help het opblaasfiguur met omhoog komen.	
6.          1 persoon houdt het opblaasfiguur op zijn plaats terwijl de 2e persoon de touwen dmv	
             de haringen stevig vastzet.	
7.          Plaats de banner, indien meegeleverd, op het opblaasfiguur.	
 

Hoe breek ik mijn opblaasfiguur af?	
 	
-           Doe dit ook met 2 personen	
-           Kijk na of alles droog en schoon is.	
-           Zorg dat het opblaasfiguur bij het leeglopen niet op scherpe punten terecht kan komen.	
  	
1.          1 persoon houdt het opblaasfiguur vast, terwijl de 2e persoon de touwen losmaakt en	
             de haringen uit de grond haalt. De scheerlijnen wel aan het opblaasfiguur vast laten zitten	
             en mogelijke knopen eruit halen.	
2.          Maak de rits van het opblaasfiguur open, zet de blower uit en laat het opblaasfiguur 	
             leeglopen. Open eventueel de ritssluiting,	
3.          Help het opblaasfiguur met naar beneden komen.	
4.          Maak de luchtslang van het opblaasfiguur los van de blower.	
5.          Haal de banner los van het opblaasfiguur.	
6.          Vouw de buitenkant van het opblaasfiguur naar binnen en rol hem op.	
7.          Doe alles in de transporttas.	
	 		-Opblaasfiguur	
	 		-Haringen in tasje	
	 		-Banner	
	 		-Deze instructie kaart	
8.          De blower niet in de transporttas doen!

Let op: U, als huurder, bent verantwoordelijk voor de gehuurde producten. Bij diefstal of schade 
zullen de kosten op de huurder verhaald worden!

Bij harde wind / storm kunt u deze figuren lastig gebruiken i.v.m. weg- of omver waaien!

De figuren dienen schoon en droog retour gebracht te worden!	
 	
 	


