Handleiding Springkussen groot
De huurder is verantwoordelijk voor correcte en zorgvuldige behandeling van alsmede toezicht tijdens gebruik op
het springkussen!
Huurder is verantwoordelijk voor ontstane schade tijdens de huurperiode.
Instructies:
Zorg voor voldoende ruimte naast en boven het springkussen, plaats het niet dicht langs muren, onder lage
plafonds en niet op een scherpe ongelijke onderbodem!!!
Bepaal de plaats waar u de opening wilt zetten, rekening houdend met de plaatsing van de blower aan de
achterzijde.
Draag het kussen met meerdere personen naar de plaats van bestemming OVER DE GROND SLEPEN DUS NIET
ROLLEN EN/OF!!!!
Bij harde wind en/of regen kunt u het springkussen niet gebruiken, plaats hem dan niet!
Vouw het kussen met minimaal 2 personen uit en leg indien nodig eerst een (bouw)zeil eronder indien de bodem
niet vlak of scherpe dingen kan bevatten.
Aan de achterzijde bevinden zich twee slurfen, op één van deze moet de blower worden aangesloten door de slurf
over de uitlaat heen te schuiven en te bevestigen met het koord.
De andere slurf dichtgeknoopt laten!
Wanneer u zeker bent van de juiste plaats, rekening houden met breedte en hoogte, sluit u de blower aan op de
elektriciteit.
Het kussen zal zich binnen twee minuten zelf opblazen, u hoeft voor de zekerheid slechts een oogje in het zeil te
houden ivm breedte en hoogte!
Betreden springkussen:
Springkussen is uiteraard niet geschikt voor volwassenen (ook niet als ze dronken zijn)
Het is noodzakelijk dat er altijd door een volwassene toezicht wordt gehouden.
Het is NIET toegestaan om springkussen met schoenen te betreden!!
Mocht het tijdens het gebruik toch gaan regenen, mag u het springkussen niet helemaal klein opvouwen.
Het springkussen moet na gebruik DROOG worden opgevouwen om schimmelvorming en stank te voorkomen!
Bij het niet naleven van regels, zal ontstane schade, vervuiling etc aan huurder worden doorberekend!

