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Stokvangen
Benodigdheden:
1. Spelkussen stokvangen in transportzak
2. Stokvangbalk met bedieningskast
3. 10 stokken
4. Handblower
5. Haringenset en lijnen

Het opzetten van de attractie:
1. Vouw het kussen helemaal uit op de plek waar u het wilt gebruiken.
2. Blaas het kussen op met de bijgeleverde pomp en sluit het ventiel. De pomp heeft 2 uitgangen voor de

slang. De ene uitgang blaast het kussen op. De andere uitgang onttrekt lucht uit het kussen.
3. Hang de balk aan de bevestigingshaakjes. Haal hierbij de stroom en bedieningskast los van het

klittenband en zorg dat de stroomkabel en bedieningskast aan de zijkant weggewerkt worden naar
beneden.

4. Voor u de stekker in het stopcontact steekt, zorgt u ervoor dat alle switches op de bedieningskast op
OFF staan.

5. Zet alle switches op ON en hang de stokken aan de magneten van de balk.
6. U kunt het kussen aan de grond borgen d.m.v. de lijnen en haringen (bij wind is dit zeker aangeraden)

Het gebruik en opbergen van de attractie:
1. Tijdens de vangpoging kan men de stokken laten vallen, door de switches op de bedieningskat op OFF

te zetten.
2. Nadat alle stokken zijn gevallen, zet u de switches weer op ON en hangt u de stokken weer op.
3. Na gebruik zet u alle switches op OFF en haalt de stekker uit het stopcontact.
4. Sluit de pomp op het ventiel aan en pomp het lussen leeg. (Tip: hoe leger het kussen, hoe

gemakkelijker hij in de zak past.)
5. Vouw het kussen op en berg deze in de bijgeleverde zak op.

Let op:
• Men dient ten alle tijden een volwassen toezichthouder bij een object te plaatsen.
• Ga na of de stroomsterkte overeenkomt met de spanning die aangeduid staat op het etiket van het

toestel.
• Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het toestel niet gebruikt wordt, bijkomende

onderdelen aangesloten worden, het toestel gereinigd wordt of er een storing optreedt. Zet het toestel
op voorhand af en trek aan de stekker en niet aan de kabel.

• Het toestel mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen.
• Spring- en spelkussen dient opgerold in de bijgeleverde zak te worden ingeleverd. Mocht er hierin een

afwijking optreden, dan wordt (een gedeelte) van de borg met u verrekend.
• Bij harde wind dient men het gehuurde te verankeren/vast te binden of zelfs te verwijderen!!!
• Bij schade, vermissing of andere problemen dient u dit direct bij constatering aan ons te melden.

Indien mogelijk vervangen wij het materiaal. Discussies achteraf zijn niet mogelijk.
• Bij extreme schade of defect zijn van de apparatuur zal achteraf een kostenberekening worden

gemaakt. Deze kosten zullen worden berekend aan de huurder.

De kosten voor een niet (goed) opgerold kussen: € 25,-
De kosten voor het niet schoon inleveren van een kussen: € 25,-
De kosten voor een niet (goed) opgerolde haspel: € 10,-
De kosten voor het niet inleveren van een handleiding: €   5,-

Gebruik is voor eigen risico.

Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct op 010-4602547.
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