Snelheidsmeter:
Hieronder staat beschreven hoe u de snelheidsmeter opbouwt.
Dit dient u te doen met minimaal 2 personen.
GA NIET OP DE SNELHEIDSMETER LIGGEN OF SPRINGEN, HET IS GEEN SPRINGKUSSEN!

Opbouwen
1. Controleer of de spullen aanwezig zijn: 1 luchtkussen, 1 blower, 1 snelheidsmeter, 1
statief, 1 pion en 1 haspel.
2. Zoek een goede ondergrond en check of er zich geen scherpe voorwerpen bevinden
op de plek waar het luchtkussen wordt geplaatst.
3. Pak het luchtkussen uit de grote zak en maak de spanbanden los. Bewaar de stukjes
bubbeltjesplastic voor bij het opruimen (zodat de snelheidsmeter niet wordt
beschadigd). Deze dient u wederom te gebruiken bij het opruimen.
4. Rol het luchtkussen uit.
5. Vouw het luchtkussen open naar rechts.
6. Vouw daarna het luchtkussen helemaal open.
7. Sluit de rits aan de zijkant van het luchtkussen.
8. Sluit de luchtslang aan op de blower.
9. Stop de stekker in de geaarde en volledig afgerolde haspel.
10. Plaats de snelheidsmeter op het statief.
11. Plaats de snelheidsmeter aan de zijkant van het luchtkussen, zodat deze niet geraakt
kan worden met een voetbal.
12. Controleer op eventuele beschadigingen en zo ja, meldt dit meteen op tel.nr: +31 6
83 86 76 15.
13. De snelheidsmeter is nu klaar voor gebruik, veel plezier.
DE BLOWER MOET ALTIJD AANSTAAN, OOK ALS DE SNELHEIDSMETER VOL IS
GEBLAZEN MET LUCHT (net zoals bij een springkussen).

Z.O.Z.

Snelheidsmeter:
Hieronder staat beschreven hoe de snelheidsmeter opruimt.
Dit dient u te doen met minimaal 2 personen.
GA NIET OP DE SNELHEIDSMETER LIGGEN OF SPRINGEN, HET IS GEEN SPRINGKUSSEN!

Afbreken
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de rits aan de zijkant van het luchtkussen.
3. Haal de blower van de luchtslang.
4. Wacht tot het luchtkussen volledig is leeggelopen.
5. Vouw de lange zijde over elkaar heen.
6. Vouw een mooie rechte baan.
7. Leg een spanband aan de kant van de luchtslang.
8. Rol het luchtkussen zo strak mogelijk op, richting de spanband.
9. Haal de snelheidsmeter los van het statief en berg deze op in de opbergkoffer.
14. Controleer of alle spullen aanwezig zijn (1 luchtkussen, 1 blower, 1 snelheidsmeter, 1
statief, 1 pion en 1 haspel).
De snelheidsmeter is nu klaar voor transport.

Z.O.Z.

