Handleiding Bubbel Bal
Hieronder staat beschreven hoe u het Bubbel Bal spel opbouwt.
Dit dient u te doen met minimaal 1 persoon.
Locatie
1. Vrije ruimte rondom het speelveld minimaal 5 meter aan alle zijdes.
2. Controleer de locatie op mogelijke obstakels (ruwe muur, paaltjes, scherpe punten,
etc.)
3. Controleer het speelveld, op scherpe voorwerpen.
4. Gebruik de BubbelBallen uitsluitend op een (kunst)grasveld, sporthal of strand.
Opblazen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zoek een plaats op een grasveld waar u gebruik kunt maken van stroom
Controleer het veld en verwijder scherpe materialen (vuilnis, glas, etc.).
Rij met de auto/ bus naar de locatie en laadt de tassen met Bubbel Ballen uit.
Haal de Bubbel Ballen uit de tassen en rol alle Bubbel Ballen uit.
Sluit de blower aan op de Bubbel Ballen en blijf erbij staan.
Blaas de Bubbel Ballen 80% vol. Zorg ervoor dat de Bubbel Ballen nog enkele
centimeters ingedrukt kunnen worden.
7. Gebruik de pomp niet in de omgeving van zand/ kunstgraskorrels. Dit kan in de
BubbelBal of in de pomp komen.
8. Haal de Blowers van de stroom af en zet deze in de schaduw en droog!
9. Controleer de BubbelBallen meteen na het opblazen op eventuele schade, indien er
schade wordt geconstateerd direct contact op nemen met vt-entertainment.
10. Plaats de pionnen op de juiste plek (deze zijn te gebruiken als goaltjes).
11. Pak de hesjes en de voetbal.
Het Bubbel Bal spel is nu klaar voor gebruik, veel plezier.

Z.O.Z.

Opruimen
1.
2.
3.
4.
5.

Verzamel alle Bubbel Ballen op een plek (in de buurt van de blowers).
Verwijder de doppen van de Bubbel Ballen.
Sluit de blowers aan en laat de Bubbel Ballen vacuümzuigen.
Pak de dop en draai deze terug op de Bubbel Bal.
Rol de Bubbel Bal op en vouw deze een keer dubbel, hierna kunt de Bubbel Bal in een
IKEA-tas stoppen.
6. Stop de blowers terug in de doosjes.
7. Zorg dat alle accessoires terug in de tas worden gestopt.
Het Bubbel Bal spel is nu klaar voor transport.

Contactgegevens:
Tel: +31 6 83867615
Mail: info@vt-entertainment.com
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