Instruktion hoppborg
Snart är ni redo att ha kul med er hoppborg! Nedan följer säkerhetsinstruktioner och en kort beskrivning kring
hur du ska handskas med utrustningen och montera upp/ner hoppborgen.

Komplett utrustning

Veckla ut

Den utrustning som ingår är; Hoppborg,
spännband, fläkt och förlängningssladd.
Hoppborgen får inte släpas på mark,
utan tippas till rätt plats.

Veckla ut hoppborgen, så den ligger som
ni vill ha den. Luftkanalen ska vara
bakåt.

Blås upp

Stäng av och öppna luftutsläpp

Fäst luftkanalen på fläkten och sätt på
fläkten. Se till att luftkanalen är sträckt.
Hjälp till att räta upp sidorna och lyfta
taket under uppblåsning. Har borgen 2
luftrör, stängs det andra med
spännbandet och läggs under borgen.

Torka av hoppborgen på både in- och
utsidan, så den är ren och torr. Stäng av
fläkten och koppla bort luftkanalen.
Öppna blixtlåset och låt hoppborgen
tömmas på luft. Låt den ligga en stund,
så den blir lättare att rulla ihop.

Rulla ihop

Avslut

Rulla långsamt ihop borgen mot
luftkanalen, den ska inte vikas. Börja så
hårt du kan i början. Sätt knäna på
borgen och tryck ut luften minst två
gånger per varv. Detta görs under hela
hoprullningen.
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När du rullat klart borgen avslutar du
med att vika in luftkanalen, samt att du
behåller luftutsläppet öppet.
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Stäng luftutsläpp
Dra för blixtlåset för luftutsläppet
försiktigt, stäng och lägg över
kardborrebandet.

Vik ihop
Vik in båda sidorna en tredjedel från
sidan mot mitten och pressa ut all luft.
Obs: Vik inte sidan med luftutsläppet.

Fäst spännband
Avsluta med att fästa spännbandet på
mitten och spänn åt.
Obs: Använd den lösa plastbiten under
spännet när den dras åt, för att skydda
plasten på borgen!

Säkerhets- och ordningsregler vid användande:
Använd inte hoppborgen om det blåser mer än 10 m (frisk vind)
Ta av skor, halsband och vassa föremål före hopp i hoppborgen
Hoppborgen kan användas vid regn. Fläkten är mest utsatt och ska inte stå i direkt
regn, utan bör i sådant fall täckas under exempelvis ett bord.
Vid kraftigt regn rekommenderas inte att använda hoppborgen.
Om hoppborgen blir blöt ska den torkas helt torr innan återlämning.
Personer med alltför stora viktskillnader ska inte hoppa samtidigt
Klättra inte på väggarna
Mat och dryck får inte förtäras inne i hoppborgen
Föräldrar/Vuxna ska alltid ha uppsikt över barnen när de hoppar i hoppborgen.
Hoppborgen ska innan nedmontering torkas ren och helt torr.

Säkerhet
Våra uppblåsbara produkter omfattas av produktsäkerhetsstandard SS-EN 14960:2006 som
är europeisk standard. Det innebär bland annat att de har stötdämpande säkerhetskuddar
framför hoppborgen.
Det är viktigt att all utrustning används på rätt sätt och hoppborgen måste alltid övervakas
av någon vuxen som tagit del av dessa instruktioner.
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