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Opstillingsvejledning til oppustelige aktiviteter 
OPSTILLING
Rul aktiviteten ud i fuld størrelse. Bind/lyn for de udluftningshuller/studser, som er placeret 
på siderne, så
luften ikke siver ud.

BEMÆRK: Ved Abehoppeborg og Frønsehoppeborg er der studs ved 
hovedet, som der også skal bindes for.
Bind den ene studs bagpå om blæseren. Ved udendørs brug fast-
gøres aktiviteten til underlaget med pløkker/reb i de holdere, som er 
monteret ved bunden.
Rul kabelrullen helt ud, forbind kabelrulle til blæser og 220 V el-stik.
Tænd for kontakten. Blæseren skal køre konstant i hele opstillingstiden.

SAMMENPAKNING
Aktiviteten pakkes sammen ved at gøre følgende:
1. Motoren på blæseren stoppes og studsen frigøres fra blæserrøret.
2. De øvrige studser åbnes, så luften kan trænge ud.
3. Lad aktiviteten ligge i fx. 15 minutter, så luften kan sive ud.
4. Læg siderne ind mod midten af aktiviteten.
5. Tag fat i den nederste kant i den ene side af aktiviteten, og læg den
ind til midten. Tag herefter fat i den anden side, og læg den ind til midten, så den møder den anden.
6. Tag herefter fat i den ene side, og læg den en tredjedel ind. Herefter tages der fat i den anden side, som
så trækkes helt over til ydersiden.
7. Aktiviteten rulles nu sammen ved at rulle den stramt fra den ende med indgangen.
8. Der bindes to reb stramt om aktiviteten.
9. Ledningen rulles sammen på kabeltromlen.
10. Blæser/pløkker/reb/kabelrulle pakkes i transportkassen.

FEJLMULIGHEDER:
Bliver motoren på blæseren meget varm eller slår den indbyggede termosikring fra, er 

det alene et tegn på,
at der er for lidt strøm til motoren. Skift da til en anden strømkilde.

Hvis blæseren går i stå, kan det også skyldes, at der er sprunget en sikring, at stik-
ket uheldigvis er kommet
ud af stikkontakten/kabelrullen, at studsen som, som er fastgjort til blæseren er 
snoet/gået løs, blæseren
kan være væltet eller et stykke papir eller andet blokerer blæserens indsug-

ning.
Der henvises i øvrigt til medsendte Leje/leveringsbetingelser.


