
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Feestpop Pop 1

Transportzak 1
Instructiemap 1
Ankers 6
Ankertouwen 4
Blower 1
Leeftijdsbanner 1
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Stap 1: Kies een geschikte locatie uit en 

check of er geen scherpe voorwerpen 

bevinden voor het plaatsen van de pop 

Stap 3: Maak de ritssluiting aan de 

onderkant dicht en vervolgens het 

klittenband

Stap 5: Stop de stekker in de volledig 

afgerolde haspel en zorg dat de 

stopcontacten beschermd zijn tegen water

Stap 2: Verwijder de transportzak en rol 

de opblaasbare pop volledig uit

Stap 4: Sluit de luchtslang aan de blower 

en zorg dat de luchtslang niet gedraaid zit

Stap 6: Zet de blower aan en zorg dat 

tijdens het opblazen de pop geheel vrij is 

en niets raakt
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Stap 7: Veranker de touwen van de 

feestpop d.m.v. ankers of aan een vast 

punt, zoals een regenpijp

Stap 8: Plaats de leeftijdsbanner en 

controleer de feestpop op evt.   

beschadigingen en meld dit bij 

Skyfunverhuur
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Stap 1: Haal de leeftijdsbanner eraf 

Stap 3: Maak het klittenband open en 

vervolgens de rits

Stap 5: Verwijder alle ankers en touwen

Stap 2: Zet de blower uit en haal de 

luchtslang eraf 

Stap 4: Begeleid ondertussen de feestpop 

recht naar beneden 

Stap 6: Wacht tot de lucht eruit is, leg hem 

vervolgens in een rechte baan met de 

armen naar binnen gevouwen 
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Stap 7: Trek het hoofd naar binnen 

Stap 9: Vouw van rechts naar links tot het 

midden

Stap 11: Plaats de feestpop, het zakje met 

ankers en de leeftijdsbanner in de 

transportzak 

Stap 8: Vouw van links naar rechts tot het 

midden 

Stap 10: Rol het kussen zo strak mogelijk 

op

Stap 12: De feestpop is klaar voor retour
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