Ugri Légvár Bérlés
Legyen családi vagy céges rendezvénye felejthetetlen!
1185. Budapest, Rimaszombat utca 27.
+3620-775-8413

FELFÚJHATÓ UGRÁLÓVÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kérjük olvassa el az összes biztonsági szabályt mielőtt összeállítaná az ugrálóvárat.
Figyelmeztetés: Elektromos árammal működtetett termék! Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használják. Erős szélben,
esőben az ugrálóvár felállítása és használata tilos!
Az ugrálóvárat egyszerre ……. fő használhatja maximum …. éves korig. Egy fő maximális súlya …… kg lehet.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Ugálóváraink felállításához és leeresztéséhez valamint üzemeltetéséhez felnőtt segítsége és felügyelete szükséges.
Mielőtt gyermekét játszani engedné, győződjön meg róla, hogy az ugrálóvár teljesen fel van fújva, és használat közben
mindvégig így is maradjon. Csak akkor engedje le az ugrálóvárat, ha már nincsen benne senki és semmilyen tárgy. A
légvárat éjszakára összeszedve, fedett helyen kell tárolni.
Gyermekét ne hagyja felügyelet nélkül játszani az ugrálóvárban. Ne használja az ugrálót fej, nyak, hát vagy más
izomsérült vagy rokkant személy se terhes nő se csecsemő se olyan személy aki az esés, ugrálás közben sérülhet.
Egyidejűleg korban és nagyságban hasonló gyermekek használják az ugrálót.
Használat előtt a gyermekek vegyék le a cipőt, szemüveget, ékszereket. Semmilyen kemény vagy éles tárgyat ne
vigyenek az ugrálóvárba. Étel és ital ne legyen gyermeke szájában fulladásveszély miatt.
A gyermekek zokniban és pamut ruhában használhatják a légvárat. (Kérjük mellőzzék a farmert, és a zipzárral
rendelkező ruházatot.)
Kérjük arcfestékkel ne használják a légvárat, csillámtetoválás engedélyezett.
Ne engedjünk birkózást, lökdösődést az ugrálóvárban.
Ne engedjük az ugrálást az oldalánál, szélénél, bejáratnál illetve (modelltől függően, ha tartalmaz csúszdát) a
csúszófelület közelében. A csúszdán felfelé mászni tilos, balesetveszélyes.
Nem megfelelő rögzítésből eredő felelősség kizárólag a Bérlőt terheli.
A bérbeadó nem vállal felelősséget hatókörén kívülálló okok miatt bekövetkezett kárért pl: áramszünet, felelőtlen szülő,
agresszív gyerek, a légvárba bevitt veszélyes tárgy.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
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Ellenőrizze a helyszínt ahol az ugrálóvárat szeretné felállítani, hogy ne legyen ott éles tárgy, szennyeződés. A
helyszín legyen sima és vízszintes, fűvel borított talaj, messze víztől és tűzveszélyes helytől.
Ne húzza az ugrálóvárat a földön, különös tekintettel durva, egyenetlen felületen.
Terítse le a fóliát a kijelölt helyszínre, majd hajtogassa rajta szét az ugrálóvárat.
Csatlakoztassa az ugrálóvár csövét a légbefúvó motorhoz (ne használja a légbefúvót olyan területen, ahol
szennyeződést, például falaveleket szívhat be). A cső ne legyen megtörve vagy megcsavarodva, egyenesen
csatlakozzon az ugrálóvárhoz.
Ha a légbefúvón a gomb "off" állásban van, csatlakoztassa a dugalját egy megfelelően földelt kimenetbe.
Ezután kapcsolja be a légbefúvó motort, melyet mindaddig működtetni kell, míg az ugrálóvárat használják.
Az ugrálóvár kb. egy perc alatt felfújódik.
Szúrja le a cövekeket az ugrálóvár fülein keresztül a földbe, ugyanígy rögzítse a motort is.

LEERESZTÉSI ÚTMUTATÓ
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Miután meggyőződött róla, hogy nincsen senki és semmilyen otthagyott tárgy az ugrálóvárban, kapcsolja ki a
légbefúvót, és húzza ki a vezetéket a hálózatból.
Oldja le a csövet a légbefúvóról, és húzza ki a cölöpöket a földből.
Várjon kb. öt percig, míg az ugrálóvár magától leenged. Ekkor hajtsa ketté, majd még egyszer ketté,
párhuzamosan az első hajtással, és szorosan tekerje fel végig az ugrálóvárat és tegye a táskába.
Hajtsa össze a fóliát.

FIGYELEM!
A légvárat még az eső eleredése előtt össze kell szedni és száraz, fedett helyen tárolni. A légvár használatát
megelőzően elsődlegesen szükséges figyelmet fordítani a várható időjárási körülményekre. A légvár felállítására,
üzemeltetésére csak és kizárólag eső- és viharmentes időjárás esetén kerülhet sor. Az időjárás előrejelzés figyelmen
kívül hagyásából eredően keletkezett károk (elázás, vizesedés) esetén vis major bekövetkezésére hivatkozni
érvényesen nem lehet. A légvár vizesedése a légvár puhulását eredményezi, annak végleges, helyrehozhatatlan
használhatatlanságához vezet.

