
Opblaasgifuren
INSTRUCTIES VOOR DE OPBLAASBAAS

Belangrijk bij het opzetten!

• Zet het opblaasfiguur met 2 personen op.
• Zet het opblaasfiguur niet neer op plekken waar deze schade kan oplopen, zoals 

scherpe struiken, hekwerken.
• Zet het opblaasfiguur niet op, wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 5.
• Zorg voor een schone ondergrond.
• De bijbehorende blower is waterdicht dus dek deze bij regenval niet af!
• Zolang het opblaasfiguur is opgezet, dient de blower aan te staan.

Stappen bij het opzetten

Stap 1 Blower aansluiten op het opblaasfiguur (luchtslang om de luchtuitlaat v.d. 
blower knopen). Let op! Zorg dat er geen draai zit in de luchtslang, i.v.m. de 
luchttoevoer!

Stap 2 Stekker in het stopcontact (aansluiting met randaarde)

Stap 3 Het opblaasfiguur omhoog begeleiden.

Stap 4 Terwijl 1 persoon het opblaasfiguur vasthoudt, kan persoon 2 de touwen 
gaan spannen.

Stap 5 De 4 bovenste spantouwen met de haringen stevig vastzetten.

Stap 6 De 4 lussen aan de onderzijde met
haringen stevig vastzetten.

Stap 7 De banner voor het opblaasfiguur
hangen (optioneel).

Klaar, feestvieren maar!

Kom je er niet uit? Neem contact op via 06 - 41 89 32 00



Stappen bij het afbreken

Stap 1 Persoon 1 houdt het opblaasfiguur vast en persoon 2 haalt de haringen uit de 
grond.

Stap 2 De rits aan de onderzijde openen en vervolgens de blower uitzetten.

Stap 3 Het opblaasfiguur naar beneden begeleiden, let op voor scherpe voorwer-
pen/obstakels/dakgoot!

Stap 4 Maak het opblaasfiguur(luchtslang) los van de blower.

Stap 5 Maak de banner los van het opblaasfiguur en doe deze in de tas (optioneel)

Stap 6 Verwijder eventuele knopen uit de touwen, echter laat de touwen aan het 
opblaasfiguur vastzitten.

Stap 7 Rol het opblaasfiguur op(buitenste kanten naar binnen vouwen en oprollen) 
en doe deze in de tas.

Stap 8 Tel de haringen (8x) en doe deze in de haringtas en vervolgens in de trans-
porttas.

Stap 9 Doe deze instructiekaart in de tas.

Kom je er niet uit? Neem contact op via 06 - 41 89 32 00

Belangrijk bij het afbreken!

• Zorg dat het opblaasfiguur schoon en droog is bij het afbreken ervan.
• Breek het opblaasfiguur met 2 personen af, kijk alvorens af te breken goed naar de 

omgeving.      
• Vergeet niet de haringen (8x), haringtas en de banner en deze instructiekaart weer in 

de tas te doen.
• Vervoer de blower niet in de transporttas.


