
Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij 
de foto instructies.
Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de 
gebruikershandleiding.
De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon 
toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Flipperkast

Werkterrein: 3x3x2,5 (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (1x1500 watt)

Totaal gewicht 100 kg

Leeftijdsindicatie vanaf 6 jaar.

Voorbereiding plaatsing Flipperkast

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het apparaat.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.
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Stap 1: Til de flipperkast voorzichtig op 

aan de voorkant en achterkant met 2 

personen om te vervoeren

Stap 3: Til het score bord op voorzichtig.

Stap 5: Maak de vergrendeling vast.

Stap 2: Plaats de flipperkast altijd op een 

vlakke ondergrond. De flipperkast mag 

nooit nat worden.

Stap 4: Als het score bord rechtop staat 

vergrendel deze aan de achterzijde zodat 

die niet naar voren kan vallen.

Stap 6: Controleer of de vergrendeling 

goed vast zit.
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Stap 7: Plaats de stekker in het 

stopcontact.

Stap 9: De flipperkast staat op vrij spelen.

Stap 8: Zet de schakelaar om deze zit 

rechts onder aan de onderkant. Voel met 

je hand onder de kast een inkeping.

Stap 10: Druk op party on om het spel te 

starten.
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Stap 1: Afbouw van flipperkast

Stap 3: Haal de stekker uit het 

stopcontact.

Stap 17: Laat het score bord voor zichtig

zakken.

Stap 2: Zet de Flipperkast uit d.m.v. de 

aan/uit-knop

Stap 4: Maak de vergrendeling los van het 

score bord.
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Stap 17: Klaar voor transport.
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