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

Pannakooi 2 x 2 Delen gelijk 7

Instructiemap 1
Verbindingsstukken recht 4
Delen 10
Bout goal 4
Krat 4
Verbindingsstukken 16
Deur 1
Goal 2



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 Pannakooi 2 x 2

Werkterrein: 18 x 6 x 6 meter (lxbxh)

Totaal gewicht:400kg

Leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar

Voorbereiding plaatsing Pannakooi 2 x 2

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe  voorwerpen en vervuilde grond.

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

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Spelregels Pannakooi 2 x 2

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen en gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.
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Stap 2: Begin met goal paneel in elkaar te 

zetten, plaats de losse ballenvanger 

achterkant goal, in houder.

Stap 3: Maak de verbinding vast met 

bijgeleverde bout.

Stap 5: Gebruik de bevestings-houder om 

de delen aan elkaar te plaatsen.Begin links 

van de goal,met de vierkante koker.Het 

witte gedeelte van de koker moet gelijk zijn 

aan de witte boarding van de goal.

Stap 1: Zoek een goede ondergrond van 

zand, gras en check of er geen scherpe 

voorwerpen zich bevinden op plaats van 

plaatsing pannakooi.

Stap 4: De goal blijft nu staan, zonder dat 

deze omvalt.

Stap 6: Het witte gedeelte van de koker 

moet gelijk zijn aan de witte boarding van 

de goal.Herhaal dit bij ieder volgend 

paneel.Belangrijk.
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Stap 7: Herhaal dit bij ieder paneel.Begin 

weer met het vierkantje en het nieuwe 

paneel met rond.

Stap 9: Bij de verlengde kooi 2x2 krijg je 

tussen paneel 3 en 4 een ander 

verbindinghouder.(2 x vierkant).

Stap 11 : Paneel 5 word weer op dezelfde 

manier als paneel 2 geplaatst.

Stap 8 :Aan de bovenkant word met 

gelijke verbindingshouder de panelen vast 

gemaakt. 

Stap 10: De pijlen geven de verbinding 

van paneel 3 en 4 aan.

Stap 12: Paneel 6 word opdezelfde manier 

geplaatst als paneel 1 de ballenvanger 

vast maken aan het paneel.
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Stap 13: Plaats de houder aan boven 

kant.

Stap 14: Plaats paneel 8.

Stap 16: De pijlen geven plaats van 

verbinding van paneel 8 en 9 aan.

Deze houder zijn identiek.

Stap 15: Tussen paneel 8 en 9 komt een 

verbindingshouder zoals op foto.

Stap 17: Paneel 10  wordt met de 

verbindingshouder zoals foto geplaatst.
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Stap 18: Paneel 1 en 10 worden met 

elkaar verbonden.

Stap 19 : Controleer de pannakooi op 

beschadigingen en meld dit per direct 

telefonisch 073-5117747.
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Stap1 Zorg dat alle kinderen uit de 

pannakooi zijn.

Stap 3: Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 2 Haal alle verbindingshouders aan

de bovenkant van alle panelen 1/10 eruit .

Stap 4 Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 5:Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.
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Stap 6: Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.
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Stap 7 Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 9 Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 11 Verwijder de ballenvanger van 

paneel dmv de bout.

Stap 8 Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 10 Haal de panelen een voor een uit 

elkaar.

Stap 12: Verzamel alle 18 

bevestigingshouders met 4 bouten ( met 

vleugelmoer) in aangeleverde krat.
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