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

Slush puppy Flight case Slush machine 1

vulbak 2
deksel 2
worm 2
lekbak 2
Deksel lekbak 2

Grondstof,bekers,rietjes
Instructiemap 1



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 gevens slush puppy machine

Werkterrein: 2x1x2,5 (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (1x 2500 watt)

Totaal gewicht 50kg

Voorbereiding plaatsing slush puppy machine

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Spelregels slush puppy machine

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

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder, tevens bediener slush apperaat.

Doel: Het maken van slush puppy met de ingredienten die hiervoor bedoelt zijn.(slushsiroop)
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Stap 1: Controller de spullen: 

flightcase(met daarin slush-puppy 

apparaart), aanmaak siroop, bekers, 

rietjes.

Stap 3: Til de bovenkant van de 

onderkant af.

Stap 5: Til het sluspuppy apparaat aan de 

handvaten van de flightcase op.

Stap 2: Draai de 4 sluitingen onder aan 

de flightcase open.

Stap 4: Plaats de bovenkant van de 

flightcase op een vlakke ondergrond.

Stap 6: Plaats het sluppy apparaat op 

bovenkant van de flightcase.
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Stap 7: Zorg dat de wielen goed in de 

gaten vallen op de deksel.

Stap 9: Til de deksels van het apparaat 

af.

Stap 11: Vul de ene vulbak met een van 

de smaken van siroop.

Stap 8: Controleer of het geheel stabiel 

staat.

Stap 10: De verhouding van de siroop:

1 liter siroop op 5 liter water. Meet dit af 

met een maatbeker.

Stap 12: vul de andere vulbak met een 

van de andere smaken van siroop. 

2

http://www.attractieverhuur-detoren.nl/
http://www.attractieverhuur-detoren.nl/
http://www.attractieverhuur-detoren.nl/


Attractieverhuur De Toren BV.                                                          

Wolput 107 

5251 ce Vlijmen.

073.5117747    06.23365088

info@attractieverhuur-detoren.nl

www.attractieverhuur-detoren.nl

Stap 13: Vul de siroop aan met 5 liter 

water.

Stap 15: Steek de stekker in het volledig 

afgerolde en geaarde haspel.

Stap 17: Zet de apparaten aan op stand 

2. of als je maar 1 van de vulbakken 

gebruikt zet je maar 1 van de apparaten 

aan.

Stap 14: Plaats de deksels terug.

Stap 16: Til de klepjes op en zet de 

hoofdstroom aan.

Stap 18: Met de draaiknop kun je de 

koeling instellen.
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Stap 19: Met deze knop kun je evt. De 

verlichting van de deksels bedienen.

Stap 21: Als de vloeistof in de vulbak er 

dik uitziet kun je slush puppy gaan tappen.

Stap 23: Plaats een rietje in bekertje om 

je slush puppy op te eten.

Stap 20: Laat het slushpuppy apparaat 

ong 30 min koelen.

Stap 22: Haal de hendel naar voren om je 

beker te vullen.

Stap 24: Controleer op beschadigingen 

en alles fuctioneerd. Neem anders contact 

op met De Toren 073-5117747. 
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Stap 1: Slush puppy apparaat leegmaken.

Laat de slush puppy apparaten aanstaan.

Stap 3: Neem een emmer en houd hem 

onder de tap. Laat de emmer niet op de 

lekbakjes rusten.

Stap 5: Giet water(evt warm water) in de 

vulbakken dit vermakkelijkt het leeg lopen.

Stap 2: Zet op de koeling op stand 1. 

Stap 4: Tap het ijs in de emmer. Maak 

tussentijds de emmer leeg.

Stap 6: Als de vulbakken zo goed als 

mogelijk leeg zijn kun je de apparaten 

uitzetten.
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Stap 7: Zet de hoofdstroom uit.

Stap 9: Til het slush puppy apparaat aan 

de handvaten van de tafel af.

Stap 11: Plaats de deksel over het slush 

puppy apparaat heen.

Stap 8: Haal de stekker uit het haspel en 

berg de kabel op in de flightcase.

Stap 10: Zet het slush puppy apparaat op 

de grond.

Stap 12: Draai de 4 sluitingen vast.
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