Täispuhutav õhkbatuut
KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist loe läbi ohutusnõuded ja instruktsioonid.
Ohutus ennekõike! Järgi kõiki reegleid, et tagada laste ohutus.
HOIATUS!! Elektrooniline seade. Täiskasvanu juuresolek vajalik. Ventilaatori kasutamine alates 16a
vanusest.

Tähelepanu!
Batuut on mitte sobilik täiskasvanutele.
Batuut tuleb paigaldada täiskasvanu poolt.
Nõutav täiskasvanu järelevalve.

Paigaldamine:
 Vaadata üle ala, kuhu batuudi soovite paigaldada, et poleks teravaid esemeid,
ehitusprahti vms. Ära paigalda batuuti asfaldile, betoonile või muule kõvale pinnale.
 Paigaldada toode pehmele tasasele pinnale vähemalt 2 meetrit eemale järgmistest
takistustest: tara, garaaž, maja, väljaulatuvad oksad, mööbel, seinad, teravad esemed,
kõvad esemed, pesunöörid või elektrijuhtmed.
 Paigaldada batuut eemale veest ja kergesti süttivatest esemetest.
 Hoida kompressor (õhupump) ja voolujuhe eemale veest ja niiskusest. Kui
kompressor puutub kokku veega, eemalda voolujuhe kompressorilt. Ära kasuta enne
kui kompressor on täielikult kuiv.
 Veendu, et batuut oleks paigaldatud võimalikult lähedale vooluvõtu kohale.
 Võta täitelohv lahti täies pikkuses ja ühenda kompressori külge. Veendu, et täitelohv
on turvaliselt kinnitatud ja heas korras. Täitelohv peab olema sirgelt ja ilma
keerdudeta.
 Batuudi kinnitamiseks maapinnale, vajuta vaiad läbi aasade.Vaja võib minna haamrit
või kuvaldat paremaks kinnitamiseks.
 Osadel batuutidel on all servades lukud, mis tuleb enne batuudi paigaldamist sulgeda,
et õhk ei saaks välja tulla.
 Veendu, et kompressori lülitusnupp on OFF asendis. On oluline tagada, et juhtmed on
ohutud ning nendele komistamine välistatud.
 Kompressor peab olema kindlalt paigutatud ja fikseeritud maapinnale enne batuudi
kasutamist.
 Tagada, et kompressori asetuskoht oleks prügivaba ja komistamine sellele välistatud.
 Sisselülitamiseks lülitada ON. Et batuut oleks koguaeg õhku täis, jätta lüliti ON
asendisse.







Batuut peaks täituma üleni õhuga.
Vaiad on mõeldud kasutamiseks muruga pinnasele. Haagi ja aseta iga vai läbi iga
batuudi silmuse/aasa. Kõik batuudi kinnitusaasad pevad olema vaiadega kinnitatud. Et
vältida batuudi ümberkukkumist hüppamise ajal, vajuta vaiad tugevalt sügavale mulda
45 kraadise nurgaalla.
Järgida vanuse ja kaalupiiranguid. Ületada ei tohi maksimaalset kaalupiirangut.
NB! Õhu väljapuhe õmbluste vahelt on vajalik, et ära hoida batuudi üle-täitumine
õhuga. Batuudi liumägi ei tohiks olla vastu päikest. Kui laps laseb liumäest alla ei
tohiks päike teda pimestada.

Batuudi mahavõtmine:











Veendu, et kõik lapsed on batuudilt lahkunud.
Veendu, et batuudile poleks jäänud asju.
Lülita kompressori nupp OFF.
Ühenda vooluvõrgust lahti kompressori juhe.
Eraldage batuut ja kompressor üksteisest.
Batuut peaks ise õhust tühjaks jooksma. Veenduge, et batuut on täielikult õhust tühjaks
läinud. Osadel batuutidel on all servades lukud, mis tuleb samuti avada, et õhk saaks välja
tulla.
Eemaldage vaiad.
Voltige batuut kokku mõlemast küljest pooleks. Seejärel veel 2 korda vertikaalselt
esimesest korrast.
Rullige batuut tihedalt kokku.

Hooldus:
 Hooldused ja kontrollid tuleb läbi viia regulaarselt, kui seda ei teha, võivad batuudid
muutuda kasutajatele ohtlikus.
 Hoolduseid ja kontrolle peab läbi viima vähemalt korra hooaja jooksul.
 Kui batuudis on auk, tuleb see parandada paranduskomplekti kasutades.
 Suuremaid rebenenud auke võib parandada õmmeldes tugeva niidiga.
 Batuuti võib pühkida kasutades õrna pesuainet. Hoia ventilaator kuivana!
 Ära hoiusta batuuti märjana. Hoia batuuti ja ventilaatorit kuivas siseruumis.

Hoiatus:


Instruktsioonide mitte täitmine võib lõppeda ohtlike vigastustega.























Ära paigalda batuuti hoonete (vähemalt 2m kaugusele) ja lahtise tule (vähemalt 10m
kaugusele) lähedale.
Batuuti ei tohi kasutada vihma, äikse ja suure tuulega(40 km/h ehk 11 m/s). Äkktuul võib
batuudi üles tõsta.
Batuut peab olema täielikult õhuga täitunud, enne, kui lapsed tohivad siseneda. Batuut
peab olema kogu kasutuse aja täielikult õhuga täitunud.
Kui batuut hakkab tühjenema, peab kõik inimesed batuudilt ära kutsuma ning kontrollima
elektrisüsteemi.
Batuuti ei tohi lohistada betoonil või muudel karedatel pindadel
Batuudi isealgatuslik ümberehitamine on keelatud.
Batuudi ohutust ja korrasolekut peab pidevalt kontrollima. Katkise batuudi kasutamine on
keelatud.
Vaiu tuleb batuudi kasutamise ajal pidevalt kontrollida. Batuudi kasutamisel peavad kõik
vaiad olema maa sees.
Batuudi kott ei ole mänguasi, hoida eemal väikestest lastest.
Batuuti võib paigaldada ja kokku panna ainult täiskasvanud. Batuudi kasutamine on
lubatud ainult täiskasvanu järelevalve all.
Lapsed batuudil peaks olema sarnase vanuse ja suurusega. Ei sobi lastele alla 3a. Ära
kunagi jäta lapsi täiskasvanu järelvalveta.
Ära luba lapsi ja koduloomi ventilaatori juurde.
Kaela, selja, pea või muude liigese vigastusega, rasedatele batuudil hüppamine keelatud
Jalanõud, prillid, ehted jms teravad tugevad esemed, mis võivad põhjustada vigastusi,
tuleb enne batuudile minekut eemaldada. Liiga kottis riietega või riietega, mis sisaldavad
pikki paelu/nööre on batuudile minek keelatud. Liumäega batuutidel peab kandma sokke,
pikki käiseid ja pikki pükse.
Batuudil söömine ja joomine on keelatud. (toit, jook, näts, komm jms)
Ära lase liugu pea ees.
Lapsed peavad liugu laskma õige tehnikaga (vaata joonist allpool).
Batuudil on keelatud: saltode tegemine, jooksmine, tõukamine, maadlemine.
Ära hüppa batuudi servades ja seintel. Seintel ja võrkudel ronimine on keelatud.
Vigastuste korral võtta koheselt ühendust meedikuga.

Ventilaatori kasutusjuhend
HOIATUS!
Elektrooniline seade.
Elektrilöögi vältimiseks hoida kuivana.
Kasutada ettevaatlikult järgides instruktsiooni.
Seda toodet ei tohi kasutada lapsed ja füüsilise ning vaimse puudega inimesed ning instrueerimata inimesed.
Lastele peab õpetama, et tegemist ei ole mänguasjaga ning nemad seda kasutada ei tohi.

Ventilaatori hoiatused:











Ventilaator on kasutamiseks ainult kompetentsele täiskasvanule
Ära paigalda ventilaatorit selliselt, et see imeks sisse pori, mulda, liiva , lehti vms sodi, mis võiks
ventilaatorit rikkuda.
Hoia lapsed ventilaatorist eemal.
Elektrilöögi vältimiseks ühenda võimalusel ventilaator ainult rikkevoolu kaitsmega seinakontakti.
Ära löö või kukuta ventilaatorit maha.
Veendu, et ventilaator on enne seinakontakti ühendamist välja lülitatud.
Paigalda vooluallikale võimalikult lähedale.
Ventilaatorit tuleb pidevalt kontrollida. Vigastuse leidmiselt tuleb toode enne kasutamist
parandada.
Ära jäta ventilaatorit vihma kätte.
Batuudiga kaasasolevat ventilaatorit kasutatakse ainult selle konkreetse täispuhutava atraktsiooni
jaoks.

Hooldus:






Hoida ventilaatorit kuivana.
Puhastada niiske lapiga. Ventilaatorit ei ole vaja määrida, ventilaatori mootor on hooldusvaba.
Ära too ventilaatori toitejuhet üle niiskete alade, läbi vee või üle teedede.
Hoiusta ventilaatorit püstises asendis. Ventilaatorit hoiustada kuivas siseruumis.
Ventilaatori rikke korral viia see elektriseadmete remondi töökotta.

Täispuhutavad batuudid on õige kasutamise korral väga ohutud ja suurt rõõmu pakkuvad!

Head kasutamist!

Crowey Entertainment OÜ

