POMPPULINNOJEN KÄYTTÖOHJEET
Ulos pystytys onnistuu lämpimällä ja kuivalla ilmalla. Ei pakkasella.
Ulkokäytössä kannattaa siis pitää mielessä säävaraus, koska moottori / puhallin ei kestä
kastumista. Lisäksi pinnasta tulee liukas ja on näin ollen vaarallinen.

HAPPYHOP SIRKUSPELLE (paino 14 kg):
Max. 2 käyttäjää (max. kokonaispaino 45 kg). Ikä 3 – 7 v.
Leveys 300 cm
Syvyys 225 cm
Korkeus 175 cm
HAPPYHOP ISO LINNA (paino 16,5 kg):
Max. 2 käyttäjää (max. kokonaispaino 45 kg). Ikä 3 –7 v.
Leveys 400 cm
Syvyys 275 cm
Korkeus 210 cm

Tuotteelle asetettuja käyttö-ja painorajoja on ehdottomasti noudatettava.
Valmistaja, maahantuoja, eikä MLL vastaa mahdollisista vaurioista ja vahingoista, jotka
aiheutuvat ohjemäärien ylityksistä.
Palautathan pomppulinnan ehjänä.
Älä vie ruokaa pomppulinnaan ja pompi puhtain käsin. Näin linna pysyy puhtaana myös
toisille käyttäjille.
Huolimattomalla ja väärällä käytöllä rikotusta linnasta veloitamme 100 euroa.
TUOTE TOIMII SÄHKÖVIRRALLA.
Käyttö ainoastaan aikuisten valvonnassa.
Käytä ja käsittele tuotetta varovasti.
EI SOVELLU AIKUISILLE. IKÄRAJA MAX 7 VUOTTA.

TURVALLISUUSOHJEET:
1. Aikuisten tulee pystyttää ja purkaa linna. Linnaa tulee käyttää vain aikuisten valvonnassa.
Älä koskaan jätä lapsia leikkimään ilman valvontaa.
2. Pomppulinnassa samanaikaisesti leikkivien lasten on oltava iältään ja kooltaan samanlaisia.
3. Älä käytä linnaa, jos sinulla on pää-, niska-, selkä-, lihas- tai luustovammoja.
Käyttö on kielletty myös pieniltä vauvoilta sekä loukkaantumiselle alttiilta henkilöiltä.
4. Pomppulinnan täytyy olla kokonaisuudessaan täyttynyt ennen kuin sitä käytetään.
5. Linna täytyy pitää koko ajan täynnä, kunnes kaikki käyttäjät ovat poistuneet siitä.
6. Suojaa tuote tulelta, vedeltä ja kaikilta esteiltä.
7. Kengät, silmälasit, korut ja kaikki terävät esineet on riisuttava ennen tuotteen käyttöä.
8. Seuraa käyttöä ja varmista, että maakiilat ovat koko ajan kiinni maassa.
9. Pidä puhallin poissa lasten ulottuvilta.
10. Syöminen, juominen tai purukumin käyttö pomppulinnassa on kielletty.
11. Ei voltteja, painimista, juoksemista ja työntämistä pomppulinnan sisällä.
12. Älä hypi seiniä vasten, oviaukon vieressä tai liukumäen päällä.
13. Kiipeily tai roikkuminen seinissä, verkoissa tai linnan ulkopinnoilla on kielletty.
14. Linnaa ei saa käyttää sateella, ukkosella, puuskittaisessa tuulessa tai tuulen nopeus ylittää 10 m/s.
15. Jos linna alkaa tyhjentyä, pyydä käyttäjiä poistumaan siitä ja tarkista virtajohdon kytkentä.
Huomioi mahdollinen sähkökatko.
16. Älä käytä puhallinta minkään virransääntelylaitteen kanssa sähköiskun tai tulipalon välttämiseksi.
17. Tuotteen sähköosat, säilytys ja muut osat tulee tarkistaa tasaisin väliajoin.
18. Ehkäise ja eliminoi mahdolliset vaaratekijät.
19. Älä raahaa tuotetta betonilla tai muulla rosoisella pinnalla.
20. Loukkaantumisen sattuessa ota välittömästi yhteys lääkäriin.

PYSTYTYSOHJEET:
1.
2.
3.
4.

Tarkista, ettei pystytyspaikalla ole teräviä esineitä.
Levitä pressu nurmikolle, jonka päälle pystytät linnan.
Pystytä pomppulinna riittävän etäälle vesi- ja muista vaara-alueista.
Työnnä maakiilat pomppulinnan alustassa olevien lenkkien läpi ja paina ne lujasti maahan
pomppulinnan liikkumisen/kaatumisen välttämiseksi. Maakiilat on tarkoitettu vain nurmikkokäyttöön.
5. Vedä ilmaputki suoraksi ja sijoita puhallin ilmaputken päähän. Työnnä puhaltimen pienemmät
maakiilat kiilareikien läpi lujasti nurmikkoon.
6. Liu’uta pää puhaltimen ilmantuloaukon ympärille ja kiristä narut.
7. Ilmaputken tulisi olla kohtisuorassa puhaltimeen päin.
8. Varmista että puhaltimen on/off-kytkin on OFF-asennossa.
9. Kytke puhallin vain hyväksyttyyn maadoitettuun pistorasiaan.
10. Älä altista puhallinta vedelle tai kosteudelle.
11. Kytke puhaltimen on/off-kytkin ON-asentoon. Pomppulinnaa käytettäessä puhallin on oltava koko
ajan päällä jatkuvan ilmavirran aikaan saamiseksi. Jatkojohdon käyttö saattaa heikentää puhaltimen
tehoa.
12. Pomppulinnan tulisi täyttyä alle minuutissa. Varmista että linna on kunnolla täyttynyt.
13. Ilmavuoto saumoista kuuluu tuotteen ominaisuuksiin. Jatkuva ilmavirta täyttää tuotetta ja vuoto estää
linnaa täyttymästä liiaksi.
14. Tarkistathan että pomppulinna on ehjä, kun otat sen käyttöön. Jos huomaat
pomppulinnassa vikaa, niin ilmoita siitä välittömästi tekstiviestillä numeroon:
050-3220406. Emme mahdollisesti pääse vastaamaan viestiin, etenkään viikonloppuna, mutta
pääsemme selvittelemään asiaa seuraavana arkipäivänä.

PURKUOHJEET:
1.
Varmista, että pomppulinnassa ei ole ketään.
2.
Varmista, että pomppulinnassa ei ole sinne kuulumattomia esineitä.
3.
Kytke puhaltimen on/off-kytkin OFF -asentoon.
4.
Irrota puhaltimen virtajohto pistorasiasta.
5.
Löysää naru ja irrota ilmaputki puhaltimesta.
6.
Poista maakiilat.
7.
Anna pomppulinnan tyhjentyä kokonaan. Sen tulisi tyhjentyä itsestään 5 minuutin
kuluessa.
8.
Pomppulinnan pitää olla kuiva, ennen kuin taitat sen kassiin.
9.
Taita linna keskeltä ja puolita se vielä kaksi kertaa yhdensuuntaisesti.
10.
Kääri se kokoon tiiviisti aloittaen ilmaputken vastakkaisesta päädystä.
11.
Luiskauta kantokassi käärityn pomppulinnan yli.
12.
Käännä kantokassi ja linna ympäri ja sulje kassin vetoketju.
13.
Pomppulinna voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella. Suojaa kuitenkin puhallin
vedeltä ja kosteudelta.
14.
Älä pakkaa märkää tai kosteaa pomppulinnaa. Säilytä linnaa ja puhallinta sisällä
lämpimässä ja kuivassa.

PAIKKAUSOHJEET:
-

Jos hyppimispinnalla ilmenee reikä, paikkaa tuote korjaustarvikepussin tarralla.
Jos jokin muu kuin pomppimisalusta vuotaa, paikka voidaan neuloa käsin.

MLL POMPPULINNA: PUHALTIMEN KÄYTTÖOHJEET
Tuote toimii sähkövirralla. Välttääksesi sähköiskun, älä altista puhallinta vedelle tai kosteudelle.
Puhallin on korkeatehoinen ilmapumppu. Käytä tuotetta näiden ohjeiden mukaisesti.
Europe

T-3E

AC 220-240 V, 50 Hz, 450-550 W, IPX4

PUHALTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS:
1. Aseta pomppulinnan puhallin alustalle, missä se ei pääse imemään likaa, lehtiä tai roskia.
Pidä puhallin poissa vedestä ja kulkuväylien lähettyviltä. Älä päästä lapsia puhaltimen läheisyyteen.
2. Liitä virtajohto ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
3. Käytä ainoastaan hyväksyttyä pistorasiaa.
4. Älä käytä puhallinta minkään nopeudensääntelylaitteen kanssa, sähköiskun ja tulipalon välttämiseksi.
5. Varmista aina, että puhaltimen ”on/off”-kytkin on OFF-asennossa ennen pistorasiaan kytkemistä.
6. Aseta puhallin niin lähelle voimanlähdettä kuin mahdollista. (Tuote tulisi tarkistaa mahdollisimman
usein turvallisuusriskien kuten vioittuneen johdon varalta. Mikäli vikoja löytyy, tuotetta ei saa käyttää
ennen kuin viat on täysin korjattu.) Älä koskaan jätä puhallinta tai osia ulos sateeseen.
Loukkaantumisen sattuessa ota välittömästi yhteys lääkäriin.
7. Puhallin soveltuu ainoastaan pomppulinnan täyttämiseen.
8. Puhallin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

PUHALTIMEN YLLÄPITO:
1.
2.
3.
4.
5.

Älä altista puhallinta vedelle ja kosteudelle. (Puhallin voidaan puhdistaa hieman kostutetulla kankaalla.)
Puhallin ei tarvitse voitelua eikä siinä ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä korjata tai avata puhallinta.
Älä aseta virtajohtoa veden, kosteikon tai kulkuväylien lähettyville.
Varastoi puhallin sisätiloihin pystyasentoon ja tasaiselle alustalle.
Kelaa virtajohto löysästi ja aseta se tuotteen viereen.

TÄRKEÄÄ:
1.
2.
3.
4.

Pidä puhallin poissa lasten ulottuvilta!
Älä altista puhallinta vedelle ja kosteudelle!
Varastoi kuivaan paikkaan sisätiloihin!
Älä koskaan pura tai aukaise puhallinta!

Kiitos huomiosta! 

