
INSTRUKCJA OBSŁUGI FIGUR REKLAMOWYCH
(ze sztywną, składaną podstawą)

1. Położyć na równej powierzchni zapakowaną figurę. Odpiąć zamek na całej długości,
odwinąć boki pokrowca do dołu. Boki podstawy figury (sztywne, półokrągłe elementy) 
położyć do poziomu, następnie rozwinąć poszycie tak, aby okryć wlot powietrza (wlot 
powietrza znajduje się obok zamka, przy podstawie).

2. Przed włączeniem do sieci należy zapiąć zamek i zabezpieczyć rzepem. Po włączeniu 
do sieci balon po około 5-10 minutach wypełni się powietrzem.
Uwaga: gniazdo zawsze musi mieć zerowanie (uziemienie), wtyczkę należy zabezpieczyć 
przed wilgocią.

3. Włącznik/wyłącznik oświetlenia figury (dot. figur z oświetleniem) znajduje się wewnątrz. 
Aby włączyć światło należy to wykonać przed rozpoczęciem pompowania. Jeżeli figura 
jest napompowana i chcemy załączyć/wyłączyć oświetlenie należy w pierwszej kolejności 
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, poczekać aż figura straci połowę swojej 
objętości, dopiero wtedy należy rozpiąć rzepy i delikatnie rozpiąć zamek, następnie 
trzeba odnaleźć zamocowany do podstawy hermetyczny złącznik/wyłącznik światła. 
Figury z włączonym oświetleniem muszą być nadzorowane. Maksymalna moc żarówki 
podana jest na oprawce.

4. Niezwłocznie po wypełnieniu się figury powietrzem należy zamocować odciągi znajdujące 
się w środkowej części (linki odciągowe powinny być lekko napięte i zamocowane 
najlepiej pod kątem 45 stopni do podłoża).

5. W trakcie pracy nie dotykać urządzenia nadmuchanego.
6. Przy podstawie figura posiada otwory wentylacyjne, konieczne do utrzymania odpowiedniego 

ciśnienia powietrza wewnątrz figury. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zasłaniać, 
może to doprowadzić do uszkodzenia figury.

7. Przed złożeniem wyjąć wtyczkę z zasilania, poczekać aż figura straci połowę swojej 
objętości, dopiero wtedy rozpiąć rzepy i otworzyć zamek (Uwaga: suwak zamka 
zawsze przesuwać do momentu całkowitego otwarcia), zwolnić odciągi, wyłączyć 
oświetlenie i odczekać do chwili całkowitego ostygnięcia żarówki.

8. Suchą figurę złożyć i zapakować do pokrowca.

Warunki gwarancji
Udzielona 12-miesięczna gwarancja obejmuje:
• bezawaryjną pracę wentylatora,
• odporność szwów na rozerwanie,
• zachowanie kolorów nadruku,

Figura może być użytkowana przy wietrze nieprzekraczającym 15m/sek.

Uwaga: Urządzenie pod napięciem 230V.
Niewłaściwe dotknięcie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
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