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In de tas / doos zitten de volgende spullen: 

• De pop die jij hebt besteld 

• Een blower met geaarde stekker (220V) 

• Scheerlijnen en pinnen om de pop vast te zetten 

• Leeftijdsbord of bestelde tekst bord 

• Een retourlabel (als je bestelt en retourneert) 

• Een dekzeil voor onder de pop (bescherming) 
 
Gebruiksaanwijzing: 

• Controleer je pakket of het compleet is 

• Controleer je blower deze goed werkt. (Indien niet, neem meteen contact met ons op) 

• Lees en volg de gebruiksaanwijzing 
 

Wij adviseren om de pop met 2 personen op te zetten 
 

Pop opzetten:  
1) Leg het dekzeil op de grond, leg de pop / opblaasfiguur erboven op en kijk of de rits aan 

de achterzijde dicht zit. Het klepje met de rits zit bij elke pop op een andere plaats. 
Meestal ergens onderaan (voet, been zijwand).  

2) Bevestig de slurf van de pop aan de blower en stop de blower in het stopcontact. Dan 
kan je de blower aandoen (rode schakelaar) en binnen enkele seconden staat je pop. 
Zorg ervoor dat de slurf niet gedraaid zit, zodat de luchttoevoer optimaal kan 
functioneren.  

3) Zet de scheerlijnen vast met de meegeleverde pinnen uit het voorvakje van de tas en je 
pop staat. 

 
Pop opruimen: 

1) Haal als eerst de pinnen uit de grond.  
2) Zet de blower uit, maak de rits weer open die je met opzetten dicht had gedaan.  
3) Haal de slurf van de blower en rol de pop zo klein mogelijk weer op. 
4) Stop alles weer terug in de tas bij voorkeur op de wijze zoals je deze ook ontvangen 

hebt.  
5) Indien je de post per DHL zending ontvangen hebt, lever het pakket dan in bij het DHL 

service punt. 
 
Bedankt voor je bestelling. Mocht je nog vragen hebben, neem dan s.v.p. contact met ons 
op.  

M: 06-18629689  E: info@opblaaspoppenxl.nl 

http://www.opblaaspoppenxl.nl/

