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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

A Deko-Kraft Kft.-től a mai napon _________________________ - án átvettem az alábbiakat: 

 1 db Puppy Land nevű 350 x 340 x 245 cm-es ugrálóvárat hordozótáskában 
 1 db befúvó készüléket, mely 220V-ról üzemeltethető 
 7 db cöveket és egy takaró fóliát, melyet az ugrálóvár alá kell teríteni.  
  

Elvitel napja: ________________________________ 

Visszahozatal napja: __________________________ 
 

Átvevő neve: ________________________________ 

Lakcíme: ___________________________________ 

Telefonszáma:_______________________________ 

Sz.ig.száma:_________________________________ 

 

A használati utasításokat elolvastam és megértettem, ebben foglaltak be nem tartásából 
származó károkért anyagi felelősséget vállalok!  
Az ugrálóvárat tiszta és száraz állapotban szállítom vissza, ahogy kaptam. 

Elérhetőség, információ: 30/960 68 86 

 

_________________________  _________________________ 

Átvevő               Átadó 

 

______________________, 2020._____hó _____nap  
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
 

Az alábbi útmutató figyelmen kívül hagyása komoly sérüléseket okozhat.  

 az ugrálóvárat száraz, egyenletes talajra a takarófóliára állítsuk fel 
 40 KG-NÁL NEM NEHEZEBB GYEREK használhatja, egyszerre MAXIMUM 4-5 FŐ 
 az ugráló terhelhetősége kb. 180 kg (természetesen nem egy ponton értve) 
 felnőtt segítség szükséges a fel-és leszereléshez és a használati idő alatt végig. Ne hagyd felügyelet 

nélkül a gyerekeket játszani!  
 egyidejűleg korban és nagyságban hasonló gyerekek használják az ugrálót 
 ne használja az ugrálót izomsérült/sérült vagy rokkant személy, terhes nő, pici baba, se olyan, aki 

ugrálás közben különösen megsérülhet!  
 az ugrálót teljesen legyen felfújva, mielőtt a gyermeket beengeded, leengedésnél se menjenek rá! 
 tűztől, faltól, fától biztonságos távolságban legyen a vár, a földön ne legyenek kiálló részek, semmi 

ami kiszúrhatja. 
 CIPŐT, SZEMÜVEGET, ékszert és bármilyen kemény, éles tárgyat VEGYENEK LE, mielőtt 

játszani kezdenek 
 a légbefúvótól tartsd távol a gyerekeket! 
 evés, ivás, rágózás stb. közben használni tilos és életveszélyes!  
 NE ENGEDJÉTEK A BIRKÓZÁST, FUTKOSÁST, LÖKDÖSŐDÉST, DOBÁLÁST, HÁLÓN, 

TETEJÉN VALÓ CSIMPASZKODÁST se belül, sem pedig kívülről 
 az ugrálóvár csúszdájának tetejéről az ugráló felületre visszaugrani tilos, csúszdán előről 

felmászni balesetveszélyes és tilos, használata csak menetiránynak megfelelően!  
 ne használjátok esőben, villámlás vagy erős szél esetén 

 ha leenged valamiért az ugrálóvár, vedd ki a gyerekeket és ellenőrizd az áramellátást, ha a termék 
hibásodik meg, kérlek ne próbáld meg megjavítani, értesíts inkább róla! 
 

Kérlek, mivel kisebb-nagyobb hibák előfordulhatnak, így akár a legkisebb hibát is tudasd velem a 
szükséges javítások elvégzése érdekében, hogy a következő bérlő részére ne küldhessek ki hibás várat, 
ahogy te sem szeretnél olyat kapni.  

Mindezeket előre nagyon köszönöm!  
 

Így elvárom kedves megrendelőimtől, hogy az ugrálóvárat tiszta, száraz állapotban, úgy ahogy 
kapták, következő használatra alkalmasan szállítsák vissza, ellenkező esetben a takarítás stb. költségét 
kiszámlázza a cég.  

Rendeltetéstől eltérő használatkor bekövetkezett hibákért a cég javítási költséget számolhat fel. (40 éves 
tapasztalattal rendelkező hivatalos cég végzi a javítást, ha kell, ránézésre megmondják, hogy direkt vagy 
önhibán kívüli kár keletkezett benne) 

 

Megértésedet és együttműködésedet köszönöm!  
 

Kellemes játékot kíván: A BOHÓCLÁNY  olvass tovább  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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Kérlek az alábbi utasítások tartsd be a gyerekek és az ugrálóvár épsége miatt.  

Figyelmeztetés: elektromos árammal működtetett termék, ezért felnőtt felügyelete mellett használják, 
tartsák szem előtt az esetleges balesetek elkerülésének érdekében. A befúvót 16 évnél fiatalabb gyerek ne 
kezelje. Felnőttek által való használatra NEM alkalmas. Maximum 7 éves korig használható. 

Összeszerelési útmutató 

 Ellenőrizd a helyszínt ahol szeretnéd felfújni a várat, hogy ott ne legyen éles tárgy, szennyeződés, 
továbbá a felület legyen sima, vízszintes.  Ez a hely távol legyen nedves és tűzveszélyes helytől, fától, 
bokortól. 

 Terítsd le a takarófóliát. 
 Vedd ki a zsákból, majd hajtogasd ki rajta az ugrálót, majd a légbefúvó kimenőnyílását csatlakoztasd az 

ugrálóvár csövével, rögzítsd a tépőzáras füllel. (a cső amelyben beáramlik a levegő legyen egyenes és ne 
legyen megtörve) 

 csatlakoztasd a légbevúvó dugalját a megfelelő földelt konnektorba 
 Kapcsold be a légbefúvó on/off gombját, majd az ugrálóvár 1 perc alatt felfúvódik 
 rögzítsd a cövekekkel az ugrálóvár füleit a földhöz, vigyázz, a kalapáccsal nehogy kilyukaszd az 

anyagot. 
 a befúvónak folyamatosan fújnia kell bele a levegőt a játékidő végéig 
 Légrés van a varrásoknál, így megakadályozható a vár túlfújódása 

Leszerelési útmutató 

 minden gyerek hagyja el az ugrálóvárat, majd győződj meg, hogy nem hagytak benne idegen tárgyat 
(amit amúgy sem szabadna oda bevinni labdán kívül) 

 kapcsold ki a légbefúvót, húzd ki a konnektorból 
 old ki a tépőzáras fület és „vedd” le róla a légbefúvót 
 húzd ki a cölöpöket a földből, rakd egy helyre őket  
 5 perc alatt kb. teljesen leenged magától az ugráló, az összehajtogatását két oldalról kezd, hajtsd be a két 

oldalát középre, majd az elejétől kezd el felhajtogatni a befúvó cső irányába, utána pedig hajtsd még 
egyszer félbe, hogy beférjen a zsákba 

 hajtogasd össze a takarófóliát 
 amennyiben piszkos lett, nedves ronggyal töröld le a szennyeződést még felfújt állapotban, majd hagyd 

megszáradni 
 nedvesen NE pakold el kérlek 


