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Brukerinstruks for Bom/Gladiatorfight 
 

 

Montering: 
Skal det plasseres på asfalt eller grus må det legges en underlags presenning på bakken først. Legg 
den oppblåsbare matten på ønsket sted og rull den ut fra bakenden av der du vil det skal ligge. 
Brett så ut til sidene. Det har da kommet frem to kanaler på den ene langsiden av matten. Dette er 
baksiden av aktiviteten. Den største knytes godt igjen, og den minste festes godt til tuten på den 
medfølgende viften. Plasser de to runde finerplatene med rød og blå stålring på bakken og trekk 
matten over slik at dette treffer i hullene på matten. Sett på de to rørene og topp plattformen. Da 
er det bare å sette i kontakten til vifta og aktiviteten er klar til bruk. Det er en fordel å legge ut en 
grønn gressmatte i fronten. 
 

Demontering 
Før demontering må det kostes ut evt. gress og rusk som måtte være oppe på matten. Det skal 
være helt rent og tørt før sammenpakking. Start med å ta ut kontakten, koble fra vifteslangen og 
åpne den store tuten på baksiden for å slippe luften raskere ut. Vent litt slik at mesteparten av 
luften kommer ut. Ta bort plattformene og brett så sidene inn mot midten 2 – 3 ganger. Her er det 
mulig at det må ventes litt for at mer luft skal få komme ut. Når det er brettet slik at det er ca 1m 
bredde, kan dere gå oppå for å presse siste resten av luften ut. Start med å presse ut luften fra 
fronten og se til at tutene på baksiden er åpne slik at luften kommer ut. Start så å rulle fra fronten 
av samtidig som man går oppå for å presse ut luft. Pass på at tutene legges inn i rullen på slutten. 
Fest stroppen i rundt. 

 
Ved bruk over flere dager kan det pakkes noe sammen og ligge på stedet. Brett den 
underliggende presenningen over hoppeslottet og legg noe tungt på toppen. Skjøteledning, vifte 
og evt. grønt gressteppe tas inn om natten. 

 
Betjening 
 
Aktiviteten skal hele tiden være under oppsikt mens det er oppblåst og i bruk. 
Når de ikke er i bruk, skal de pakkes sammen som beskrevet. 
 
 

Påpasserer må være spesielt oppmerksom på følgende: 
 

- Anbefalt aldersgrense 5 – 16 år 
- At det kun er de to brukerne som er oppe på aktiviteten 
- At ikke andre sitter på kantene 
- Passe på at de ikke har med seg mat, drikke og lignende 
- Passe på at de tar av seg skoene 
- Passe ekstra godt med når det er små barn som bruker det 


