
 

Handleiding limonade koe 
 
Algemeen 
Lees voor het gebruik altijd eerst de handleiding. Hierin vindt u belangrijke informatie over 
het  gebruik en de veiligheid van het artikel. Het gebruik van de artikelen, anders dan in de 
handleiding beschreven, is niet toegestaan. 
 
De volgende materialen zijn benodigd voor het opzetten van de limonade koe: 
 

- Gebruiksaanwijzing 
- De tas incl. opblaasbare limonade koe 
- Grijze krat 
- Emmer met uiers 
- Emmerdeksel 
- Uierzak 
- Pomp 
- Pompslang 
- Haringen (4x) 
- Scheerlijn (4x) 
- Krukjes (2x) 
- Verlengsnoer – 10M 
- Vuilniszak* 

* De gebruikte uierzak, emmer met uiers en emmerdeksel dient u na gebruik in de 
meegeleverde vuilniszak te retourneren. 
 

Instructies voor het opzetten van de limonade koe 
Volg onderstaande stappen voor het opzetten van de limonade koe: 

1. Rol de limonade koe helemaal uit en vouw deze vervolgens open 
2. Haal de dop van het ventiel op één van de achterste poten van de 

koe  
3. Houd het ventiel ingedrukt en draai het ventiel naar links open 
4. Plaats de pompslang in de luchtpomp (IN) 
5. Plaats de pompslang in het midden van de ventielopening 
6. Steek de stekker van de luchtpomp in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. de 

schakelaar op de luchtpomp 
7. Er wordt nu lucht in de koe geblazen 
8. Indien de koe gevuld is, verwijder de pompslang en draai het ventiel dicht 
9. Zet de koe neer op zijn poten 
10. Sla de vier haringen in de grond en span de touwen van de haringen naar de koe 

 
 

De luchtpomp 
  

 



 

Instructies voor het ophangen van de uier 
Volg onderstaande stappen voor het ophangen van de uiers aan de limonade koe: 

1. Vul de emmer met water en knijp in de uiers om het water goed door te laten 
lopen 

2. Vul hierna de emmer met limonade en sluit de emmer m.b.v. de deksel goed af 
3. Laat de emmer zakken in de uierzak zodat de uiers door de gaten heen steken 
4. Bevestig de uierzak aan de buik van de limonade koe d.m.v. de klipjes aan de 

uierzak  

Instructies voor het opruimen  van de limonade koe 
Volg onderstaande stappen voor het  opruimen van de limonade koe: 

1. Haal de haringen uit de grond en verwijder de touwen van de koe 
2. Plaats de koe op zijn zijkant 
3. Draai het ventiel op één van de achterste poten van de koe open 
4. Plaats vervolgens de pompslang in luchtpomp (OUT) 
5. Plaats de pompslang in het midden van de ventielopening 
6. Steek de stekker van de luchtpomp in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. de 

schakelaar op de luchtpomp 
7. De koe loopt leeg 
8. Indien de koe HELEMAAL is leeggelopen, kunnen de poten naar binnen worden 

gevouwen 
9. Vouw de koe tweemaal in de lengte dubbel 
10. Rol de koe op (vanaf de staart naar de kop) 
11. De gebruikte uierzak, emmer met uiers en emmerdeksel dient u na gebruik in de 

meegeleverde vuilniszak te retourneren. 

 
Let op! 
De limonade kan door de uiers lekken. Indien het lekken op de ondergrond niet gewenst is, 
plaats een zeiltje o.i.d. onder de uiers van de limonade koe. 

Vragen? 
Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met 
HS Events B.V. : 071-3315334 of 06-18544269. 
 

 

 


