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  Gebruikershandleiding  
 
   

KN -2008.01 Buttonmachine 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van de machine deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar 
deze gebruikershandleiding bij de machine. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Technische gegevens 
 
Lengte: 32 cm    Breedte: 21 cm   Hoogte : 50 cm   
Gewicht: 2,5 kg   leeftijdsgroep: 12 t/m 100 
  
 
 

Zijn er problemen of defecten aan de machine, bel ons zo spoedig 
mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 

 
 
 

VEEL PLEZIER MET DE BUTTONMACHINE 
 
 
 

                           
      Stap 01.     Stap 02.    Stap 03. 
 
 
 
 
 

Leg het bovenblikje met de 
bolle kant naar boven in de 
grijze zijde van de ( omkeer) 
matrijs  

Leg hierop het drukwerk met de 
afbeelding naar boven en daarop 
het doorzichtige beschermfolie 
( mylar)  

Plaats de matrijs in de machine  
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      Stap 04.     Stap 05.    Stap 06. 
 
 
 
 
 
 

            
      Stap 07.     Stap 08.    Stap 09. 

 
 
 
 
 

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met 
het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996. 

 
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

van de buttonmachine gedurende de gehele verhuurperiode. 

Draai de rode bovenring naar 
rechts. Zodat de rode blokjes 
onder de zwarte zitten 

Neem de matrijs uit de machine 
en zet hem omgekeerd neer.  
De zwarte zijde is nu boven. Leg 
het speldblikje met de sluiting 
naar beneden in de matrijs  

Haal de hefboom rustig naar 
beneden en weer omhoog. Hard 
doordrukken is beslist niet nodig  

Plaats de matrijs weer in de 
machine en draai de rode 
bovenring naar links. 
 

Haal de hefboom rustig over. 
Druk door tot de button goed 
gesloten is. Hard doordrukken is 
beslist niet nodig. Haal de 
hefboom weer omhoog.  

Neem de matrijs nu uit de 
machine. 
De button is nu klaar  


