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Sådan pustes det op
1. Tag batting caget af pallen og rul den helt ud (fig 1.) og (fig. 2).
fig. 1
fig. 2

2. Batting caget er foldet som en lagkage på midteraksen hvor man skiftevis trække den ene side ud til
siden.
3. Start med at hive det først lag ud (fig. 3) og så kan man sætte pumperne til. Der er en pumpeventil
diagonalt placeret i hver ende af caget, lokaliseret ved foden af det der bliver til hjørnesøjlen.
Fig. 3

4. Efterhånden som der kommer luft i caget, er det en fordel at folde de næste led ud (fig. 4), så du
ender med at have 6 røde ”rør” der løber parrallet i batting cagets længde (fig. 5). Hvis du gerne vil
have at det skal gå lidt hurtigere, kan du med fordel støtte og løfte søjlerne i mens luften bliver
blæst ind.
Fig. 4
fig. 5

5. Når caget er helt pustet op (fig. 6), lukker du de to ventiler. Hvis der er kommet for meget luft i,
lukker caget selv den overskydende luft ud (det kan høres). Se illustrationerne herunder.
Fig. 6

Vi har lavet en instruktionsvideo til hvordan pumpen fungere. Du kan se den her:
https://youtu.be/vy6-Q03Sqfo

Sådan pakker du det sammen
Efter at du har åbnet begge ventiler og caget har tabt lidt luft, kan du med fordel begynde at folde caget ind
på samme måde som, da det blev foldet ud.
Lad os sige at højre side hedder A og venstre side hedder B.
1. Start med at samle de to ”lofts rør” ved at lægge A rør ovenpå B rør. Efterhånden som luften siver
ud bliver det lettere.
2. Softball.dk rørene er de næste. Træk A ind til midten og læg derefter B ovenpå.
3. Til sidst (den meste luft er ude nu) kan du lægge gulvrør A efterfulgt af B ind på midten og nu er du
klar til at rulle caget sammen (Pres så vidt muligt den sidste luft ud før du ruller).
4. Husk at få presenningen rullet rundt om det yderste lag før du får batting caget lagt op på pallen.
Fastspænd med spænderem og batting caget er klar til at blive hentet.

