Gebruikershandleiding
opblaas attracties
Lees voor het opzetten en gebruiken van onze springkussens deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door. Handel altijd volgens onderstaande voorschriften en bel bij onduidelijkheid met
van Duren verhuur 06-20621620
* Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang de stekker van de blower in
het stopcontact zit.
* Let bij het uitrollen op, hoe het kussen gevouwen en gerold is zodat dit bij het opruimen ook
weer netjes lukt.
* Sluit de blowers aan op een geaard verlengsnoer.
* Zorg ervoor dat het springkussen vast zitten met haringen zodat deze niet kan verschuiven of
wegwaaien.
* Zet bij teveel wind de blowers uit en ontruim de springkussens. Bij een windkracht van meer
dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden
* Zorg ervoor dat er geen water in de blowers komt, als het regent de blowers uitzetten en daarna
droog wegzetten.
* Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze
drooggemaakt zijn.
* Zorg ervoor dat er niet teveel kinderen in een keer op de springkussens zitten.
* Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen ook is het is niet toegestaan op de
buitenwanden klimmen.
*Let op met scherpe voorwerpen in en om de springkussens. Zowel voor als tijdens gebruik.
Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen
is dan ook niet toegestaan.
* Voor het betreden van een springkussen SCHOENEN UIT !!
* Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het
springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar
* Springkussen 4 x 4 meter: maximaal 6 kinderen tegelijk op het kussen, kinderen mogen niet op
de rand zitten !! Leeftijd tot 10 jaar.
* Springkussen 4 x 5 meter: maximaal 8 kinderen tegelijk op het kussen, leeftijd tot 14 jaar. De
randen zijn ruim 2 meter hoog ! Laat de kinderen dan ook niet op de randen klimmen of zitten !
* Glijbaan clown: Maximaal 2 kinderen tegelijk op het kussen, wachtrij vóór de opstap, tijdens
gebruik regelmatig controleren of de haringen en de blower nog goed vast zitten.

Houdt u deze regels als toezichthouder goed in de gaten,
dan kunnen de kinderen onbezorgd springen.

1 Opzetinstructie
Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, Uit veiligheidsoverwegingen dient
rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.

Stap 01.

Stap 02.

Plaats het opgerolde
springkussen op het
uitgelegde grondzeil.

Sluit de blower aan het
springkussen.

Stap 04.
Blaas het springkussen op en
controleer

Stap 07.
Bevestig het springkussen
aan de meegeleverde
haringen.

Stap 05.
Sluit alle luchtuitlaten
van het springkussen.

Stap 08.
Plaats de haringen tot maximaal 25
mm boven de grond en voorkom
struikelgevaar.
uitsteken.

Stap 03.
Steek de steker van de
ventilator in het geaarde
stopcontact.

Stap 06.
Controleer het
springkussen op
schade.

Stap 09.
Controleer of alle
handelingen goed uitgevoerd
zijn.

2 Neerlaatinstructie
Handel bij het neerlaten als volgt:
- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.

Stap 01.
Wees er zeker van dat alle
gebruikers van het springkussen
verwijderd zijn.

Stap 04.
Open alle luchtuitlaten
van het springkussen.

Stap 02.
Neem de steker van de
ventilator uit het stopcontact

Stap 05.
Verwijder de haringen.

Stap 03.
Verwijder de ventilator
van het springkussen.

Stap 06.
Verzorg de transport op
een goede manier.

