
 
 
 
 

Gebruikershandleiding springkussens, stormbanen, glijbanen en 
andere opblaasbare artikelen 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze 
gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Al onze speeltoestellen (springkussens, stormbanen, klim- en glijbanen) zijn gecertificeerd. Mocht u een certificaat 
nodig hebben (bijvoorbeeld bij controle door de gemeente of de NVWA), neem dan contact met ons op, of download 
het certificaat vanaf onze website. 
 
Let er op dat het speeltoestel NIET in de regen mag blijven liggen terwijl het niet is opgeblazen. Het speeltoestel loopt 
dan vol met water, en is niet meer te hanteren cq. te verplaatsen. 
Ruim het speeltoestel dus direct na gebruik op!  

Opzetinstructie 
 

• Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
• Zorg voor minimaal 2 meter vrije ruimte aan alle kanten van het speeltoestel. 
• Zorg voor een schone ondergrond en vlakke ondergrond. 
• Gebruik voor de blower altijd een geaard stopcontact. 

 
 

   
Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Rol het springkussen uit. Schuif de slurf over het mondstuk 
van de blower. Trek de klemgesp 
strak aan zodat de slurf over de 
mond van de blower vast blijft 
zitten. Zorg dat de slurf zoveel 

mogelijk recht naar achteren loopt, 
en dat deze niet gedraaid zit. Zorg 

er voor dat de blower vrij staat 
zodat deze lucht aan kan zuigen. De 

blower moet continu blijven 
draaien. 

Steek de stekker van de blower in 
het stopcontact. 

Indien u gebruik maakt van een 
haspel, rol de haspel dan helemaal 
uit en zorg dat de haspel geschikt 

is voor het vermogen dat de 
blower vraagt (1500 Watt). Houd 

rekening met de stroomgroep 
waar de blower op wordt 

aangesloten i.v.m .overbelasting. 
Leg een stroomhaspel altijd “op 
zijn kop” met de stroompunten 

naar de grond en bedek bij regen 
de haspel met een plastic zak. 
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Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Het speeltoestel loopt langzaam vol 
met lucht.  

Sluit alle luchtuitlaten (rits of 
slurfje) van het speeltoestel.  

Controleer het speeltoestel op 
schade. Neem bij twijfel contact 

op met de verhuurder. 

   

   
Stap 7 Stap 8 Stap 9 

Zachte ondergrond : Bevestig het 
springkussen met de meegeleverde 

haringen. Zorg ervoor dat het 
springkussen degelijk vaststaat, en 
niet kan verplaatsen of kantelen. 

Harde ondergrond : Bevestig de 
zandzakken aan het springkussen. 
Zorg ervoor dat het springkussen 

degelijk vaststaat, en niet kan 
verplaatsen of kantelen. 

Plaats de valmatjes bij het uiteinde 
van de glijbaan (indien van 

toepassing) en bij de opstap. 

Controleer of alle handelingen 
goed zijn uitgevoerd. Test of het 
kussen overal hard genoeg is om 

op te spelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebruiksinstructie 
 

• Het speeltoestel dient altijd deugdelijk vast te worden gezet zodat wordt uigesloten dat het speeltoestel 
omvalt, kantelt, of op welke manier dan ook verplaatst. 

• Het gebruik van het speeltoestel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. 
• De toezichthouder moet op de hoogte zijn van de inhoud van deze handleiding, en herkenbaar zijn als 

toezichthouder. 
• Gegevens over de maximale leeftijd, minumim leefttijd, maximale lengte en het maximaal aantal gebruikers 

vindt u op het typeplaatje achterop het springkussen, of voorop bij de ingang van het springkussen 
• Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. 
• Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het speeltoestel is niet 

toegestaan. 
• Er mag geen eten en drinken meegenomen worden op het speeltoestel. 
• Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik 

van het speeltoestel. 
• Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.  
• Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen. 
• Het is niet toegestaan op de wanden te gaan zitten/liggen of eroverheen proberen te springen. 
• Bij calamiteiten (brand, stroomuitval, o.i.d.) zo snel mogelijk alle personen van het speeltoestel 

verwijderen. Het speeltoestel mag weer gebruikt worden wanneer zowel het speeltoestel als de omgeving 
weer volledig veilig en in orde is. 

• Indien het speeltoestel druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het speeltoestel. 
• Het speeltoestel mag niet beschreven of beplakt worden. 
• Op de opstap mag niet gesprongen worden.  
• Controleer tijdens het gebruik regelmatig of de slurf nog goed aan de blower bevestigd is, en of het 

speeltoestel nog steeds stevig verankerd is. 
• Indien ongewone beschadigingen en/of slijtage wordt vastgesteld (ook tijdens gebruik) die gebruikers in 

gevaar kunnen brengen, stop dan onmiddellijk en neem contact op met de verhuurder. 
• Zorg ervoor dat bij opstekende harde wind of andere mogelijk gevaarlijke weersveranderingen direct alle 

gebruikers van het speeltoestel verwijderd worden en dat de lucht direct uit het speeltoestel verwijderd 
wordt. Zo wordt de kans op ongevallen beperkt! Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger 
dan 4 Bft. 

• Het speeltoestel moet in de regen gewoon opgeblazen blijven. De blower is spatwaterdicht, en kan dus 
gewoon blijven draaien. Let wel op gevaar voor uitglijden op het speeltoestel. Wilt u stoppen met het 
gebruik van het speeltoestel, ruim deze dan meteen op, en laat het niet in de regen op de grond liggen. 

Wat te doen als tijdens gebruik het speeltoestel inzakt en/of leegloopt? 

 
• Verwijder als eerste zo snel mogelijk alle personen van het speeltoestel. 
• Indien de blower niet meer in werking is, controleer de stroomvoorziening 
• Controleer of de slurf goed aan de blower bevestigd is. 
• Controleer of de ontluchtingsgaten goed gesloten zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afbouwinstructie 
 

• Het speeltoestel dient na gebruik weer schoon en zoveel mogelijk droog te worden achtergelaten. Reinig 
indien nodig het speeltoestel met een vochtige doek en laat het drogen. 

 

   
Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Wees er zeker van dat alle 
gebruikers van het speeltoestel 

verwijderd zijn. 
Controleer of het speeltoestel 

helemaal schoon is van binnen. 

Haal de stekker van de blower uit het 
stopcontact. 

Verwijder de slurf van de blower. 

   

   

Stap 4 Stap 5 Stap 6 
Open alle luchtuitlaten van het 

speeltoestel. 
Verwijder de haringen of zandzakken Wacht ongeveer 15 minuten met 

oprollen, zodat de lucht zoveel 
mogelijk uit het speeltoestel kan lopen. 

   

 

 

 

Stap 7 Stap 8 Stap 9 
Vouw alle uitstekende delen zoals 

opstap en glijbaan naar binnen toe. 
Vouw het springkussen zo dat er een 

strook met een breedte van +- 110 cm 
overblijft. 

Rol het speeltoestel strak op (niet 
vouwen maar rollen) en bevestig de 
spanbanden om het springkussen. 

 


