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Gebruiksaanwijzing springkussen: 

Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen. 

Opmerkingen.  

1. Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond ( gras, zand, schuim ) 

bevind. Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er 

voldoende ruimte is voor het opblazen van het speeltoestel. 

2. Leg het grondzeil daar waar u het springkussen wilt hebben.  

3. Rol het gehele kussen uit op het grondzeil en bevestig de verankering punten die zich aan de 

onderkant van het kussen bevinden met degelijk materiaal. Houd rondom het springkussen 1,5 

meter vrij.  

4. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het 

aangehechte bandje. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.  

5. Gebruik een CE gemarkeerde SB blower van 1,1 KW. Wees verzekerd van een juiste verbinding 

met een aardpotentiaal ( BV een stopcontact met randaarde ),voordat u de blower aandoet. Stel de 

blower zo ver mogelijk van het kussen op.  

6. Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op 

het luchtkussen aanwezig zijn.  

7. Controleer het luchtkussen op eventuele lekkage(s)  

8. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen.  

9. Zorg voor voldoende licht indien het omgeving licht onvoldoende is.  

10. Uw springkussen is nu gebruiksklaar.  

 

 

Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.  
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1) Verwijder iedereen van het springkussen  

2) Verwijder eventueel vuil en nattigheid van het springkussen.  

3) Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. 

Maak de uitstroomopening open, het kussen zal nu langzaam leeglopen.  

4) Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.  

5) Druk de zijwanden tijdens het leeglaten naar binnen.  

6) Wacht 20 min. Tot al het lucht eruit is.  

7) a.Vouw nu beide zijkanten ( rood ) figuur 1 naar het midden (blauw)  

b. Vouw geheel nu dubbel. (Geel naar groen) figuur 2  

c. Rol het nu op van B naar A. Figuur 3  

8) Doe de bijgeleverde spanband erom heen.  

9) Leg de bijgeleverde hoes voor het opgerolde springkussen. Rol het springkussen naar het midden. 

Maak de hoes rondom het springkussen vast met de touwen die aan de hoes vastzitten. Doe 

spanband 2 om het geheel.  

Algemeen; 

!!!!! Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij het springkussen aanwezig te zijn.  

!!!!! Er dient ten allen tijde iemand met een schaar in de buurt van het toestel te zijn. 


