Gebruiksaanwijzing Springkussen
Specificaties





Het maximum aantal gebruikers is ………... en de maximale lengte van de gebruikers is …….…..
Afmetingen van het toestel: ………………
Gewicht van het toestel: …………………
Inhoudsopgave:
o Springkussen
o Spanband
o Tas
o Blower: type: …………………………….. capaciteit: ……………………………..

Voor het in gebruik nemen van het toestel dien men te letten op:








Minimaal 1,2 meter vrije ruimte aan elke zijde
Minimaal 1 meter boven het toestel dient vrij gehouden te worden
Als het toestel wordt geplaatst op een harde ondergrond, dient men val dempend materiaal
te plaatsen op de vrije ruimte aan de open zijde
Bij windkracht 5 is het niet meer toegestaan het toestel te gebruiken
Plaats het toestel op een vlakke ondergrond, vrij van scherpe objecten met een maximale
hellingspercentage van 5%
Er mogen geen personen zich bevinden op het toestel tijdens het opblazen
Bij gebruik buiten moet het toestel verankerd worden op de daar toe aangewezen plaatsen.
Deze dienen in een hoek van 30⁰ – 45⁰ in de grond gelagen te worden en mogen maximaal
25 mm boven de grond uitsteken

Opstarten van het toestel



Plaats de blower aan de aansluitslurf
o Zorg dat alle ritsen dicht zitten
Steek de stekker in het stopcontact en wacht tot het toestel volledig is opgeblazen

Tijdens het gebruik van het toestel dient men te letten op:



Het toestel is geschikt voor kinderen tot 14 jaar, volwassenen dienen zich buiten de vrije
ruimte te bevinden
Er moet constant toezicht gehouden worden op eventuele calamiteiten door minimaal 1
volwassene. Deze zorgt voor:
o Het betreden van het toestel op een veilige manier gebeurd
o Alle richtlijnen hier beschreven worden opgevolgd
o Het regelen van eventuele spelactiviteiten
o Gebruikt signalen om gebruikers te attenderen
o Het scheiden van jongere en oudere (uitgelaten) gebruikers
o Het evacueren van de gebruikers bij haperende luchttoevoer














Het is niet toegestaan om:
o Schoenen te dragen
o Harde en/of scherpe voorwerpen bij zich te hebben
o Te eten en/of te drinken tijdens het gebruik
o De toegang te belemmeren
o Te hangen of te klimmen in de wanden
o Buitensporig gebruik te maken van het toestel
Het dragen van brillen en/of sieraden is voor eigen risico
Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was/water en/of glijmiddel worden
gebruikt
Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken
van het luchtkussen en/of de attractie
Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie
(vrije stroomgroep)
Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af
Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de
attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op
het luchtkussen en/of de attractie bevinden
Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen
Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te
dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel

In geval van nood:



Blijf rustig en haal iedereen op een kalme manier van het toestel om iedereen te beschermen
Breng iedereen naar een veilige plek van het toestel vandaan

Na gebruik:














Probeer er altijd voor te zorgen dat het kussen droog is. Wanneer het kussen nat is laat het
dan een half uurtje opgeblazen staan, meestal is het dan ver opgedroogd, mits het weer het
natuurlijk toelaat.
Veeg het kussen schoon met een zachte borstel.
Zorg dat er niemand meer op het kussen aanwezig is.
Schakel de blower uit. (de stekker uit het stopcontact halen).
Ruim eerst de stoomvoorziening op zodat niemand de motor weer aan kan zetten.
Koppel de blower los.
Maak de luchtgaten helemaal open.
Laat het kussen nu eerst leeglopen. Dit duurt langer dan het opblazen. U kunt dit proces
versnellen d.m.v. over het kussen heen te wandelen in de richting van de luchtgaten. Het
openhouden van de luchtgaten kan ook helpen.
Wanneer het kussen leeg is kunt u het op gaan vouwen. Kijk voordat u het kussen op gaat
vouwen eerst of er niets meer op het kussen ligt.

