Jasper van Stiphout

Anthonie v/d Heimstraat 38

8022 CD Zwolle

06-44 04 22 55

Gebruikershandleiding:

luchtkussen circus
Inhoudsopgave

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Gebruik opblaasbaar object
Controle opblaasbaar object
Omgeving
Bodem
Verankering
Ventilator
Opblazen object
Leeglaten Object
Calamiteiten
Weersomstandigheden
Vervoer
Onderhoud en inspectie
Reparaties
Begeleiding
Spelregels
Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen.
Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.

A. Gebruik opblaasbaar object
Geen oneigenlijk gebruik van het opblaasbaar object. Het object is geschikt voor het doel
waarvoor het is ontworpen en dient dus niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.
B. Controle opblaasbaar object
Vóór gebruik controleren of het speeltoestel goed verankerd is.
Vóór gebruik controleren of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten
C. Omgeving
Er dient voldoende ruimte te zijn voor het opblazen van het speeltoestel. Vrije ruimte
voorzijde 3500 mm en rondom 1800 mm. De omgeving waarin het object geplaatst wordt dient
voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan het object op te hangen.
Het object mag niet geplaatst worden in een brandgevaarlijke omgeving.
D. Bodem
Het opblaasbaar object enkel plaatsen op een egale en zachte (gras, zand, schuim) ondergrond
waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om het object te verankeren. De ondergrond dient tevens
schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder het object bevinden zoals bijvoorbeeld keien,
glasscherven, e.d.. Bij voorkeur wordt een grondzeil geplaatst onder het object nadat de ondergrond is
gevrijwaard van obstakels.
E. Verankering
Het object dient geheel uitgerold te worden. Vereiste verankering die maximaal 25 mm boven
het oppervlak mogen uitsteken onder een hoek van 30 t/m 45 graden geplaatst mogen worden en bij
een harde ondergrond mogen ook andere verankerings methodes toegepast worden zoals zandzakken,
metalen buizen, etc.
F. Ventilator
Gebruik een CE gemarkeerde blower van 1,1KW. Wees verzekerd van een juiste verbinding
met een aardpotentiaal (bijvoorbeeld een stopcontact met rand aarde), voordat u de blower aanzet. Bij
eventueel gebruik van een verlengsnoer dient deze geheel te zijn uitgerold. Plaats de blower op de
maximale afstand van het speeltoestel. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de
blower met de daarvoor bestemde aangehechte band. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.
G. Opblazen Object
Nadat is gecontroleerd of het object deugdelijk is verankerd op een egale en schone
ondergrond en op de juiste manier is aangesloten op de blower, kan het object met lucht worden
gevuld. Let goed op of het speeltoestel zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of
personen op het speeltoestel aanwezig zijn. Controleer of de ritsen en rijgsluitingen gesloten zijn.
Controleer het speeltoestel op eventuele lekkage(s).
H. Leeglaten Object
Men dient te inspecteren of er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens het
object leeg te laten lopen. Daarna pas trekt men de stekker van de blower uit het stopcontact. Hierna
wordt de luchtslang los gemaakt van de blower. Men dient ook de ritsen en rijgsluitingen open te
maken waarna het object langzaam zal leeglopen. Nadat alle lucht uit het toestel verdwenen is vouwt

men het toestel op in de richting van de luchtslang, nadat het is nageken op beschadiging en eventueel
achter gebleven scherpe voorwerpen.
I. Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient de begeleiding er op toe te zien dat het object onmiddellijk
verlaten wordt. Bij inzakken van het object dient de begeleiding de toegang (en de eventuele ramen)
open te houden teneinde de luchttoevoer te behouden.
J. Weersomstandigheden
Men dient het object niet buiten te gebruiken onder slechte weersomstandigheden, zoals zware
regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5).
K. Vervoer
Het object dient enkel vervoerd te worden in leeggelaten en opgevouwen toestand.
L. Onderhoud en inspectie
Het object dient goed onderhouden te worden en regelmatig geïnspecteerd te worden op
eventueel ontstane slijtage en/of gebreken. Het object dient altijd vóóraf, tijdens en na gebruik grondig
geïnspecteerd te worden.
M. Reparaties
Reparaties dienen terstond uitgevoerd te worden opdat de veiligheid van het object niet in het
geding komt. Het logboek dient eveneens mee te komen naar de betreffende reparateur die het boek
dient in te vullen.
N. Begeleiding
Er dient voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij het object aanwezig te zijn. De
begeleiding dient volledig kennis genomen te hebben van de inhoud van de gebruikershandleiding. De
begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.
O. Spelregels
Voor zover deze niet zichtbaar op het object staan aangegeven dienen de navolgende
spelregels zichtbaar opgesteld te worden naast het object:
- gebruikersgroep: enkel die personen waarvoor het object bestemd is dienen te worden
aangegeven
- leeftijd – lengte gebruikers is max. 1800 mm
- aantal spelers toegestaan is max. 9 personen
- aantal blowers toegestaan is 1 stuks
- eisen blower is min. Druk 1000 pa en min. Volume 1300 m3, Ip-23-b (8mm).
- betreden van het object geschiedt op eigen risico
- oneigenlijk gebruik van het object is verboden
- wachtrij is vóór de opstap en niet erop
- betreden van het object via de opstap
- object niet betreden met schoeisel
- geen attributen aan het lichaam die gevaarlijke situaties kunnen doen ontstaan (brillen, scherpe
voorwerpen, gespen, sleutelhangers, kettingen, e.d.)
- alle aanwijzingen alsmede die van de begeleiding dienen opgevolgd te worden.

-

Het is niet toegestaan om het toestel te gebruiken of te betreden indien men onder invloed is
van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

P. 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 verankeringpunten die zich aan de
onderkant van het kussen bevinden met degelijk materiaal.
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 voldoendelicht indien het omgevinglicht onvoldoende is.
10. Uw springkussen is nu gebruiksklaar.
Als het luchtkussen niet hard wordt.
1. Een van de ontluchtingsgaten zit niet goed dicht.
2. Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
3. U gebruikt te veel stroom op een stroomgroep. Zet het kussen dan op een andere groep.
Springen op het kussen.
1. Zorg dat er altijd gezaghebbende begeleiding bij het kussen staat.
2. Niet te veel kinderen tegelijk op het luchtkussen. Geef de kinderen de ruimte om te springen.
3. Grote kinderen bij grote kinderen en kleine bij kleine kinderen.
4. Geen salto’s of koprollen.
5. Nooit kinderen aan de muur laten hangen of op de muur laten klimmen of zitten.
6. Houd de instap vrij van kinderen.

Q. Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.
1.Verwijder iedereen van het springkussen
2. Veeg het kussen schoon voordat de stekker eruit gaat.
2. 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.
3. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.
4. Vouw het kussen op in de richting van de luchtslang. Hoe kleiner u begint met oprollen, hoe
makkelijker hanteerbaar het luchtkussen wordt.
5. Doe nu de beschermhoes er omheen en pak het geheel in met het meegeleverde bandje.

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.
Voor vragen of benodigdheden graag contact op nemen met u leverancier.

