Gebruikersinstructie luchtkussen
Gebruikersvoorwaarden:
1: omgeving
- er dient voldoende verlichting te zijn tijdens het opbouwen, gebruik en
afbreken van het kussen
- De omgeving waar het kussen gebruikt gaat worden dient overzichtelijk en
veilig te zijn voor de gebruikers. Geen wanorde.
- Bij een windkracht van boven de 5 bft mag het luchtkussen niet gebruikt of
opgezet worden.
2: Bodem
- De bodem onder en rondom het springkussen moet voldoende
schokdempende eigenschappen bevatten zodat, indien er iemand van het
kussen valt hij/zij opgevangen wordt door een zachte ondergrond.
- De bodem dient schoon en vlak te zijn.
- De bodem dient geschikt te zijn om het verankeringmateriaal in te bevestigen.
- Indien de huurder kiest om het kussen op een harde ondergrond te (laten)
plaatsen is dit geheel op eigen risico.
3: Verankering
- Het kussen dient verankerd te worden in de grond met grondpennen,
ongeacht de weersomstandigheden.
- Het kussen heeft voldoende verankeringmogelijkheden
4: Eisen toezichthouders
- De toezichthouders dienen volgens deze gebruiksinstructie geïnstrueerd te
worden.
- Minimale leeftijd 18 jaar
- 1 persoon met EHBO diploma
- Een toezichthouder mag niet onder invloed zijn van alcohol of andere
verdovende middelen.
5. Verantwoordelijkheid
- de huurder is ten allen tijden verantwoordelijk voor het juiste en deugdelijke
gebruik.
- Brabant sport- en spelverhuur is nimmer aansprakelijk voor schade aan
mensen, dieren en materieel ten gevolgen van het gebruik van het gehuurde
materiaal en voor het niet naleven van de gebruikersinstructie door de
huurder.
- De huurder is verplicht om schade of defecten aan het gehuurde materiaal dat
onstaan is voor, tijdens of na het gebruik direct te melden aan Brabant sporten spelverhuur. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers.

Gebruikershandleiding luchtkussen
1. opzetten van het luchtkussen
stap 1. Rol het kussen helemaal af en vouw het open

stap 2. Maak de luchtuitlaat dicht:
1.maak het klittenband dicht.

2.haal de lusjes door de ogen: het eerste lusje door de eerste oog, het tweede lusje door het tweede
oog enz en het touwtje door het laatste oog

3.haal tweede lusje door het eerste lusje en trek het aan, haal het derde lusje door het tweede lusje en
trek het aan enz.

4.haal het touwtje door het laatste lusje en leg er een knoop in.
Kijk goed hoeveel luchtuitlaten het luchtkussen heeft

Stap3. koppel de blower aan de luchtpijp en blaas het kussen op.
1. Schuif de luchtslang over de tuit van de blower

2. Trek het spanbandje aan

3. Sluit de blower aan op een verlengkabel. - Gebruik altijd een geaard stopcontact.
Wikkel de verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water. Houdt rekening met het
vermogen van de blower: Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt. Blowers zijn beveiligd tegen te veel
spanning en te weinig spanning.

Stap 4 verankeren
Sla de grondpennen door de ogen van het kussen die zijn bevestigd aan de zijkanten onderaan het
kussen

4. Regels tijdens het gebruik
- Continu toezicht
- Klimmen op de randen van het kussen is niet toegestaan
- Tijdens het gebruik mogen alleen de twee deelnemers op het luchtkussen aanwezig zijn
- Dragen van schoenen is niet toegestaan
- Roken en vuur op en rond het luchtkussen is niet toegestaan
- Niet met scherpe voorwerpen op het luchtkussen

5. Leeglaten van het luchtkussen
Stap 1. zorg dat alle personen van het luchtkussen verwijderd zijn.
Stap 2. koppel de elastieken los van het luchtkussen en doe ze in de zak voor de elastieken
Stap 3. verwijder alle haringen en doe ze in de zak van de haringen
Stap 4. schakel de blower uit
Stap 5. ruim eerst de stroomvoorzieningen die u getroffen heeft op, zodat niemand de blower
weer aan kan zetten.
Stap 6. Maak nu de luchtuitlaat helemaal open en wacht met oprollen tot alle lucht uit het
luchtkussen is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

6. instructies voor het oprollen van het luchtkussen
Stap 1
Zorg dat de lucht volledig uit het opblaasbaar object verwijderd is voordat u het gaat oprollen.

Stap 2
Vouw 1 zijde tot op de helft.

Stap 3
Vouw de andere zijde tot op de helft.

Stap 4
Vouw een zijde over de andere zijde. U heeft nu een smalle reep dat ongeveer de breedte moet
hebben van de lange zijde van de meegeleverde pallet.

Stap 5
Zorg dat u het luchtkussen richting de luchtslang oprolt.
Zorg dat u zeer strak en recht rolt. Ga niet vouwen.

Stap 6
Zorg dat u het spanbandje om het luchtkussen doet.

Stap 7
Plaats het opgerolde kussen op de helft van het zeil en vouw het zeil om het opblaasbaar
object.

Stap 8 bind de beide uiteinden van het zeil dicht. Mocht u meerdere luchtkussens hebben
gehuurd zorg dan dat het juiste zeil om het bijbehorende kussen gevouwen wordt.
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