
 

Handleiding luchtkussen / Inflatable 
 

Opzetten luchtkussen  

1. Voldoende ruimte voor het speeltoestel. Vrije ruimte voorzijde 3m en rondom 1,5m. De omgeving 

waarin het luchtkussen geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn.  

 2. Het luchtkussen plaatsen op een egale en zachte (gras, zand, schuim) ondergrond waarbij 

voldoende mogelijkheid bestaat om het luchtkussen te verankeren. De ondergrond dient tevens 

schoon te zijn (geen keien, glasscherven, scherpe randen, etc).  

3. Het luchtkussen wordt vastgezet middels de ringen met grondankers/pennen en wanneer dit niet 

mogelijk is met zandzakken of andere zware voorwerpen.  

4. De luchtslang strak aansluiten op de meegeleverde blower. Plaats de blower op de maximale 

afstand van het speeltoestel.  

6. Controleer of de uitstroomopeningen van het luchtkussen gesloten zijn.  

7. De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer dient 

deze geheel te zijn uitgerold.  

 

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 één stroomgroep. Zet de blower dan op een andere stroomgroep.  
 
Gebruik luchtkussen.  

1. Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten 

(max kracht 5) mag het luchtkussen niet buiten worden gebruikt en moet hij neergelaten worden 

2. Er dient voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij het luchtkussen 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.  

3. De standaard spelregels; gebruik alleen voor personen die niet groter zijn dan 2m. Aantal 

toegestane gebruikers is 9 personen. Betreden van het luchtkussen is op eigen risico. Luchtkussen 

niet betreden met schoeisel. Geen attributen aan het lichaam waardoor gevaarlijke situaties kunnen 

doen ontstaan (brillen, scherpe voorwerpen, gespen, sleutelhangers, kettingen, e.d.). Alle 

aanwijzingen 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.  

4. In geval van incidenten/calamiteiten dient de begeleiding er op toe te zien dat het luchtkussen 

onmiddellijk verlaten wordt. Bij het neerhalen van het luchtkussen dient de begeleiding de toegang 

open te houden.  

 

Leeglaten luchtkussen  

1. Maak het luchtkussen van binnen en buiten schoon. Er mag geen zand of andere vervuiling 

achterblijven.   

2. Zorg dat er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens het luchtkussen leeg te laten 

lopen. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en en maak de luchtslang los van de blower. 

Open vervolgens de uitstroomopeningen van het luchtkussen.   

 



3. Nadat de lucht uit het luchtkussen is verdwenen het kussen in vier delen opvouwen richting de 

luchtslang (zie schets). Vervolgens het luchtkussen zo compact mogelijk oprollen en met de 

bijgeleverde spanbanden bijeen binden.   

4. Het luchtkussen vervoersklaar aanbieden in de meegeleverde opbergzak. 

 

Corona regels.  

Multisport events houdt zich aan de RIVM regels, concreet betekend dit: 

1. 1,5m afstand bij uitgifte en ontvangst 

2. Het object en de attributen wordt bij inname schoon afgeleverd. Na inname wordt het object 

gedesinfecteerd. 

3. Handhygiëne regels worden gehanteerd 

 

Overig. 

1. Afgifte punt: Loods Hogeweg 6-8 (schuin tegenover autohandel Bolhuis). 

2.Contactgegevens: info@multisportevents.nl en 06-11781783 

3. Achteraf wordt er een factuur opgestuurd. Bij contante betaling graag vooraf aangeven 

 

 

 Het opvouwen/rollen van het object/luchtkussen 
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