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Kratklimmen 
 

Onderdelen. 
- Kussen met zwarte hoes (250 kg) 
- 2 x blower (2000 Watt) 
- TopPas (volautomatisch, gecertificeerd zekeringsapparaat voor het zekeren en afdalen van klimmers) 
- Ca. 30 kratten 
- 2 klimgordels (1 x volwassen en 1 x kind). Aan beide klimgordels zit een karabijnhaak. 

- 8 haringen 
- 30 meter 8 mm touw om het kussen bij te harde wind te schoren 
 

- 18 meter 14 mm touw (bruin) om deelnemers te zekeren indien de TopPas niet gebruikt wordt. 
- 1 x zekeringsgordel (oranje/zwart): Indien de TopPas niet gebruikt wordt. 
- Katrol: Om het bruine 14 mm touw over te laten lopen indien de TopPas niet gebruikt wordt. 
- Rem: Om de klimmer te remmen indien deze valt. De rem wordt aan de oranje/zwarte gordel bevestigd 

met een karabijnhaak. Deze wordt gebruikt indien de TopPas niet gebruikt wordt. 
 

Gebruiksaanwijzing Kratklimmen. 
1. Bouw het kratklimmen op met 4 personen. 
2. Zorg er voor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond (gras, zand, schuim) 

bevindt. Check daarbij of geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen en of er voldoende ruimte is 
voor het opblazen van het speeltoestel. Sleep het luchtkussen nooit op een stenen ondergrond. 

3. Rol en vouw het gehele kussen uit.  
4. Sluit het einde van de luchtslangen zo strak mogelijk aan op de 2 blowers. Sluit de 

luchtuitstroomopening op de juiste manier. 
5. Gebruik een CE gemarkeerde (2000 Watt) powerblower. Wees verzekerd van een juiste verbinding met 

een aardpotentiaal (bijvoorbeeld een stopcontact met randaarde), voordat u de blower aandoet. Gebruik 
nooit meer dan één haspel per blower en zet beide  blowers op twee aparte stroomgroepen !! Zet de 
blower zover mogelijk van het kussen. 

6. Bevestig vóór het opblazen de Toppas aan twee van de oogjes bovenin het kussen met de 2 
karabijnhaken en maak de karabijnhaak van de lier vast aan b.v. het net of houd het in de hand. Als je 
deze lier loslaat, rolt de kabel op en moet het kussen weer neergelaten worden!!!! 

7. Geef het kussen tijdens het opblazen een zetje op de nodige plaatsen om het kussen omhoog te helpen. 
8. Let goed op of het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen overbodige materialen en/of 

personen op of in het kussen aanwezig zijn. 
9. Controleer het kussen op eventuele lekkage(s). 
10. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen. 
11. Zorg dat de opening/toegang niet meer dan een meter bedraagt. 

12. Bevestig de verankeringpunten die zich aan de onderkant van het kussen bevinden met de bijgeleverde 
haringen. 

13. Zorg voor voldoende licht indien het omgevingslicht onvoldoende is. 

 

Bevestigen van de klimmer. 
1. Trek de klimmer het volwassen- of kinderharnasje aan. De grote ring komt aan de rugzijde. 
2. Bevestig de twee touwringen aan de borstzijde met een karabijnhaak. 
3. Trek het harnasje goed vast bij de liezen en de schouders. 
4. Bevestig de lier van de Toppas met de karabijnhaak aan de grote ring op de rugzijde. 
5. De deelnemer kan klimmen. 
6. Let op dat de begeleiding zo staat, dat er geen kratten op hen valt. 
7. Let op dat er geen toeschouwers in de opening staan van het kussen en dat er geen toeschouwers 

tegen het net leunen. Een vallend of wegstuiterend krat komt namelijk zeer hard aan. 
 

Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het kussen. 
1. Verwijder iedereen uit het luchtkussen. 
2. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Maak 

ook de uitstroomopening open, het springkussen zal nu langzaam leeglopen. 
3. Pas op voor de Toppas (23 kg), dat die niet op iemands hoofd valt. 
4. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.  
5. Leg het luchtkussen zo netjes mogelijk vlak neer. Vouw dan het luchtkussen in de lengterichting in drie 

of vier delen tot een breedte van ongeveer 1,20 meter. 
6. Rol (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op. Dat vergemakkelijkt het tillen en vervoeren.  
7. Rol het kussen richting de klittenbandsluiting en/of de luchtslang.  
8. Rol het kussen door tot op de beschermhoes en pak het geheel in met de meegeleverde sjorband.  
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Veiligheid. 
 
!!!  Er dienen constant 2 begeleiders bij het spelkussen aanwezig te zijn, die volledig op de hoogte zijn van 

deze handleiding. 
!!! Vergeet niet om 2 verschillende stroomgroepen te gebruiken voor de 2 blowers. 
!!!  Er dient te allen tijde iemand met een schaar in de buurt van het toestel te zijn. 
!!! De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die kunnen voorkomen 

op/aan/door het luchtkussen. 
!!! Bij slecht opgerolde en/of smerige luchtkussens worden schoonmaakkosten ingehouden met een 

minimum van € 25,-. 
 

 

Handleiding voor optimale veiligheid en plezierig gebruik: 
 

1. Lees voor gebruik ook de Gebruikaanwijzing en Overige opmerkingen. 

2. Het springkussen plaatsen op een zachte ondergrond. 

3. Het springkussen niet zonder begeleiding (van de huurder) opblazen. 

4. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is 

5. Voor gebruik controleren of de meegeleverde pomp goed en stevig is aangesloten 

6. Nooit met schoenen of scherpe voorwerpen op het springkussen. 
7. De minimaal benodigde springoppervlakte per persoon is 1,5 m2 (afhankelijk van leeftijd) 

8. Bij calamiteiten, zoals brand, stroomstoring, harde wind (meer dan 4 Bft) iedereen van het 

springkussen verwijderen. 

9. Niet spelen op en bij de opstap. 

10. Voor vragen of benodigdheden graag contact opnemen met uw leverancier. 
 

 

Overige opmerkingen/gegevens 

 

Evacuatiebepaling: 

Bij een eventuele evacuatie in geval van nood (brand, stroomstoring, harde wind) kan het nodig zijn 
dat het geïnstrueerde toezicht met een schaar delen van het kussen open moet knippen om zodoende 

het evacueren van de mensen eenvoudiger te maken. 

 

Valhoogte: 

De maximale valhoogte is 2,00 meter. 
 

Gebruiksbeperking: 

Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord het kussen te gebruiken: 

a. bij een windkracht van meer dan 4 

b. in een brandgevaarlijke omgeving 

c. bij onvoldoende (dag)licht 
d. indien er geen zachte ondergrond aanwezig is 

 

Schoonmaken van het kussen: 

Het kussen dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Bij het schoonmaken van het 

kussen kan gebruik worden gemaakt van een zachte spons of doek en lauwwarm water met 
uitsluitend allesreiniger erin. Laat het speeltoestel goed droog worden. Gebuik geen schuursponsen 

en metalen of scherpe voorwerpen.  

 

Algemeen: 

 Het is niet toegestaan het toestel onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende 

middelen te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het toestel 
 Het is niet toegestaan het toestel via de uitstroomopening te betreden. 

 Het is niet toegestaan het kussen te beplakken met borden of papieren. 

 

Let op: 

Is het bij de opbouw van het kratklimkussen niet mogelijk om het kussen rechtop te krijgen vanwege 
de combinatie harde wind en het gewicht van de Toppas, dan kunt u overgaan op handmatige 

begeleiding zonder Toppas. Daarvoor kunt u de bestemde onderdelen gebruiken genoemd onder het 

kopje “Onderdelen”. 

Het uiteindelijk niet kunnen gebruiken van Kratklimmen, valt onder slecht-weer-risico van een 

evenement. Restitutie is dus niet mogelijk. 

 


