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Gebruiksaanwijzing Levend Tafelvoetbal. 
 

Opbouwen: 
1. 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. Als het luchtkussen op een stenen ondergrond staat, zet het kussen dan op 

een grondzeil. Sleep het luchtkussen nooit op een stenen ondergrond. 

2. Rol en vouw eerst het kussen uit en zorg ervoor dat deze direct op de goede plaats ligt. 

3. Sluit het einde van alle luchtslangen zo strak mogelijk aan op de blowers. Gebruik hiervoor het 

aangehechte bandje. Sluit alle luchtuitstroomopeningen op de juiste manier; klittenband goed sluiten en 

lussen aanéén rijgen. 

4. Gebruik een CE gemarkeerde blower. 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. Zet de blower zover mogelijk van het kussen. 

5. Let goed op of het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het 

kussen aanwezig zijn. 

6. Controleer het kussen op eventuele lekkage(s). 

7. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen. 

8. Gebruik de meegeleverde haringen om het kussen stevig te verankeren. 

9. Leg de beschermhoezen en sjorbanden onder de luchtslang. 

10. Leg alle aluminium buizen op volgorde op de grond (1 t/m 6). Van alle nummers zijn er twee buizen die in 

elkaar geschoven kunnen worden. Let er bij het ineen schuiven op dat het cijfer van de ene buis tegen het 

cijfer van de andere buis komt. 

11. Schroef alle bouten vast met de bijgeleverde schroevendraaier. 

12. Laat nu alle complete 5,5 meter buizen op de rand van het kussen leunen. Leg de rode en blauwe schuivers 

in het veld van het kussen en schuif deze op de palen, terwijl een ander de buizen aanschuift tot over de 

andere rand van het kussen. 

13. Zet de buizen vast met de bijgeleverde elastieken. 

14. De volgorde van de schuivers: Keeper rood; 2 spitsen blauw; 3 verdedigers rood; 3 verdedigers blauw; 2 

spitsen rood; keeper blauw. 

15. Het Levend Tafelvoetbalspel is nu gebruiksklaar. 

16. Let op..!! Zorg dat er geen publiek/personen in het verlengde van de palen staan. 

Bij het eventueel verschuiven van de palen, kan een paal hard aankomen..!! 
 

 

Afbouwen. 
1. Verwijder iedereen van het springkussen. 

2. Maak het kussen vrij van zand en vuil. 

3. Maak de elastieken van de palen los en trek de palen uit het kussen. 

4. Haal dan de schuivers uit het kussen. 

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

van de blower. Maak ook de uitstroomopening open, het kussen zal nu langzaam 

leeglopen. 

6. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.  

7. Leg het luchtkussen zo netjes mogelijk vlak neer en vouw de wanden strak naar 

binnen. 

8. Vouw dan het luchtkussen in de lengterichting in vier gelijke delen.  
9. Rol (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op. Dat vergemakkelijkt het tillen en 

vervoeren.  

10. Rol het kussen richting de klittenbandsluiting en/of de luchtslang.  

11. Rol het kussen door op de beschermhoes en pak het geheel in met het 

meegeleverde sjorbandje. Trek niet te hard aan de touwtjes, zodat de zeilringen er 

uit worden getrokken. 
 

 

Algemeen: 
 Er dient minimaal één geïnstrueerd persoon voor toezicht bij dit kussen aanwezig 

te zijn. 

 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 het luchtkussen. 

 Bij slecht opgerolde en/of smerige luchtkussens worden personeelskosten ingehouden van de door u 

betaalde borg met een minimum van € 25,-. 

Z.O.Z. 

http://www.augie.nl/


 

Handleiding voor optimale veiligheid en plezierig gebruik: 
 

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

2. Het luchtkussen plaatsen op een zachte ondergrond. 

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

4. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is. 

5. Voor gebruik controleren of de meegeleverde pompen goed en stevig zijn aangesloten. 

6. Gebruik bij voorkeur een sponsbal of andere zachte bal. 

7. Nooit met schoenen of scherpe voorwerpen op het springkussen. 

8. Niet eten en drinken op het luchtkussen. 

9. Het Levend Tafelvoetbal is bestemd voor 2 x 6 personen. 

10. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) iedereen van het springkussen verwijderen en de 

stekker eruit halen. 

11. Niet spelen op en bij de opstap. 

12. Voor vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met Augie Attractieverhuur. 
 

 

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: 

- bij een windkracht van meer dan 6 

- in een brandgevaarlijke omgeving 

- bij onvoldoende (dag)licht 

- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is 
 

Schoonmaken van het kussen: 

Het kussen dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat in ieder geval alle eventuele 

modder of zandresten met een tuin- of brandslang verwijderd 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. 

Gebruik geen schuursponsen en metalen of scherpe voorwerpen.   
   

Bij regen: 

- Bij regen het kussen opgeblazen in de regen laten liggen. Anders stroomt het regenwater in het kussen via 

de naden!!!! 

- Zorg dat er in ieder geval geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te leggen. 

- Mocht het niet lukken om het kussen in opgeblazen toestand achter te laten, vouw dan het kussen in zijn 

geheel 1 x dubbel. 

- Indien er wel water in het kussen stroomt, zullen wij het kussen van binnen moeten droogmaken. Deze 

kosten kunnen hoog oplopen!! 
 

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 luchtuitstroomopening te betreden. 

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

 

 


