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Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze 

gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikers- 

handleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven 

voorschriften. 

 

 

 

 
 

 

Model: Skihut Winterworld 
 

 

 

 

 

 

 

Springkussen  JB-Inflatable B.V. 

Typenummer  09 03V 

Blower ST-Fans BV 

Typenummer QF 1.1-230-50-EU 

Bouwjaar 2015 

Gebruikershandleiding 

http://www.augie.nl/


1. Opbouwinstructie 
 

Handel bij het opzetten als volgt: 

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 

- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras. 

- Gebruik op een harde ondergrond een grondzeil. 

- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond. 

- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 

- Gebruik altijd een geaard stopcontact. 

- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. 
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Plaats het opgerolde 

springkussen op het uitgelegde 

grondzeil. 

 

Sluit de blower aan het 

springkussen. 

Type: QF 1.1 – 230/50 - EU 

Steek de stekker van de blower 

in een geaard  en CE gekeurd 

stopcontact. 

Blaas het springkussen op en 

controleer 

 

Blaas het springkussen op en 

controleer 

Controleer het springkussen 

op schade. 

Zet het springkussen vast 

met haringen. 

Controleer of alle 

handelingen goed uitgevoerd 

zijn. 

Plaats de haringen tot 

maximaal 75 mm boven de 

grond en voorkom 

struikelgevaar.   

uitsteken. 



 

 

2. Afbouwinstructie 

 

Handel bij het neerlaten als volgt: 

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder. 

- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen. 

- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten. 

- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact. 
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Stap 04.               Stap 05.              Stap 06. 
 

 

 

 

 

 

3. Algemeen 
  

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten. 

- Berg de landvasten apart op. 

- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden. 

- Rol het springkussen in de bijgeleverde transporthoes. 

- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op. 

- Controleer de blower op schade, met name het snoer. 

- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.  

 

 

Wees er zeker van dat alle 

gebruikers van het 

springkussen verwijderd zijn. 

 

Neem de stekker van de blower 

uit het stopcontact 

Verwijder de blower van het 

springkussen. 

Verwijder de haringen van 

de landvasten. 

 

Vouw het kussen in 3 

lagen.Rol het springkussen 

op in de beschermhoes. Rol 

vanaf de opstap richting de 

slurf. Bind de sjorband er 

omheen. 

Verzorg het transport op een 

goede manier. Voorkom 

beschadiging door transport. 

U heeft meegekregen: 

- Kussen 

- Blower 

- 4 haringen 

- Gebruikershandleiding 

- Evt. grondzeil 



 

 

4. Gebruiksinstructie 
1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder constante toezicht van 

een volwassen persoon (18+), die op de hoogte is van deze gebruikershandleiding.  

2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 

3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. 

4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen. 

5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm. 

6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te 

zijn. 

7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het 

springkussen is niet toegestaan. 

8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan. 

9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen 

te zijn bij het gebruik van het springkussen.  

10. Het is niet toegestaan om te spelen bij de opstap. 

11. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 

12. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen. 

13. Het is niet toegestaan het kussen te beplakken met plakband of ander tape. 

14. Bij een windkracht van  meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of 

opblazen worden. 

15. Bij stroomuitval of storing aan de blower mag het springkussen niet gebruikt 

worden. 

16. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van 

het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.  

 

5. Plattegrond 
Uit veiligheidsoverwegingen  dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 

meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond 

weergegeven. 

 
N.B. :  Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen 

 


