
 

  

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing opbouwen Hot Rod. 
 

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 harde ondergrond staat, bent u verplicht om valdempende maten te gebruiken bij de opstap 
en afstap. Deze matjes dienen 1,20 meter rondom de opstap en afstap te liggen. 

2. Sleep het luchtkussen nooit op een harde of stenen ondergrond. 
3. Rol en vouw allereerst het kussen uit en zorg ervoor dat deze direct op de goede plaats ligt. Het kussen is naar de 

achterzijde opgerold, dus begin met uitrollen aan de zijde waar de achterkant van het kussen zal komen.  
4. Gebruik twee blowers van 1500 Watt. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentiaal (bijvoorbeeld 

een stopcontact met randaarde). Gebruik nooit meer dan één haspel per blower en gebruik per blower een aparte groep 
van 220V/16A. Zet de blower zover mogelijk van het kussen. 

5. Sluit het einde van alle luchtslangen zo strak mogelijk aan op de blowers. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje. 
6. Sluit alle uitstroomopeningen op de juiste manier. Eerst de rits sluiten en daarna het klittenband goed sluiten. 
7. Let goed op of het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het kussen aanwezig 

zijn. 
8. Controleer het kussen op eventuele lekkage(s). 
9. Plaats de blower op de maximale afstand van het 

springkussen. 
10. Gebruik de meegeleverde haringen om het kussen 

stevig te verankeren. Sla deze onder een hoek van 30
0
 - 

45
0
 in de grond. 

11. Leg de beschermhoes en sjorbanden van het kussens 
onder de luchtslang, zodat deze niet zoekraken. 

12. De Hot Rod is na het lezen van de 
gebruikershandleiding gebruiksklaar. 

 
 

Gebruiksaanwijzing afbouwen Hot Rod. 
 

1. Bouw het kussen af met 6 personen..!! 
2. Verwijder iedereen van het springkussen. 
3. Maak het kussen vrij van vuil, stof en/of zand en droog indien het kussen nat is geworden. 
4. 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. 
5. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.  
6. Trek de wielen naar binnen en leg het luchtkussen zo netjes mogelijk vlak en rechthoekig neer. Vouw dan het 

luchtkussen met minimaal 6 personen in de lengterichting in drie delen tot een breedte van ongeveer 1,80 meter (zie 
foto 1). 

7. Leg de beschermhoes netjes onder de laatste meter van het opgevouwen kussen (zie foto 2). 
8. Rol (niet vouwen) het luchtkussen direct vanaf het begin heel strak op. Dat vergemakkelijkt het tillen en vervoeren (zie 

foto 2). 
9. Rol het kussen richting de achterwand (en de luchtslangen).  
10. Rol het kussen door op de beschermhoes en pak het geheel in met de meegeleverde sjorbandjes en bind de touwtjes 

kruislings vast (zie foto 3).  

Foto 1.      Foto 2.     Foto 3. 

 

Let op: 
Bij slecht opgerolde en/of smerige luchtkussens worden heroprolkosten en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht met 
een minimum van € 25,-. 



Gebruikershandleiding voor veilig en plezierig gebruik 
1. Lees vóór gebruik volledig deze gebruikershandleiding. 
2. Controleer vóór gebruik of het luchtkussen goed verankerd is. 
3. Controleer vóór gebruik of de meegeleverde luchtpomp goed en stevig is aangesloten. 
4. Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening correct is aangesloten en of een eventuele stroomhaspel volledig is 

uitgerold. 
5. Plak nooit papieren of iets dergelijks op het kussen met plakband of ander tape. 
6. Op dit luchtkussen mogen maximaal 8 gebruikers. 
7. Niet met schoenen of scherpe voorwerpen (broekriemen) op het spring- of spelkussen. 
8. Niet eten en drinken op het luchtkussen. 
9. Niet spelen bij de opstap en bij de opstap van het luchtkussen. 
10. Geen salto’s of andere rare sprongen maken op het luchtkussen. 
11. Niet duwen, stoeien of ravotten op het luchtkussen. 
12. Niet klimmen op de wanden en randen. 
13. Er mag géén zeep gebruikt worden op het luchtkussen. 
14. Gebruik bij luchtkussens met hellingen éénrichtingsverkeer. 
15. Glijd bij kussens met hellingen nooit met het hoofd eerst naar beneden. 
16. Het is verboden om van de glijbanen naar beneden te springen of rennen. Glij op de billen naar beneden. 
17. Na het naar beneden glijden vanaf een glijhelling moeten de gebruikers onmiddellijk het kussen verlaten of 

doorstromen. 
18. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) iedereen van het luchtkussen verwijderen en de stekker eruit halen. 

Open de luchtuitstroomopening om het kussen sneller leeg te krijgen. 
19. Gebruik een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers en hen instructies te 

kunnen geven. 
 

Toezicht bij het luchtkussen: Er dient constant volwassen (18+), capabel en geïnstrueerd toezicht bij het springkussen 
aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct 
verbaal en/of fysiek in te grijpen. De toezichthouder dient zich strikt te houden aan de betreffende handleiding. 
 

Ongevallen: Indien er op het door u bij ons gehuurde Spring- of Spelkussen een ongeval is gebeurd, dient u een ongevallen 
registratieformulier in te vullen en bij het retourneren van het kussen aan ons af te geven. Wij zijn verplicht om dergelijke 
informatie in ons logboek te vermelden. Het ongevallen registratieformulier kunt u downloaden op 
www.augie.nl/ongevallen-registratieformulier.  
 

Aansprakelijkheid: De verhuurder (Augie Attracties & Events) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door de 
gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. 
Bij het verlaten van ons pand of onze transportmiddelen zijn de materialen niet door ons verzekerd. Wij gaan ervanuit dat u 
hiervoor zelf verzekerd bent of zelf het risico draagt. 
 

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 het evacueren van de mensen 
eenvoudiger te maken. 
 

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 vochtige (hand)doek 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 staan. 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. 

http://www.augie.nl/ongevallen-registratieformulier

