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De Sweeper 
 

Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met 
foto instructies. Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handhaaf de 
instructies. Bij de op- en afbouw en het in gebruik nemen van de Sweeper, dient minimaal één 
volwassen persoon toezicht te houden.  
 

Technische gegevens Sweeper    

 Werkterrein: 13 m doorsnede.  

 Stroomvoorziening: 230 volt ( 1x1100 watt)  

 Totaal gewicht 400 kg  

 Transport laadklep noodzakelijk/ oprijaanhanger.  

 Leeftijdsindicatie vanaf 8 jaar (minimale lengte 120 cm).  
 

Voorbereiding plaatsing     

 Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen. 

 Zoek een geschikte zachte ondergrond. (Grasveld of ondergrond met valdemping)  

 Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.  

 Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.  

 Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.  

 Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.  

 Bekijk de gehele fotohandleiding. 
 
Spelregels/ Doel   
Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet 
kan! Toezichthouden door minimaal 1 toezichthouder.  
1. Het springkussen is voor max. 6 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.  
2. Doel: Dit spelkussen is als fun en competitie te gebruiken.  
3. De begeleider van de Sweeper bedient de arm van de attracie, deze arm draait rond. De deelnemers 
staan op de ronde plateaus en springen over de bewegende arm en landen met beide voeten op de 
plateaus. Indien een deelnemer op het kussen valt, stopt de begeleider de arm, als de deelnemer van 
het kussen is afgestapt, kan het spel weer verder tot er een winnaar blijft staan. 



Algemene Veiligheidsnormen voor de Sweeper 
 

 Op het luchtkussen en/of de attractie mag geen water, zeep of ander glijmiddel worden gebruikt. 

 Zorg voor deskundig begeleiding, minimale leeftijd 18. 

 Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk kan hier een beroep op gedaan worden. 

 Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten. 

 Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, 
drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.  

 Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van 
het luchtkussen en/of de attractie. 

 Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije 
stroomgroep).  

 Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af. Gebruik deze 
attractie dan absoluut niet. 

 Kinderen kleiner dan 120 cm mogen uitsluitend geen gebruik maken van het luchtkussen en/of 
de attractie.  

 Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen 
en/of de attractie op eigen risico of zetten het voorwerp af.  

 Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.  

 Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de 
attractie halen.  

 Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het 
luchtkussen en/of de attractie bevinden.  

 Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.  

 Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen.  

 Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.  

 U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze 
niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt 
en in gebruik neemt.  

 Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attractie beschermde kleding te 
dragen ter voorkoming van brand/schaafwonden en letsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Controleer de ondergrond op 
scherpe 

voorwerpen. 
 Plaats het toestel niet op een 

helling met een 

hoek scherper dan 5%. 
 Houdt rondom de attractie 

rekening met een vrije ruimte van 
2 meter. 

 Plaats het onderstel in het midden 

van de ruimte waar de Sweeper 
moet komen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 Klik de hendel in de zijkant van het 
onderstel. En til hiermee het 

onderstel iets op. 
 Laat door iemand anders de wielen 

verwijderen en op deze plaats de 

poten plaatsen. 

 Doe dit ook bij de andere kant van 

het onderstel. 
 

 

 

 Rol de twee kabels uit naar de plek 

waar uiteindelijk de bedieningskant 
moet komen te staan. 
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 Schuif beide armen van de Sweeper in het 
onderstel. 

 Borg ook deze goed door de pen door het gat 

te steken en deze vast te zetten met het 
spanbandje. 

 Bevestig daarna de veiligheidsmatten om de 
nog bloot liggende metalen onderdelen. 

 

 

 

 

 Nu kan de blower worden aangesloten 
 Schuif de slurf over de mond van de blower en 

trek deze goed strak aan met een spanband. 

 Zorg dat de slurf niet gedraaid zit 
 Vervolgens kan de stekker van de blower op 

een geaarde stroomvoorziening worden 
aangesloten. 

 

 
 Schuif nu de zes plateaus in de openingen in 

het kussen. 
 

 

 

 



 

 
 

 Sluit nu de bedieningskast aan. 
 De stekkers passen maar op één 

manier in de bedieningskast. 

 Sluit de bedieningskast vervolgens 
aan op een geaarde 

stroomvoorziening. 
 LET OP: Dit moet een aparte vrije 

groep zijn. 

 
 

 
 Plaats naast de attractie het 

waarschuwingsbord met de 

instructies voor de deelnemers. 
 

 
 
 

 
 De Sweeper is nu bijna klaar voor 

gebruik. 
 Draai enkele testrondes zodat u exact 

weet hoe de Sweeper reageert. 
 LET OP: controleer of de rode 

noodstop uitgetrokken is. Is dit niet 

het geval dan werkt de Sweeper niet. 
 LET OP: De Sweeper draait enkel 

rond wanneer de knop “Start” op de 
bedieningskast ingedrukt blijft. 

 Controleer of het kussen compleet 

hard is. 
 

 
 
 

 
 

 Als extra moeilijkheid kunnen de 
zwaaiarmen nog worden verhoogd, 

waardoor de deelnemers nog hoger 
moeten springen. 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bedienen/begeleiden van de Sweeper 
 
 Lees deze regels aandachtig en wijs de gebruikers hier op. 

 De Sweeper dient te allen tijde te worden begeleid door minimaal 1 
volwassen persoon. 

 Zet het veiligheidsbord met instructies duidelijk bij de entree van de 
Sweeper. De begeleider houdt zich aan deze instructies. 

 Verboden voor kinderen kleiner dan 1,20 meter. 

 Vorm een overzichtelijke rij met deelnemers. 
 Maximaal 6 deelnemers tegelijk op de attractie. 

 Het is niet toegestaan schoenen of ander schoeisel te dragen. 
 Geen scherpe voorwerpen, sieraden of telefoons dragen. 

 Meld aan de 6 deelnemers: 
- Sta met het gezicht naar het midden. 

- Als je er af valt, bukken en direct van het kussen af. (Dan hoeft de 
Sweeper niet stopgezet te worden.) 

- Niet aan de zwaaiarmen komen, erop springen of op leunen. 
- Geen salto’s of andere rare sprongen maken. 

 Stop de Sweeper direct nadat iemand ernstig is gevallen. Start de Sweeper 
pas weer wanneer iedereen op zijn plaats staat. 

 Verboden te duiken of salto’s te maken. 
 Laat geen andere personen dan de 6 deelnemers tegen het kussen leunen 

of op het kussen staan. Houdt anderhalve meter rondom het kussen vrij. 

 Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan. 
 Bij regen en nattigheid de attractie niet gebruiken. 

 Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs. 
 Houdt iemand zicht niet aan bovenstaande regels, stop de attractie dan 

direct. 
 Bij eventuele storingen direct contact opnemen met Augie Attracties & 

Events. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Afbouw Sweeper 
 

Voorbereiding: 
 Zorg dat alle deelnemers van de attractie af zijn. 
 Trek vervolgens de stekkers van de blower uit de stroomvoorziening. 

 Maak alle luchtgaten open zodat de lucht makkelijker uit het kussen kan. 
 Haal vervolgens alle haringen uit de grond. 

 
Het kussen oprollen: 
 Laat eerst alle lucht uit het kussen. 

 Klap het kussen vervolgens eerst een keer dubbel. 
 Klap vervolgens de ronding terug naar binnen. 

 Daarna klap u het geheel nog een keer dubbel zodat er een lange baan van 
ongeveer palletbreedte (1,20 meter) overblijft. 

 Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is belangrijk dat u zo strak mogelijk 

begint! 
 Leg aan het einde een spanband onder de baan zodat u deze straks direct vast kunt 

maken 
 Wanneer u het kussen volledig heeft opgerold ziet u vanzelf de spanband weer 

liggen. Deze dient u goed strak vast te maken. 
 Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u een rol die gemakkelijk op een pallet kan 

worden gerold. 

 
Het onderstel: 

 De andere onderdelen kunnen weer in tegengestelde volgorde van de opbouw 
worden gedemonteerd. 
 

 LET OP: Zorg ervoor dat u alle onderdelen netjes op de pallets plaatst en goed vast 

zet tijdens transport. 
 

 


