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Samenvatting
belangrijkste vereisten springkussen:

Artikel 1: Plaatsing
- Rondom het springkussen moet 1,8 meter vrije
zijn. De afmeting van het springkussen is terug te
vinden op onze website.
- Achter elk springkussen zit een luchtslurf van
2 meter. Achter deze slurf dient ook 1,8 meter vrij
te zijn. Zie ook de rechter afbeelding.
- Het springkussen mag alleen geplaatst worden
op een vlakke en harde ondergrond.
(max 5% helling)
- Het springkussen mag alleen gebruikt worden
mits deze goed verankerd is.
- Op een harde ondergrond zijn valmatten verplicht.
- Bij windkracht 5 Bft, mag het springkussen niet
gebruikt worden.
- Wanneer Happy Rent de transport uitvoert, moet de plaats waar het gehuurde moet komen te staan
toegankelijk zijn voor een palletwagen. Dit betekent dus dat de toegangsweg hard, vlak en overal
minstens 0,8 m breed moet zijn. Ook moet de weg tot de locatie bereikbaar zijn voor een onze
bestelbussen. Denk ook aan wegafzettingen en een goed bereikbare laad, los en parkeerplek.

Artikel 2: Vereiste Stroom Voorzieningen
- De blazer van het springkussen trekt 220 Volt - 6,9 Ampère, 1.100 watt.
advies: Gebruik een vrije stroomgroepen.

Artikel 3: Zelf transport uitvoeren
- Wanneer de springkussens zijn opgerold hebben deze afmetingen van 1,2 bij 1 bij 1 meter.
Wij adviseren om de kussens minimaal in een stationwagen te vervoeren. Tips, advies en overige
belangrijke informatie
- Een springkussen kan (afhankelijk van het model) over langere afstanden niet worden opgetild,
dus het is niet mogelijk om de attractie op trappen 1 verdieping hoger te krijgen.
- De officiële doelgroep van de springkussen zijn kinderen.
- Het gebruik van eten, drinken, schoenen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen is niet toegestaan.
- Het PVC en de blower zijn regenbestendig.
- Bij het springkussen zit standaard geen verlichting.
- Het springkussen dient schoon te zijn tijdens het afbouwen, anders kunnen er schoonmaakkosten
in rekening worden gebracht.
- Voldoet de locatie niet aan een van deze eisen? Neem dan even contact op met onze klantenservice
om te overleggen of het toch mogelijk is een springkussen te gebruiken op uw feest.
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Gebruikershandleiding

1 OPZET INSTRUCTIE
Handel bij het opzetten als volgt:
- Controleer de verkeerssituatie ter plekke en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Rol het speeltoestel uit op een vlakke ondergrond. Deze ondergrond is bij voorkeur zacht bijvoorbeeld
gras, zand, of rubber tegels/matten. Plaats het toestel niet in een brandgevaarlijke omgeving.
Plaats het toestel nooit op het water
- Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen of verontreinigingen op of onder het speeltoestel liggen die
mogelijk onveilig zouden kunnen zijn voor de gebruikers en/of het speeltoestel zouden kunnen beschadigen.
- Houdt rondom het toestel rekening met een vrije ruimte van minimaal 180 cm. (zie plattegrond hoofdstuk 5).
Bovendien moet er voldoende vrije hoogte boven het luchtkussen aanwezig te zijn, opdat men op geen enkele
wijze contact kan maken met voorwerpen boven het luchtkussen.
- Plaats het toestel niet op een helling met een hoek scherper dan 5%
- Sluit alle luchtuitlaten.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Willen het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
- Sluit de voorgeschreven luchtpomp (TFC-Fan 1.1 Kw (1.5 Hp) aan op de luchtinlaatpijp. De luchtpomp
moet elektrisch veilig zijn en voldoen aan de richtlijn Machines (eventueel zonder aan- uitschakelaar).
Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet los getrokken kan worden. De luchtpomp moet op minimaal
1,8 Meter afstand van het speeltoestel geplaatst worden, niet in looproute en buiten bereik van derden.
- Veranker het speeltoestel door alle verankeringsringen /banden aan de onderkant van het speeltoestel
en alle verankeringslijnen met piquets vast te zetten om kantelen/omwaaien te voorkomen. Plaats de
piquets/ankers schuin tegen de belastingsrichting in en niet meer dan 25 mm. boven de grond laten
uitsteken. De verankeringslijnen moeten goed zichtbaar zijn en niet in looproute ’s worden geplaatst.
- Het speeltoestel is klaar om opgeblazen te worden.
Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden
- Inspecteer of het speeltoestel in orde is. Een beetje luchtverlies uit de naden is normaal. Let erop dat alle
luchtuitlaten dicht gemaakt zijn en dat het speeltoestel niet gescheurd is.
- Het toestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van Beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van het
speeltoestel zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik het toestel nooit onverlicht.

Verankeren met haringen:
De haringen dienen in een hoek van 30 tot 45 graden geplaatst te worden ten opzichte van de grond in de
richting van het springkussen. De haringen dienen een afgeronde kop te hebben en maximaal 25 mm uit te
steken van de grond. De maximale windkracht waarbij het springkussen gebruikt mag worden is 38 km
per uur (kracht 5 op de schaal von Beaufort).
Indien er geen haringen gebruikt kunnen worden zal het
springkussen door een andere methode vastgemaakt moeten
worden aan de grond. Dit kan door de ankerpunten direct aan
reeds aanwezige voorzieningen in de bodem vast te maken of
gebruik te maken van gewichten zoals zandzakken voor zover
deze een kracht van 1 600 N kunnen weerstaan. Indien het
springkussen vastgemaakt wordt aan een voertuig dient dit
voertuig niet verplaatst te kunnen worden en onder toezicht te
staan van een toezichthouder.
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1B FOTO OPZET INSTRUCTIE

Een speeltoestel dat op een verharde ondergrond wordt geplaatst (bijvoorbeeld steen of asfalt)
dient aan alle open zijdes te zijn voorzien van valdempend materiaal. Bij een springkussen kun je
gebruik maken van speciale valmatten.

Hoeveel matten heb je nodig bij een springkussen?
De valzone rond een speeltoestel (valgebied) is het gebied dat kan worden geraakt door een gebruiker
wanneer deze valt. Voor opblaasbare speeltoestellen is die valzone rond de ingang, uitgang en open
zijdes bepaald in de NEN-EN14960:2019-1. Er vanuit gaande dat ieder springkussen één toezichthouder
heeft, kun je de volgende lengtes aanhouden:
*Open zijdes: 1.2 meter aan alle zijdes.
*Ingang/uitgang: 1.2 meter aan alle zijdes.
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2 NEERLAAT INSTRUCTIE

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 steker uit het stopcontact.

3 TRANSPORT EN OPSLAG

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is kan het worden opgerold.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.
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4 GEBRUIKSINSTRUCTIE

1. Gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een bekwaam volwassen
persoon (+18).
2. Geen schoenen, brillen, hete of scherpe voorwerpen op het springkussen.
3. Geen voedsel, kauwgum, ijsjes of snoep op het springkussen. Niet roken op of bij het springkussen.
4. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of andere drogerende middelen gebruik te
maken van het springkussen.
5. Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen. Ook salto’s of (kopje)duikelen is verboden.
6. Het is verboden om op de wanden te klimmen.
7. Niet aan de netten hangen, niet in de netten klimmen.
8. Bij windkracht 5 (bft) of meer is het verboden het springkussen te gebruiken of op te blazen.
9. Bij stroomuitval of storing van de blazer moet iedereen direct van het springkussen af.
10. Minimale is werkdruk 10 mBar, maximale werkdruk is 30 mBar.
11. Springkussen is geschikt voor het aantal aangegeven personen van 4 tot 14 jaar.
12. Maximale lengte van de gebruiker is 150 cm.
13. Maximaal aantal aangegeven personen mogen tegelijk op het springkussen.
14. De in- en uitgang tot het springkussen moet ten alle tijden vrij gehouden worden.
15. Laat grote en kleine gebruikers om de beurt gebruik maken van het springkussen.
16. De toezichthouder dient het gedrag van de gebruikers continue in de gaten te houden,
en gebruikers door middel van aanwijzingen en/of een fluitje te attenderen op mogelijke overtredingen
van de regels.
Ook dient deze de gebruikers direct te evacueren bij een haperende luchttoevoer en duidelijke instructie
te geven over wat te doen bij nood of een ongeval.
De veiligheidsregels staan vermeld op elk springkussen: Het aantal personen, de leeftijd en de
lengte verschillen per model.

5 PLATTEGROND

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het springkussen
een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn.
Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de
plattegrond weergegeven.
De afmetingen van elk springkussen staan op onze website.
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