INSTRUCTIES M.B.T. VEILIG GEBRUIK SPRINGKUSSENS
Aansluitgegevens:
220-230 volt 2000 watt
nb! altijd ge-aard stopkontakt gebruiken
Onze Boing-Zizzi inflatables zijn gekeurd en gecertificeerd door AIB Vincotte Nederland BV
Heusing 2 4817 HW Breda
OPZETTEN
1. Plaats het springkussen nooit op een vuile, of met scherpe voorwerpen (steentjes) bevuilde ondergrond..
2. Gebruik altijd het meegeleverde onderzeil.
3. Indien de ondergrond hard is dient u een schokdempende ondergrond aan te brengen rondom het springkussen.
4. Zorg ervoor dat het springkussen verankert wordt in de grond, ongeacht de weersomstandigheden of lokatie, met de
verankeringspunten welke aan het kussen zijn gemonteerd.
5. Blower: plaats de blower op een zover mogelijke afstand van het springkussen. Laat de blower nooit onbeschermd in de
regen staan. Zorg ervoor dat het aansluitsnoer geen obstakel in de omgeving vormt. Let op dat de aanzuigopening van de
blower altijd vrij blijft, dus nooit afdekken met een zeiltje of dergelijke.
6. Indien er een verlengkabel gebruikt wordt zorg er dan voor dat deze altijd ge-aard is. (altijd ge-aard stopkontakt gebruiken!)
7. Start de blower, het duurt maximaal 2 minuten voordat het springkussen geheel gevuld is. Laat de blower continu draaien.
Houdt kinderen weg van de blower. Zorg ervoor dat het springkussen altijd minimaal 1 mtr vrijstaat van muren of andere
objecten.
GEBRUIK
1. Het gebruik van het springkussen is geheel voor eigen risico van de huurder.
2. Tijdens het gebruik van het springkussen dient ten allen tijde een volwassene aanwezig te zijn.
De toezichthouder dient goed geinformeerd te zijn ten aanzien van het gebruik van het springkussen. Minimaal 1
toezichthouder dient in het bezit te zijn van een EHBO diploma. Minimale leeftijd toezichthouder is 18 jaar (geldt voor
commercieel gebruik)
3. De toezichthouder dient zich ervan te overtuigen dat de gebruiker van het springkussen:
1
Geen schoenen aanheeft of andere scherpere voorwerpen die het kussen of
personen zouden kunnen beschadigen c.q. verwonden.
2
Er niet teveel kinderen in zitten
3
Men geen etenswaar of drinken op het kussen nuttigt.
4
Men onderling niet duwt.
5
Klimmen op de randen of bovenbouw is absoluut niet toegestaan.
4. Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van instructies komen geheel
voor rekening van de huurder.
5. Het springkussen bij voorkeur niet bij nat weer gebruiken. Mocht het tussentijds hard gaan regenen, dan
dient het kussen opgevouwen en afgedekt te worden. Nooit het springkussen on-afgedekt in de regen laten liggen!!!
6. Gebruikers die onder invloed van alcohol en of andere drugs, of medicijnen die een gevaarlijke bijwerking hebben, mogen
onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van het springkussen.
7. Het springkussen mag nooit gebruikt worden bij windkracht 5 of hoger.
8. Springkussens met geluids en licht installatie (|bv Disco springkussen) mag niet worden gebruikt bij hevige regenval.
8. Gebruikers moeten gemakkelijke kleding dragen, let op met b.v. koordjes van capuchon en dergelijke.
9. Het dragen van een bril op het springkussen is niet toegestaan..
10. De materialen zijn na afgifte door de verhuurder niet meer verzekerd!
11. Het is niet toegestaan het dak van het springkussen te verwijderen. Indien toch verwijderd wordt hier 10 euro voor in
rekening gebracht!.

WAT TE DOEN ALS HET SPRINGKUSSEN PLOTSELING LEEGLOOPT

-

Verwijder zo snel mogelijk alle gebruikers van het springkussen. Controleer of de blower nog goed bevestigd is.
Controleer of de blower nog goed functioneert. Controleer of de luchtuitlaten goed afgesloten zijn. Controleer op
beschadigingen. Controleer of ritsen aan de zijkant nog dicht zijn.
INPAKKEN
1. Overtuig Uzelf ervan dat iedereen het springkussen verlaten heeft en verwijder alle aanwezige materialen.
2. Schakel de stroom uit en koppel de blower af.
3. Wacht ongeveer 10 minuten totdat de lucht uit het kussen is. Rol het kussen daarna langzaam in de richting van de
opblaasopening op, zodat de nog aanwezige lucht het kussen kan verlaten.
4. Rol het kussen daarna weer uit en vouw het kussen op van buiten naar binnen tot halverwege.
5. Vouw het kussen nogmaals in dezelfde richting.
6. Rol het kussen daarna langzaam strak vanaf de voorkant op, de nog aanwezige lucht zal daardoor langzaam ontsnappen.
7. Als het springkussen niet gebruikt wordt, dient dit veilig en droog!! bewaard te worden.

Indien het springkussen niet schoon en geheel droog retour komt zullen de schoonmaakkosten € 50,00
bedragen!!
Bij deze verklaart de huurder bovenstaande instructies gelezen en begrepen te hebben.
8.

Handtekening huurder:

