
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Springkussen Luchtkussen 1

Blower 1
Haringen 4
Hamer 1
Spanbanden 4
Transportzak 1
Instructiemap 1



Skyfun Verhuur

Wolput 107 

5251 ce Vlijmen.

+31 6 18682919

info@skyfunverhuur.nl

www.skyfunverhuur.nl

Stap 1: Kies een geschikte locatie uit en 

check of er geen scherpe voorwerpen 

bevinden voor het plaatsen van het  

springkussen

Stap 3: Rol het springkussen uit vanaf de 

achterkant naar voren

Stap 5: Maak de ritsluiting aan de 

achterkant dicht en vervolgens het 

klittenband

Stap 2: Verwijder de transportzak en de 

spanband

Stap 4: Vouw het springkussen helemaal

open

Stap 6: Sluit de luchtslang aan de blower 

en zorg dat de luchtslang niet gedraaid zit
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Stap 7: Stop de stekker in de volledig 

afgerolde haspel en zorg dat de 

stopcontacten beschermd zijn tegen water

Stap 9: Verander de touwen van het 

springkussen d.m.v. ankers 

→ LET OP: Indien het springkussen op 

stenen staat, plaats een pion over de 

ankers

Stap 8: Wacht tot het springkussen 

volledig is opgeblazen

Stap 10: Controleer het springkussen op 

evt. schade en meld dit bij Skyfun verhuur
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Stap 1: Zorg dat alle deelnemers van het 

springkussen af zijn

Stap 3: Verwijder de uit het stopcontact

Stap 5: Maak het klittenband open en 

vervolgens de rits

Stap 2: Verwijder alle ankers en touwen 

Stap 4: Verwijder de luchtslang van de 

blower

Stap 6: Wacht tot het luchtkussen volledig

is leeggelopen

3

Afbouw



Skyfun Verhuur

Wolput 107 

5251 ce Vlijmen.

+31 6 18682919

info@skyfunverhuur.nl

www.skyfunverhuur.nl

Stap 7: Vouw de linker- en rechterkant 

van het springkussen naar binnen, zodat 

het in een rechte baan ligt

Stap 9: Vouw van links naar rechts tot

over het midden

Stap 11: Plaats de transportzak op de

spanband en leg het springkussen weer 

terug op de transportzak

Stap 8: Vouw van rechts naar links tot het 

midden

Stap 10: Til aan de achterzijde het

luchtkussen op en plaats de spanband 

tegen het kussen aan

Stap 12: Rol het springkussen zo strak

mogelijk op 
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Stap 13: Trek als eerst het langste 

gedeelte van de transportzak over het 

springkussen heen 

Stap 15: Trek aan beide kanten het touw 

van de transportzak aan en haak deze aan 

elkaar 

Stap 14: Trek de spanband aan

Stap 16: Het springkussen is klaar voor 

retour 
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