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Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze 

gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikers- 

handleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven 

voorschriften. 

 

 

 

 
 

 

 

Model: Disco 4m 
 

 

Springkussen  JB-Inflatable B.V. 

Typenummer  1301 

Ventilator ST-fan 

Typenummer QF 1.1-230-50-EU (1,1 KW) 

Bouwjaar 2014 

Gebruikershandleiding 



Gebruikershandleiding model: Discokussen 4m 2 

1 Opzetinstructie 
 

 

Handel bij het opzetten als volgt: 

 

-  Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 

-   Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras, niet op een hellingshoek van 

meer dan 5 

-   Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond. Dit geld ook 

voor de publieke omstaanders. 

-  Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 

-  Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact. 

-  Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. 
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Stap 07.               Stap 08.                 Stap 09. 

 

 

 

 

Plaats het opgerolde 

springkussen op het 

uitgelegde grondzeil. 

 

Sluit de blower aan het 

springkussen. 

Type: QF 1.1 – 230/50 - EU 

Steek de stekker van de 

ventilator in een  geaard 

stopcontact. 

Sluit alle luchtuitlaten van het 

springkussen. 

Blaas het springkussen op en 

controleer – hierbij is het niet 

toegestaan het springkussen te 

gebruiken. 

Controleer het 

springkussen op 

schade. 

Bevestig het springkussen aan 

de meegeleverde landvasten. 

Controleer of alle handelingen 

goed uitgevoerd zijn. 

Plaats de landvasten tot maximaal 

25 mm boven de grond en voorkom 

struikelgevaar.  (zie berekening) 

uitsteken. 
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2 Neerlaatinstructie 

 

Handel bij het neerlaten als volgt: 

 

-  Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder. 

-  Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen. 

-  Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten. 

-  Neem de stekker uit het stopcontact. 
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Wees er zeker van dat alle 

gebruikers van het springkussen 

verwijderd zijn. 

 

Neem de stekker van de 

ventilator uit het stopcontact 

Verwijder de ventilator van het 

springkussen. 

Open alle luchtuitlaten van het 

springkussen. 
Verwijder de landvasten. Verzorg de transport op een 

goede manier.  

Zie 3 transport. 
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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 kan het opgerold worden. 

-  Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak. 

- 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. 

 

 

 

 

  

4 Gebruiksinstructie 
 

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een 

volwassen persoon.  

2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 

3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. 

4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 9 personen. 

5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm. 

6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te 

zijn. 

7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het 

springkussen is niet toegestaan. 

8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan. 

9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen 

te zijn bij het gebruik van het springkussen.  

10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 

11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen. 

12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of 

opblazen worden. (of voor het dreigen om te vallen van het speeltoestel)  

Windkracht 5 heeft de volgende kenmerken: bladeren van bomen ruisen, gekuifde 

golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om 

13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt 

worden. 

14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van 

het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.  
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5 Plattegrond + toegang instructie 

 
Uit veiligheidsoverwegingen  dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 

meter aanwezig te zijn, hierbij dient voor gebruik ook zorg gedragen te worden voor een veilige 

manier van toelating.  

Ook dient ten alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven. 

 

Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.  
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6 Identificatie en gebruik van het speeltoestel, met onderhoud voorschriften. 
 

 

6.1     Omschrijving van het speeltoestel 

 

Afmetingen en gewicht: 

 

Totaal   L x B x H  cm.  370 x 380 x 384 

Gewicht     kg. 120 kilo 

Aantal veranker pennen   stuks 2 

Aantal persooneels leden explotatie:  pers.  1 

 

 

6.2    Lijst van totale uitrusting: 

 

Voor het correct plaatsen van het speeltoestel dient u het volgende gereed te hebben: 

 

- Grondzeil ter grote van het speeltoestel 

- Verankerpennen, deze dienen ten alle tijden op stevige bodem verankert te worden zoals 

gras/aarde bodem.  

- Hamer voor het slaan van de pennen in de grond 

- Steekwagen voor transporteren op locatie 

 

 

6.3    Begeleiding: 

 

Het toestel dient ter aller tijde begeleid te worden door minimaal 1 persoon boven de 18 jaar deze 

goede visuele kijk heeft op de situatie in en rond om het speeltoestel en volgt het spelbeeld in het 

speeltoestel. Overigens dient deze een fluitje bij zich te hebben om de gebruikers bij gevaar te 

waarschuwen en het speelobject te verlaten. Hierbij is de begeleider(s) ook gekleed met een geel 

hesje om zo onderscheid te maken met eventuele omstaanders. 

De begeleider dient vooraf te weten hoe bij noodgevallen en ongevallen te handelen en waar 

eventuele hulp in te schakelen. 

 

 

6.4  Routine inspectie: 

 

Het toestel en omgeving dient voor gebruik gecontroleerd te worden op: 

 

- Geschiktheid van locatie 

- Plaatsing verankerpunten conform het voorgeschrevene 

- Gebruik van eventuele overige uitrustingen en gebruik van va dempende matten. 

- Nakijken op schades en kapotte naden 

- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los 

liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming of roestplekken. 

- Druk in toestel, is deze goed en stabiel voor gebruik, hierbij dient u ook de zekerheid van 

stevige aansluiting met blower goed te controleren 

 

 

 



Gebruikershandleiding model: Discokussen 4m 8 

6.5 Periodieke inspecties: 

 

Deze inspecties dient u uit te voeren elke 1 tot 3 maanden en te controleren op: 

 

- Voorgaande inspectierapporten en certificaten. 

- Identificatiemarkeringen op blower en speeltoestel, aanwezigheid 

- Verankerpunten en pennen conform geleverd en beschreven, op scheuren en slijtage. 

- Speeltoestel nakijken op schades, scheuren, naden en overige gebreken, hierbij dient ook 

de wanden en obstakels nagekeken worden op sterkte en druk in het gehele toestel. 

- Blower controle op type, vermogen. 

- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los 

liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming voor in en uitlaat 

of roestplekken. 

- Indien er gebruikgemaakt wordt van een benzine aangedreven motor, dient ook de vuldop 

gecontroleerd te worden. 

- Indien aanwezig dienen ook de interne verbindingen na gekeken worden. 

 

6.6 routine onderhoud: 

 

Het speeltoestel dient i.v.m. veiligheid en hygiëne tijdig schoongemaakt te worden: 

 

Het speeltoestel is uitsluitend schoon te maken met neutrale zeep met water, zoals bijv.  

afwas middel. 

 

Van de volgende onderdelen: 

 

- Het gehele speeltoestel, hierbij verontreiniging en weefselresten verwijderen. 

- Roest controle op blower 

- Uitblaaspunt blower schoonmaken 

 

Hierbij is voor uitvoerig onderhoud de volgende reacties nodig: 

 

- Vervangen van versleten of defecte onderdelen 

- Repareren van gespleten naden 

- Repareren van gaten en scheuren 

- Repareren of vervangen van defecte structurele componenten  
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Bij het constateren van schade of defecte onderdelen dan dient men contact op te nemen met de 

volgende firma voor het repareren van: 

 

 

JB-Inflatable B.V. 
Ampere 10 

7942 DD Meppel 

Nederland 

  

Telefoon:            0031 (0)522-246169 

 


