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     Opbouw en opvouw instructie springkussens Verhuurpret. 

 

 

 

 Maak nu de ritssluitingen aan de onderkant van het 
springkussen dicht. Hierna het klittenband zo strak mogelijk 
terugplaatsen.  

Opbouwen: 

Opbouwen van de springkussens is zeer simpel. Leg het grondzeil op de plek waar het springkussen moet komen te 
staan. Kijk goed dat de ondergrond zoveel mogelijk vlak is en vrij van obstakels en of scherpe voorwerpen. Leg nu 
eerst het grondzeil uit. Leg nu het springkussens in het midden van het grondzeil en maak de riemen los.  Rol en 

vouw het springkussen nu uit. (op deze manier dient het ook weer verpakt te worden). 
 Zorg dat het kussen goed verdeeld op het grondzeil ligt. Maak de blower vast aan de slurf, hiervoor zit een riempje 
aan het uiteinde van de slurf. Zorg dat de slurf niet gedraaid zit. Dit moet u goed vasttrekken. 
 Stop nu de stekker in het stopcontact en het springkussen begint zich op te blazen. Als u gebruik maakt van een 
kabelhaspel dient u die volledig uit te rollen. Zorg dat u de blower vrij staat en er niets voor de luchtinvoer van de 
blower staat.  

 

 

 
 
 
 
 

Nu kunt u het springkussen vast maken met het bijgeleverde touw en eventueel haringen.  

Laat een beetje speling op het  touw dit om scheuren tegen te gaan. 
 Pas als het springkussen volledig is opgeblazen mogen er kinderen op het kussen. 

 

 

 

 



 

Tijdens het gebruik

 

: 

 
Er dient tijdens het gebruik continu toezicht te zijn op het kussen. Deze moet er op letten dat er geen 
kinderen op de wanden klimmen. 
De opstap van het springkussen is niet voor te springen. 
Geen eten, drinken, brillen en schoenen op het springkussen. 
De blower moet continu blijven draaien, controleer deze ook af en toe of het riempje nog vast zit en de 
blower nog recht staat. Deze kan door het springen omvallen. Zorg dat de blower niet op los zand  staat 
(dit kan hij bij omvallen opzuigen). Geen kinderen bij de blower. 
Het luchtkussen kan tegen regen. Bij zwakke of matige wind en regen kan het 
luchtkussen gewoon op blijven staan. Er ontstaan wat luchtbelletjes in de naden, doch 
door de lucht kan water niet in het kussen dringen. Tijdens regen het luchtkussen niet 
gebruiken. Na de regen even laten drogen of droogdweilen, daarna kan het luchtkussen 
weer gebruikt worden. 
Bij matige/krachtige wind met veel regen het luchtkussen opvouwen. Zie hiervoor de 
opvouw instructies. Het kussen nooit in de regen laten liggen indien blower uit is. Het 
regenwater loopt dan in het kussen en is zeer moeilijk te drogen. Dat brengt voor u hoge 
kosten met zich mee. 
Inzakken van het luchtkussen tijdens gebruik 
Mocht het gebeuren dat het luchtkussen tijdens gebruik inzakt, verwijder dan zo snel 
mogelijk alle personen. Controleer of de blower nog op de juiste wijze aan het 
luchtkussen is bevestigd. Controleer de stroomvoorziening. Controleer of de luchtsluizen 
nog goed dicht zijn en zoek naar eventuele beschadigingen. Indien u niets vindt, neem 
dan direct contact op met Verhuurpret 06-20297734. 

 

 

 

 

 



 

 

Opvouwen:   
 

Zorg eerst dat alle kinderen van het springkussen zijn.  

Maak eventueel het springkussen nog schoon als dit van toepassing is. Maak dan eerst alle ritssluitingen 
open. Vervolgens haal de stekker eruit.  

Nu zal het springkussen leeglopen. Het beste kunt u nu 15 tot 30 minuten wachten. Maar u kunt ook 
meteen beginnen met het opvouwen en oprollen van het springkussen. Dit vergt wel iets meer energie.  

Begin met alle delen van het springkussen te 
verdelen over de bodem van het springkussen. Het 
beste kunt u over het kussen lopen (schoenen uit).  

 

 

 

Bij het grote springkussen Spring en Glij moet u 
het springkussen eerst 2 keer van buiten naar 
het midden vouwen 

Dus vanaf de voorkant gezien. Eerst van links 
tot het midden vouwen. Hierna kunt u van 
rechts tot het midden vouwen. 

 

 

dan nog een keer dubbel. Dus van links naar 
rechts vouwen. 

Let op: NU MOET U BEGINNEN 
MET OPROLLEN 

 

 

 

 



 

 nu kunt u ook hier beginnen met het oprollen van het springkussen. Zo klein mogelijk beginnen met 
oprollen. U moet met 2 man oprollen.  

Nog beter is het als er nog iemand op het springkussens loopt die net voor het gedeelte waar u oprolt de 
lucht wegdrijft. Probeer zo klein mogelijk en recht mogelijk te rollen. De slurf pas op het einde ertussen 
vouwen.  

 

Nu kunt u het kussen weer in de verpakking 
plaatsen. En de riemen goed aantrekken. 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk moet het pakketje er zo uitzien. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het niet goed oprollen/opvouwen van een 

springkussen zijn wij genoodzaakt    € 15,00 

kosten in rekening te brengen voor het 
opnieuw oprollen/opvouwen. 
 

  



 


