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Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto 

instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden 

gehouden.

Technische gevens Multi trampoline

Afmetingen: 9x9x4 meter.

Vrije hoogte: 4 meter.

Totaal gewicht 1500kg

Transport op aanhangwagen 9mx2,6mx4m(lxbxh)

Leeftijdsindicatie: 4 t/m 14 jaar

Voorbereiding plaatsing Multi trampoline

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe  voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om de trampoline.

Spelregels Multi trampoline

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

De Mulittrampoline is voor max 6 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.  

Doel: Trampoline springen.
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Stap 1: De multi trampoline.

Stap 3: Trek de handrem aan.

Stap 5: Kantel de poot.

Stap 2:  Haal de stekker en de breekkabel 

van de auto los.

Stap 4: Maak 1 poot los. Aan de kant van 

de triangel.

Stap 6: Draai de poot een paar slagen uit. 
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Stap 7: Til de kop van de distel op zodat 

die los kan komen van de kogel van de 

auto.

Stap 9: Zet de auto iets vooruit.

Stap 11: Zet de aanhanger horizontaal 

Ten opzichte van de grond.

Stap 8: Draai de poot die op de grond 

staat hoog genoeg zodat die vrij komt van 

de kogel.

Stap 10: Zet alle 4 de poten op de grond 

die aan de voorkant en aan de achterkant 

van de aanhanger zitten. 

Stap 12: Maak de spanband los.
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Stap 13: Zet de hendel op open.

Stap 15: Steek de stok bovenin de pomp.

Stap 17: Stop met pompen als de 

trapkant bijna horizontaal staat.

Stap 14: Zet de hendel op open.

Stap 16: Pomp met de stok de trampoline 

open. Doormiddel van op en neer gaande 

beweging.

Stap 18: Zet de hendel op dicht.
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Stap 19: Zet alle 4 poten aan de trapkant 

op de grond.

Stap 21: Leg de vul blokken onder de 

poot indien nodig en zet de poot vast.

Stap 23: Pomp verder tot de andere kant 

ook horizontaal komt.

Stap 20: Als 1 van de poten niet aan de 

grond komt. Moet die opgevuld worden 

met vul blokken.

Stap 22: Zet de hendel op open.

Stap 24: Als de achterzijde horizontaal 

staat zet de poten uit. Zo nodig uitvullen 

met vul hout. 
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Stap 25: Doe de hendel naar boven die 

de trap vasthoud en houd de trap met 1 

hand vast.

Stap 27: Leg de blauwe matten goed.

Stap 29: Neem 1 van de korte zeiltjes. Er 

staat op geschreven voor welke kant ze 

zijn bedoeld. Achter is de achterkant bij het 

achterlicht van de aanhanger.

Stap 26: Laat de trap rustig naar de grond 

zakken.

Stap 28: Doe de trap dicht. 

Stap 30: Op de zeilen zitten een soort 

knopen deze komen overeen met de 

puntjes die op de aanhanger uitsteken.
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Stap 31: De knoop van het zeiltje 

uittrekken en op het puntje van de 

trampoline duwen. En de knoop weer 

indrukken. Het zeiltje zit nu vast aan de 

trampoline.

Stap 33: Neem het andere korte zeiltje 

hier staat voor op. Deze komt aan de kant 

van de triangel.

Stap 35: Neem het zeiltje met trapkant. 

Deze komt aan de kant van de trap.

Stap 32: De poten steken voor het zeiltje 

uit als zeiltje erop gemaakt is. 

Stap 34: Monteer deze ook aan de 

trampoline. De poten en triangel steken 

voor het zeiltje uit.

Stap 36: Monteer het zeiltje . Het zeiltje 

loopt achter de poten langs. Deze zitten 

voor het zeiltje .
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Stap 37: Maak het klitterband om alle 

poten vast. 

Stap 39: Dit zeiltje gaat alleen bij de 

buitenste 2 poten(geel) achterlangs. De 

middelste poot(rood)valt wel achter het 

zeiltje .

Stap 41: Laat de trap zakken.

Stap 38: Neem het zeiltje met achter 

lange zijde en monteer deze aan de 

overgebleven kant.

Stap 40: Maak het klitterband vast aan de 

poten.

Stap 42: Plaats de matten aan zijkant van 

de trap.
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Stap 1: Zorg dat alle deelnemers van de 

trampolines af zijn. En klap de trap in.

Stap 3: Om de zeiltjes los te maken,moet 

je aan de knoop trekken. Nu komt het 

zeiltje los van de trampoline.

Stap 5: Vouw de loopmatten naar binnen 

zodat ze op de middelste loopmat liggen.

Stap 2:  Maak de zeiltjes los en rol ze 

netjes op.

Stap 4: Maak alle 4 de zeiltjes los en rol 

ze op.

Stap 6: Leg de matten die langs de trap 

lagen op de loopmatten. 
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Stap 7: Maak de trap dicht.

Stap 9: Zet de hendel op dicht.

Stap 11: Stop met pompen als als de 

trampolines van de grond komen.

Stap 8: Zet de hendel op dicht.

Stap 10: Steek de stok in de houder en 

pomp met een op en neer gaande 

beweging tot de trampoline van de grond 

komt.

Stap 12: Schuif de poten in en maak ze 

goed vast.Doe dit bij alle 7 poten.
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Stap 13: Pomp door tot die dicht valt.

Stap 15: Draai de poten los van de grond 

en kantel deze naar binnen.

Stap 17: Koppel de auto aan.

Stap 14: Maak een spanband vast tussen 

het frame. De plaats word aangegeven 

met pijlen.

Stap 16: Aan de kant van de triangel 1 

poot in klappen.

Stap 18: Draai de poot naar beneden 

zodat de kop over de kogel zakt.
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Stap 19: Klap de laatste poot in.

Stap 21: Sluit de verlichting en de 

breekkabel aan de auto.

Stap 20: Doe de handrem naar beneden.

Stap 22: Klaar voor vertrek.
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