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Stap 1: Zoek een goede ondergrond en 

plaats het luchtkussen aan de kant waar je 

wil starten.

Stap 3: Rol het luchtkussen uit vanaf start 

naar einde.

Stap 5: Sluit de 2 mangaten deze zijn 

aangegeven met pijlen.

Stap 2: Verwijder de spanband.

Stap 4: Vouw het luchtkussen volledig 

open.

Stap 6: Sluit de mangaten dmv de 

koppeltouwtjes.
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Stap 7: Sluit de luchtslang aan de blower. 

(Let op met blower met de gele stip)

Stap 9: Wacht tot het luchtkussen volledig 

is opgeblazen.

Stap 11: Veranker het luchtkussen met 

min. 6 ankers en span deze af met de 

spanbanden.

Stap 8: Stop de stekker in het volledig 

afgerolde en geaarde haspel.

Stap 10: Veranker het luchtkussen.

Stap 12: Als de ankers boven de grond 

uitsteken moet je deze afdekken.

2

http://www.attractieverhuur-detoren.nl/
http://www.attractieverhuur-detoren.nl/
http://www.attractieverhuur-detoren.nl/


Attractieverhuur De Toren BV.                                                          

Wolput 107 

5251 ce Vlijmen.

073.5117747    06.23365088

info@attractieverhuur-detoren.nl

www.attractieverhuur-detoren.nl

Stap 13: Controleer het luchtkussen op 

eventuele beschadiging en meld dit bij    

De Toren: 073-5117747.
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Stap 1: Zorg dat alle deelnemers uit het 

luchtkussen zijn.

Stap 3: Verwijder de stekker uit het 

stopcontact.

Stap 5: Open de mangaten.

Stap 2: Verwijder alle ankers en 

ankertouwen.

Stap 4: Verwijder de luchtslang van de 

blower.

Stap 6: Wacht tot alle lucht uit het 

luchtkussen is.
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Stap 7: Vouw het luchtkussen van links 

naar rechts 110-130cm in een rechte 

baan.

Stap 9: Sla het luchtkussen bij start een 

meter terug en plaats de spanband tegen 

het luchtkussen aan.

Stap 11: Rol het luchtkussen zo strak 

mogelijk op vanaf einde richting start.

Stap 8: Vouw het luchtkussen van rechts 

naar links 110-130cm in een rechte baan.

Stap 10: Vouw het luchtkussen terug.

Stap 12: Trek de spanband stevig aan.
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