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

Storm bocht dicht Luchtkussen 1

Blower 1.1 (groene stip) 1
ankers 6
Ankertouwen 6
hamer 1
Instructiemap 1
spanbanden 1
transportzeil 1



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.

Indien u de gebruikshandleiding niet begrijpt, neemt u dan contact op met attractieverhuur de toren.

Technische gegevens storm bocht dicht

Werkterrein: 10x5x4

Totaal gewicht: 125 kg

230 volt.. (1 x 1500 watt)

Leeftijdsindicatie: Vanaf 6 jaar

Voorbereiding plaatsing 

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe  voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Bekijk de gehele fotohandleiding.

Spelregels/ Doel

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

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.
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Stap 1: Zoek een goede ondergrond en 

Plaats het luchtkussen aan de linkerkant.

Stap 3: Rol het luchtkussen van links naar 

rechts uit.

Stap 5: Sluit de mangaten deze zijn 

aangegeven met pijlen.

Stap 2: Verwijder het transportzeil en de 

spanband.

Stap 4: Vouw het luchtkussen helemaal 

open.

Stap 6: Sluit de mangaten dmv de 

ritssluiting.
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Stap 7: Sluit de 1 x blower aan de 

luchtslang. (groene stip).

Stap 9: Stop de stekker in het volledig 

afgerolde en geaarde stopcontact.

Stap 11: Veranker het luchtkussen op min 

6 ankers en span deze af.

Stap 8: Sluit de andere luchtslangen af.

Stap 10: Wacht tot het luchtkussen 

volledig is opgeblazen.

Stap 12: Als de ankers boven de grond 

steken afdekken.
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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 stekkers uit het 

stopcontact.

Stap 5: Open de mangaten dmv de 

ritssluiting.

Stap 2: Verwijder alle ankers en 

spanbanden.

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 vanaf de voorkant het 

luchtkussen 100-130cm in richting van de 

achterkant zodat er een rechte baan 

ontstaat.

Stap 9: Til het luchtkussen op aan de 

linkerkant.

Stap 11: Rol het luchtkussen zo strak 

mogelijk op vanaf storm bocht rechts in 

richting van het transportzeil.

Stap 8: Vouw vanaf de achterkant het 

luchtkussen 100-130cm in richting van de 

voorkant.

Stap 10: Plaats een spanband tegen de 

het luchtkussen en plaats het transportzeil 

op de spanband.

Stap 12: Rol het luchtkussen tot midden 

op het transportzeil.
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Stap 13: Vouw het transportzeil dicht en 

trek de spanband aan.
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Stap 1:Koppel twee delen aan elkaar .Laat 

deze elkaar 10 cm overlappen.

Stap 3: Let nu op! Begin nu met het 

LUSJE niet met het LOSSE touwtje.

Het LOSSE touwtje is het einde van het 

rijgstrook.

.

Stap 5: Trek touwtje 2 aan zodat touwtje 3 

erdoor kan.

Stap 2: Zorg dat er 1 rij met touwtjes 

DOOR het ringetjes is.En de andere rij 

LEGE ringetjes zijn.Zodat ze gekoppeld 

kunnen worden.

Stap 4:Haal het tweede touwtje door het 

eerste touwtje heen.

Stap 6: Herhaal deze stap touwtje 3 door 

2 en touwtje 4 door 3 enz...tot het einde 

van de rijgstrook.
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Stap 7: Maak op het einde van de 

rijgstrook met het LOSSE touwtje een lus 

die je gemakkelijk weer los kunt trekken.

Stap 9: Zie eind resultaat.Wanneer er iets 

niet duidelijk is kunt u altijd contact met 

ons opnemen.073-5117747

Stap 8: Maak de rijgstrook nu dicht met 

de klitteband-rand.
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