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

schuimkanon Ibc container incl. pallet 1
ventilator 1
kanon 1
Slang rood 1
Slang geel/wit 1
Pomp 1 1
Instructiemap 1
Schuimvloeistof
Per 1000 liter water

1.5 liter



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.

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 gevensSchuimkanon

Werkterrein: 3x3x4 meter(lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt en 2x2000 watt

Totaal gewicht leeg: 100kg

Totaal gewicht vol: 1100kg

Leeftijdsindicatie: n.v.t.

Voorbereiding plaatsing Schuimkanon

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 2meter vrije ruimte rondom het schuimkanon.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Spelregels Schuimkanon

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

kan!

Toezichthouden door min. 1 vaste toezichthouder.

Doel: Gebruik voor sportelementen, zoals stormbanen(indien geschikt), waterbaden, buikschuifbanen of 

schuimparty’s...
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Stap 1: Controleer de spullen: 1000l vat 

met daarop de ventilator en een pomp met 

aanzuigslang, slang, kanon, schuim.

Stap 3: Sluit de kraan onderaan het 

schuimvat.

Stap 5: Til het kanon op en zorg ervoor 

dat de haken recht tegen over de hendels 

komen.

Stap 2: Plaats het schuimvat op de juiste 

plaats.(deze is bijna niet meer te 

verplaatsen als deze vol met water en 

schuim is).

Stap 4: Maak de 2 vergrendelingen los op 

de ventilator, duw met de duim op de knop 

en haal de hendel naar je achter.

Stap 6: Plaats het kanon op de ventilator.

Doe dit met 2 personen! zodat 1 man het 

kanon vast kan houden en 1 man de 2 

vergrendelingen vast kan maken. 1
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Stap 7: Het oog van de hendel moet over 

de haak en dan hendel vast duwen plat 

tegen de ventilator. 

Stap 9: draai de andere kant van de slang 

aan de pomp.

Stap 11: Duw de tuinslang op de nippel.

Stap 8: Draai de slang aan het kanon. 

Stap 10: Ontlucht de pomp.

Stap 12: Zet water op de tuinslang draai 

het kraantje open op de pomp.
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Stap 13: Je ziet in de slang die in het vat 

hangt dat er luchtbellen komen.

Stap 15: Giet de schuimvloeistof (7.5 liter) 

in het 1000l vat.

Stap 17: Stel de schuinte in van het 

schuimkanon.

Stap 14: Als er water uit het kanon loopt 

zet de kraan dicht dan is de lucht eruit.

Stap 16: Laat het 1000l vat vollopen met 

water.

Stap 18: Aan de zeikant van de ventilator 

zit aan iedere kant een knop trek deze uit 

en draai deze een kwartslag.
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Stap 19: Draai de hendel los aan de 

zeikant van de ventilator.

Stap 21: Stop de stekker van de pomp in 

het stopcontact.

Stap 23: De ventilator draait nu op volle 

toeren.

Stap 20: Bepaal de schuinte en zet de 

knop vast en draai de hendel vast.

Stap 22: Als je het schuimkanon in 

gebruik wil nemen zet eerst de ventilator 

aan. Door de stekker in het stopcontact  te 

steken.

Stap 24: Schakel de pomp in dmv de 

knop bovenop de pomp.
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Stap 25: Het schuimkanon spuit nu 

schuim. Let op! 1000 liter kan die in 20 min 

erdoor heen spuiten. Verdeel het 

schuimgebruik dus verstandig.

Stap 27: schakel daarna de ventilator uit.

Stap 26: Schakel de pomp uit.
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Stap 1: Afbouw

Stap 3: Verwijder de stekkers uit het 

stopcontact.

Stap 5: Draai de (witte) slang los aan het 

kanon

Stap 2: Zet de kraan open aan de 

onderkant van het vat als er nog vloeistof 

in zit.

Stap 4: Draai de (witte) slang los die 

tussen de pomp en het kanon zit.

Stap 6: Maak de 2 vergrendelingen los.
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Stap 7: Til het kanon van de ventilator Stap 8: Controleer de spullen.
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