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

Werkterrein: 4x3x2,5 (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (1x1500 watt)

Totaal gewicht 150 kg

Leeftijdsindicatie vanaf 12 jaar.

Voorbereiding plaatsing Boksbalmachine

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 apparaat

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

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.

1. Het apparaat wordt door 1 deelnemer tegelijkertijd gebruikt

2. Doel: Dit apparaat is te gebruiken als competitie en fun onderdeel.

3. Degene die toezicht houdt op het apparaat zorgt er voor dat de deelnemers op een normale manier gebruik maken van 

de Boksbalmachine.

4. Trappen is verboden!
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Algemene Veiligheidsnormen gebruikshandleiding

•Zorg voor deskundig toezichthouder , minimale 18 leeftijd .
•De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
•De toezichthouder ziet toe dat de leeftijdsindicatie word toegepast, deze is bij de 
technische gegevens  omschreven.
•De toezichthouder probeert zo veel mogelijk de deelnemers gelijkwaardig van leeftijd bij 
elkaar te houden.Bijv:springkussen deelnemer van 4 jaar en 14 jaar gaat niet samen.
•Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
•Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
•Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, 
etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
•Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt
•Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN 
gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
•Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie 
(vrije stroomgroep)
•Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
•Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden het 
luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
•Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
•Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de 
attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
•Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen 
op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
•Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
•Zijkanten van luchtkussens zijn er voor bescherming en niet om op te klimmen.
•Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te 
laten lopen.
•Men dient altijd te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle 
normen.
•U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien 
deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de 
attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de 
attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te 
staan) Dit om scheuren te voorkomen.
•Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water 
gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen
•Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde 
kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
•U dient het kussen na gebruik schoon af te leveren.
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Stap 1: Zoek een goede ondergrond 

check of de machine volledig vlak en 

stabiel neergezet kan worden.

Stap 3: Om het apparaat veilig te 

verplaatsen, maak je gebruik van de 

wieltjes. Deze zijn gemarkeerd op 

bovenstaande foto.

Stap 5: Til beide gelijktijdig de machine 

iets omhoog. Hierdoor maken de wieltjes 

contact met de grond en kan de machine 

op de gewenste plek worden gezet.

Stap 2: De machine wordt altijd liggend 

vervoerd en zal uit de auto/bus komen zoals op 

bovenstaande foto. 

Stap 4: Om te verplaatsen pakken 2 

personen het apparaat vast aan de 

chrome stang zoals op bovenstaande foto.

Stap 6: Zodra de machine op de 

gewenste plek staat kun je deze rechtop 

zetten. Doe dit altijd minimaal met 2 

personen! 4
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Stap 7: Zet de machine voorzichtig 

rechtop. Doe dit altijd met 2 personen en 

zoals op bovenstaande foto.

Stap 9: Indien de Boksbalmachine wankelt 

kantelt u deze licht achterover. Stel de 

pootjes tot deze volledig stevig en stabiel 

staat.

Stap 11: Plug de stroomkabel in de 

Boksbalmachine.

Stap 8: Blijf het apparaat ondersteunen 

tot deze volledig op de grond staat. Zorg er 

voor dat de machine niet met een ‘’klap’’ 

op de grond neerkomt.

Stap 10: Staat de Boksbalmachine stabiel? Ga 

door naar stap 11. Indien deze nog wankelt 

herhaal stap 9 tot deze stabiel staat. Ga nooit 

verder met opbouwen als de 

Boksbalmachine niet stabiel staat!

Stap 12: Plug de haspel in een geaard 

stopcontact en rol deze volledig uit. Plug 

de stekker van de Boksbalmachine in de 

haspel. 5
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Stap 13: Zet de Boksbalmachine aan door 

de aan/uit-knop in te drukken op de 

achterkant van de machine.

Stap 15: Belangrijk: Begin nooit met het 

veranderen van spelmogelijkheden zonder 

dat de daarvoor geschreven handleiding is 

gelezen!

Stap 14: Kies nu 1 van de 

spelmogelijkheden op bladzijde 6.
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Stap 16: Controleer de Boksbalmachine 

op beschadigingen en meld deze evt. bij 

Attractieverhuur De Toren. 073-5117747.

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 1: Maak aan de achterzijde de klep 

open doormiddel van het cijferslot te 

openen. 

Slotcode vindt u op de eerste pagina.

Keuze 1: Alle schakelaartjes naar links is 

betaald spelen. €0,50, €1,00 of €2,00 

inworp

Keuze 3: Toernooi voor 6 personen: Zet 

de machine eerst van de stroom. schuif 

schakelaar 6 naar rechts, daarna kunt u 

de stroom erop plaatsen.

Stap 2: U ziet nu het moederbord, links 

op het moederbord ziet u een blauwe 

module met witte schakelaartjes.

Keuze 2: Schakelaar 2 schuift u naar 

rechts om gratis te kunnen spelen

Keuze 4: Schakelaar 3 schuift u naar 

rechts om elke 5 minuten een demo te 

horen. Deze kunt u aanlaten bij elke keuze
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Stap 1: De spellen die u door op select 

game te drukken kunt kiezen zijn: power, 

speed, reflex en tournooi met 3 personen

Spel 2: Speed

Doel: Snelheid van je slag

Spel 4: Tournament

Doel: u kunt een tournooi houden met 3 

personen. Indien u meer personen mee wil 

laten doet, verander de instellingen.

Spel 1: Power

Doel: Zo hard mogelijk slaan

Spel 3: Reflex

Doel: De Boksbalmachine telt af van 3 

naar 0. Op het moment dat de hoorn klinkt 

zo snel mogelijk slaan.
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Stap 1: Leeg het geldbakje indien deze is 

gebruikt. NB: als je dit niet doet, valt al het 

geld in de machine zodra deze wordt 

gekanteld.

Stap 3: Haal de stroomkabel uit de 

Boksbalmachine en berg deze direct op.

Stap 5: Kantel de Boksbalmachine 

achterover. Doe dit altijd met minimaal 2 

personen!

Stap 2: Zet de Boksbalmachine uit door 

de aan/uit-knop op de achterkant om te 

zetten.

Stap 4: Trek de stekker uit de haspel en 

rol de haspel netjes op.

Stap 6: Laat de Boksbalmachine 

voorzichtig zakken tot de wieltjes op de 

grond staan.
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Stap 7: Til de Boksbalmachine op aan de 

chromen stangen. Doe dit altijd met 

minimaal 2 personen!

Stap 8: De Boksbalmachine kan nu 

worden vervoerd.
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Stap 10: Controleer of alle spullen 

compleet zijn.
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