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

  

  

  

  

  

 
Spider opbl Luchtkussen  2 (opgerolt als 1 

blower 2 
Touwen (in luchtkussen) 6 
haringen 12 
hamer 1 
transportzak 1 
Instructiemap  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 gevens Spidertoren Opblaasbaar 

Werkterrein 18x6x9( lxbxh) 

 Stroomvoorziening: ( 2x 1500 watt) 

 Totaal gewicht:400 kg 

leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar tm volwassenen. 

  

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. 

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd. 

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel. 

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van 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. 

-De Spidertoren is voor max. 6 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.   

-Doel: is voor Zeskamp, competitie en voor speelkussen te gebruiken, echt een aanrader! 
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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 en 

check of er geen scherpe voorwerpen 

bevinden op plaats van plaatsing 

luchtkussen of attractie 

Stap 3: Plaats het luchtkussen voor aan 

het onderzeil.  

Stap 5: Rol het luchtkussen uit vanaf start 

deel 1 naar de achterzijde. 

Stap 2: Plaats onderzeil indien 

meegeleverd. 

Stap 4: Verwijder de spanbanden en 

transportzak. 

 

Stap 6: Vouw het luchtkussen volledig 

open. Zorg ervoor dat de schoortouwen 

buiten het luchtkussen liggen. 
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Stap 7: Sluit de mangaten deze zijn 

aangegeven met pijlen. 

 

Stap 9: Kies een zeide voor de blowers, 

de pijlen geven aan welke zeide je kan 

kiezen. En bind de andere kant af. 

 

Stap 11: Sla voor het opblazen van het 

luchtkussen al 6 haringen rond de 

klimtoren op een paar meter afstand van 

het luchtkussen waar je de touwen aan 

kan schoren als die opgeblazen is. 

 

Stap 8: De mangaten worden gesloten 

dmv een ritssluiting. 

 

Stap 10: Sluit de blowers aan op 

luchtslang. 

 

Stap 12: Steek de stekkers in de volledig 

afgerolde en geaarde haspel. 
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Stap 13: Begeleid het luchtkussen 

omhoog dmv de touwen. Doe dit met met 

4 personen. 

 

Stap 15: Span de 6 touwen die van boven 

komen op af.  

 

Stap 17: Controleer het luchtkussen op 

eventuele beschadigingen en meld dit 

vooraf het evenement begint.  

De Toren: 073-5117747. 

Stap 14: Als het luchtkussen volledig is 

opgeblazen moet het onmiddelijk 

geschoord en verankerd worden. 

 

Stap 16: Veranker het luchtkussen 

rondom met min. 6 haringen. 

 

Stap 18:    
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Stap 1: Zorg ervoor dat alle deelnemers 

uit het luchtkussen zijn. 

Stap 3: Zorg ervoor dat je met voldoende 

mensen bent op het luchtkussen te laten 

zakken. 

Stap 5: De glijbaan loopt nu leeg.  

Stap 2: Verwijder de haringen en 

spanbanden. Laat de touwen en de 

haringen die vanaf bovenaan komen 

nog zitten. 

Stap 4: Verwijder de rode luchtslang van 

de blower, laat de blauwe luchtslang nog 

aanstaan. 

 

Stap 6: Open alleen de 2 mangaten aan 

het einde van de glijbaan. 
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Stap 7: Duuw de zijkanten naar binnen. 

 

Stap 9: Haal de knoop uit de touwen maar 

laat deze nog wel aan de haring zitten 

zodat je hem erdoor heen kan laten 

glijden. 

 

Stap 11: Verwijder de blauwe luchtslang 

van de blower. 

 

Stap 8: Hoe beter de glijbaan naar binnen 

is geduuwd hoe makkelijk met oprollen 

later. 

 

Stap 10: Als de toren van de grond 

afkomt dan is het tijd om de toren neer te 

laten. 

 

Stap 12: Beleid het luchtkussen zo recht 

mogelijk naar achter over de glijbaan 

heen. 

 2 
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Stap 13: Open de luchtgaten van de 

toren. 

 

Stap 15: Vouw/trek van rechts naar links 

een rechte baan van 130-160cm. 

 

Stap 17: Rol het luchtkussen op vanaf 

spider deel 2 einde. 

Stap 14: Laat het luchtkussen volledig 

leeglopen. 

 

Stap 16: Vouw/trek van links naar rechts 

een rechte baan van 130-160cm. 

 

Stap 18: Rol het luchtkussen op dmv. 

Rolsysteem. Paats de vierkante buis onder 

het luchtkussen. 
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Stap 19: Steek de vierkante buis door het 

onderste gat van het wiel. Doe dit aan 

beide kanten. 

Stap 21: Steek de ronde buis door de 

zijkant van het wiel deze funtioneerd als 

een hefboom. Draai het wiel rond. 

 

Stap 23: Trek het rolsysteem naar achter 

zodat die weer strak tegen het luchtkussen 

zit. 

 

Stap 20: Plaats de ander vierkante buis 

door het bovenste gat van het wiel. 

 

Stap 22: Duuw de buis door het wiel naar 

de andere kant zodat je hem weer kan 

overpakken. Doe dit om de beurd. 

 

Stap 24: Maak weer een slag met het 

rolsysteem. 
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Stap 25: Blijf het rolsysteem naar achter 

trekken na iedere draai totdat die niet meer 

los zit. 

Stap 27: Til het luchtkussen op en plaats 

2 spanbanden tegen het luchtkussen aan. 

 

Stap 29: Leg het luchtkussen terug op de 

transportzak. 

Stap 26: 2 meter voor het einde stop je 

met rollen. 

 

Stap 28: Plaats de transportzak tegen het 

luchtkussen aan. 

 

Stap 30: Rol het luchtkussen verder tot 

het einde.  
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Stap 31: Om het rol systeem te 

verwijderen moet je de ronde buis een 

kwart richting de terugweg halen, zodat de 

middenkern iets losser komt. 

Stap 33: Verwijder de wielen door een 

wiebelende manier. Deze kunnen best 

strak zitten. Let op dat je nooit met je 

handen tussen de vierkante buisen 

komt!  

 

Stap 35: Herhaal dit met de andere 

vierkante buis. 

Stap 32: Haal de ronde buis uit het 

rolsysteem. 

 

Stap 34: Wiebel de vierkante buis in het 

luchtkussen stevig heen en weer/op en 

neer. Trek dan de buis eruit. 

 

Stap 36: Als het rolsysteem verwijdert is 

maak de transportzak vast. 
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Stap37: Vouw de transportzak om het 

luchtkussen heen en span deze af met 2 

spanbanden. 

 

Stap 39: Ruim het onderzeil op indien 

meegeleverd. 

 

Stap 38: Rijg de zeikant van de 

transportzak dicht. 

 

Stap 40: Controleer of er niks is achter 

gebleven. 
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