
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Bungee Run

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding 
zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 
en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u 

een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode 
retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van 

€ 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!



Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet 
begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard. 

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 8.10 
meter x 13.60 meter. Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 4.50 x 
10 meter. Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van minimaal 1.80 meter 
aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te 
blijven. 

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op 
geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en 
muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren. 
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.  

Gebruiksinstructie: 

• Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 2 personen vanaf 8 jaar.  
• Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk 

te zijn om zo een eerlijk spel te creëren . 
• Behalve de 2 deelnemers mogen er geen andere personen op het speeltoestel 

aanwezig zijn. 
• De maximale lengte van de gebruiker is 2.00 meter, de minimale lengte is 1.20 meter. 
• Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen 

persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geinstrueerd zijn. 
• Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit 

speeltoestel is niet toegestaan. 
• Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen het 

speeltoestel te betreden. 
• Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.  
• Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel. 
• Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.  
• Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het 

speeltoestel te verlaten. 

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. 
Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik! 

Wat heeft u van Amuserent ontvangen: 

• Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden 
• Blower 220 V met geaarde stekker 
• Grondzeil 
• Verankerpennen 
• 2 tuigjes en 2 elastieken 
• 10 stickers met klittenband 
• Handleiding 



Opbouwen van het speeltoestel: 

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren. 

TIP: Voordat u het springkussen helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet 
correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag 
van € 25,00. 

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d. 
2. Rol het grondzeil uit. 
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil. 
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los. 
5. Rol de Bungee Run van achteren naar voren uit. 
6. Klap de strook naar 1 kant open. 
7. Klap de linker en rechterkant nogmaals open.  
8. Maak de sluitingen van de 3 luchtuitlaten dicht. In de vloer aan de achterkant zit 

een ritssluiting en rechtsvoor + linksachter aan de zijkant (allemaal in blauwe deel) 
9. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. 

Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit. 
10.Steek de stekker van de blower in het stopcontact, de Bungee Run vult zich nu met 

lucht. 
11. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven. 
12.Doe de elastieken door de gaten aan de achterkant en maak deze stevig vast aan 

de stalen ringen aan de achterkant van de Bungee Run. 
13.Maak de tuigjes vast aan de elastieken door de carabijnhaak vast te maken aan de 

stalen ring. 
14.Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op 

beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard 
15.Veel plezier! De Bungee Run is klaar voor gebruik! 

    Rol het speeltoestel van achteren naar voren uit                    



Vouw het springkussen helemaal open naar de zijkanten. 

Locatie van de 3 ritssluitingen.                            Maak de blower vast met de spanriem 
                                                                            aan de lange slurf aan de achterkant van 
                 het speeltoestel. 

Steek de stekker in het geaarde stopcontact       Duw de elastieken door de gaten in de  
en laat het speeltoestel zich vullen.             aan de achterkant en monteer het uiteinde 
                                                                   aan de stalen ringen aan de achterkant. 



Afbreken van het speeltoestel: 

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle 
gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. 
Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen! 

1. Maak de elastieken los en berg deze veilig op. 
2. Verwijder nog de eventueel achtergebleven stickers met klittenband en berg deze 

veilig op. 
3. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen. 
4. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de vulbuis los. 
5. Verwijder de verankerpennen en berg deze veilig op. 
6. Maak de sluitingen links, rechts en achter open en laat de lucht naar buiten stromen 

door deze open te houden. 
7. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders 

lukt het niet om deze netjes op te rollen. 
8. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.  
9. Vouw de linkerkant en rechterkant naar het midden toe. Druk alle lucht eruit! 
10.Vouw het geheel nogmaals dubbel zodat er een strook van 1 meter overblijft. 
11. LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHERKANT ONDER HET SPEELTOESTEL 

ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT! 
12.Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de 

spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de 
strook strak op. 

13.Doe de spanriem om het springkussen zodat deze niet meer uit elkaar valt. 
14.Als laatste gaat de rol in de eventuele transportzak. 

Vouw als eerste de linker zijkant naar het midden en vervolgens de rechter zijkant. Loop 
zonder schoenen weer de lucht eruit zodat alles goed plat ligt. 

Vouw het geheel nogmaals dubbel zodat er een strook van 1 meter breed overblijft. 
Leg aan de achterkant de spanriem klaar die straks om de rol komt, leg deze 1 meter 
onder het speeltoestel en laat het restant achter uitsteken. 

Rol de strook van voor naar achteren op. Rol met 2 personen en laat 1 persoon vlak voor 
de rol kruipen om alles goed plat te krijgen. Rol alles strak en recht op! 



Verzamel alle onderdelen en ruim alles schoon op.


