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GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

VOORBEREIDING 
 

• Controleer de omgeving op eventueel aanwezige  

gevaren. 

• Controleer de ondergrond op scherpe  

voorwerpen en viezigheid. 

• Wanneer u het speelveld niet gebruikt mag u de  

bumperballen alleen op het gras of in een  

sporthal gebruiken. 
• Niet op het water gebruiken. 

• Gebruik voor het opblazen van de ballen te allen  

tijde een geaarde 220 volt aansluiting. 

• Het vullen van de bumperballen mag u alleen  

doen met de bijgeleverde blower. 

• Zorg altijd voor een goede begeleiding,  

minimaal 1 volwassen persoon per 2  

bumperballen. 
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Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document ‘gebruikershandleiding opblaasstructuren’. Dit 
document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi Attractieverhuur BV. 

GEBRUIK/OPBOUW: 

 
STAP 1: 

- Kies een geschikte locatie. 

- Vrije ruimte rondom het speelveld minmaal 5 meter aan alle zijdes. 

- Controleer de locatie op mogelijke obstakels. 

 

STAP 2: 

- Blaas de bumperbal op met de meegeleverde blower.  

- Wanneer de bal hard is verwijderd u de blower en drukt u het ventiel dicht door op het 

middelste knopje te drukken. Draai daarna de dop erop. 

- Gebruik een geaarde 220 volt aansluiting. Inspecteer de bumperbal goed op schades 

wanneer deze is opgeblazen. 

 

STAP 3: 

Regels voor de deelnemer: 

- Sieraden verboden. 

- Kleding met knopen/ritsen waar de bal beschadigd door kan worden is verboden. 

 

STAP 4: 

- De deelnemer kan nu in de bal stappen. Zorg ervoor dat de zwarte banden goed over 

de schouders lopen(hetzelfde als een rugzak). Trek deze zodanig vast dat het hoofd 

zich in de bal bevindt. 

 

STAP 5: 

- De deelnemer mag nu in het veld stappen en deelnemen aan het spel. 
- Let erop dat de deelnemers van gelijke sterkte zijn. 

 

EXTRA GEBRUIKERSINSTRUCTIE: 
 

• Het gebruik van de bumperballen is alleen toegestaan onder toezicht van een 

volwassen persoon(1 persoon per 2 bumperballen). 

• De toezichthouder(s) moet geïnstrueerd zijn en zodanig herkenbaar. 

• De minimale leeftijd van de deelnemer is 10 jaar. 

• Het maximale gebruikers aantal per bumperbal is 1 PERSOON. 
• Verboden te duiken of salto’s te maken. 

• Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan. 

• Controleer regelmatig de staat van de bumperballen. 

• Geen scherpe voorwerpen, sieraden of brillen dragen. 

• Maximale gebruikerslengte 2.00 meter. 

• Verboden om in de buurt van de bumperballen te roken of hete voorwerpen gebruiken. 

• Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs. 

• Gebruik een fluitje of bel om de aandacht te kunnen trekken wanneer dit nodig is. 

• In geval van harde wind, storm of onweer haal alle deelnemers uit de bumperballen. 

• Zorg dat personen die zich vreemd gedragen en/of onder invloed van alcohol zijn uit de 

buurt van de waterballen blijven. 

• Indien de bumperbal druk begint te verliezen moet de deelnemer gelijk uit de 
bumperbal worden gehaald voor de veiligheid van de deelnemer. 

 

 

 

 

Zijn er problemen of defecten aan de bumperbal, neem dan gelijk contact met AXITRAXI op! 

024-3582885 
 


