
 
 

 

Code  : SS 1  

Product : Levend Tafelvoetbalspel 

 

  
 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

OPBOUW 
• Controleer de ondergrond op scherpe 

 voorwerpen. 

• Maximale windkracht; 5 op de schaal van  

Beaufort. (Indien deze hoger is moet het  

luchtkussen direct worden afgebroken.) 

• Plaats het luchtkussen niet op een helling      

met een hoek scherper dan 5%. 

• Houdt rondom het luchtkussen rekening   

          met een vrije ruimte van 2 meter. 

• Rol het kussen uit op de plaats waar het   

          moet komen te liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sluit nu de luchtgaten, die rondom het  

luchtkussen zitten. Zorg ervoor u eerst   

het klittenband goed op elkaar plakt   

       voordat u de touwtjes door de ogen rijgt.       

       Rijg deze zoals u ziet op de foto en maak     

       met het enkele laatste touwtje een knoop    

       om het geheel vast te houden. 

• Doe de slurf met de tekst “FAN”of  

          “BLOWER” over de mond van de blower.    

          Zonder dat deze gedraaid zit. 

• LET OP!! ER ZITTEN MEERDERE  

SLURVEN AAN HET LUCHTKUSSEN: U  

KUNT ZELF KIEZEN AAN WELKE ZIJDE  

U DE BLOWER PLAATST!! 

DE SLURF DIE U NIET GEBRUIKT  

MOET U MET DE SPANBAND GOED  

SLUITEN. 

• Trek bij de blower de spanband  

          vervolgens goed aan zodat de slurf   

          onmogelijk van de blower kan schieten. 
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• Veranker het luchtkussen rondom met  

bijgeleverde haringen.  

LET OP: het is verplicht het luchtkussen  

te verankeren. 

• Koppel de rode metalen buizen aan elkaar  

en leg deze op de daarvoor bestemde  
inkepingen. 

• Schuif nu, per metalen buis, 1 gekleurd  

schuimdeel erover. Begin bij de goal met  

een 1 persoons schuimdeel. Vervolgens  

bij de volgende metalen buis een 2  

persoons van de andere kleur en de  

volgende wordt een 3 persoons met  

dezelfde kleur als de eerste. 

 

 

 

• Maak hierna de metalen buizen vast aan  

het luchtkussen. Dit doet u doormiddel  

van de spannbanden door de uiteinden  

van de buis te halen en vervolgens gespt  

u ze vast. 

 

• Controleer of het luchtkussen compleet  

hard is en kijk of u mankementen aantreft  

alvorens de attractie te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GEBRUIK: 
 

 
• Lees de regels die op het kussen staan gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier op. 

• Het Levend Tafelvoetbalspel dient te allen tijde te worden begeleidt door minimaal 1 volwassen 

persoon. 

• Maximaal 12 deelnemers tegelijk op het kussen. 

• Verboden te duiken of salto’s te maken. 

• Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan. 

• Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk materiaal te dragen. 

• Gebruik het Levend Tafelvoetbalspel waarvoor het bedoeld is. 

• Controleer regelmatig de staat van het kussen en kijk of alle blowers nog aan staan. 

• Geen scherpe voorwerpen dragen. 

• Verboden voor kinderen onder de 6 jaar. 

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

• Er mag niet op de randen en/of goals van de attractie worden geklommen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



AFBOUW 

 
 

• Zorg dat alle deelnemers van het kussen af zijn. 
• Verwijder de schuimdelen van de rode metalen buizen. 

• Verwijder de rode metalen buizen. 

• Trek vervolgens de stekkers van de blowers uit de  

stroomvoorziening. 

• Maak alle luchtgaten/mangaten open zodat de lucht  

makkelijker uit de kussens kan. 

• Haal vervolgens alle haringen uit de grond.  

• Laat eerst alle lucht uit de kussens. 

• Klap het kussen vanaf beide zijkanten vervolgens 

 tot het midden. 
 

• Klap het kussen nogmaals dubbel zodat er een lange baan  

overblijft. LET OP: het is belangrijk dat deze ongeveer de  

breedte van een pallet heeft. 

 

 

 

 

 

• Klap het einde van de lange baan terug en leg er 

 alvast een spanband onder. 

• Klap dit deel vervolgens weer terug zodat de 

 spanband gedeeltelijk onder het kussen ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Begin vervolgens met oprollen. LET OP: het is  

 belangrijk dat u zo strak mogelijk begint! 

 
 

 

 

 

 

 

• Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u een rol die  

met een spanbanden is vastgemaakt. 

• Rol het luchtkussen vervolgens op de pallet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


