
 

 

HANDLEIDING CLUB BRUGGE ATTRACTIES 
Onderstaande stappenplan kan je helpen bij het opzetten en afbreken van de ‘Club Brugge Multiplay’ en het 
‘Club Kids Springkasteel’ 

 

OPZETTEN INFLATABLE 
STAP 1 
Wanneer u de inflatable komt ophalen bij Club Brugge is deze zo 
opgevouwen dat deze in een grote koffer past. De inflatable zet je met 
minstens 2 personen op. 
 
Zorg ervoor dat de inflatable op een effen ondergrond ligt. Bij 
voorkeur op gras. Plaats het niet naast een warm voorwerp, zoals een 
BBQ of in de buurt van puntige voorwerpen om schade te vermijden. 
Maak de zwarte spanriemen los en open het dekzeil volledig. 

 

STAP 2 
Ontrol de inflatable volledig zodat de onderkant (bij het 
Springkasteel is dit zwart, bij de Multiplay is dit donkergroen) op 
de grond ligt. Zorg dat de lange luchtkoker naast de inflatable 
ligt. De luchtkoker is steeds de achterkant van de inflatable. 
 

STAP 3 
Span de luchtkoker van de inflatable met de meegeleverde 
zwarte riem rond mond van de elektrische blazer zodat er geen 
lucht kan ontsnappen. 
 
Let op: De luchtblazer moet steeds recht opstaan zoals op de 
foto! Wanneer de luchtblazer plat ligt kan het onvoldoende 
lucht aanzuigen en wordt de inflatable niet voldoende 
opgeblazen en kan dit schade veroorzaken aan de elektrische 
blazer. 
 

STAP 4 
 Zowel aan de linker en de rechterkant van de inflatable zijn 
ritssluitingen die moeten dichtgeritst worden. Sluit deze volledig 
en bevestig de velcro-sluiting er overheen. 
 
Na het uitvoeren van bovenstaande stappen kan u de stekker 
van de elektrische blazer in het stopcontact steken. De 
inflatable is in enkele minuten volledig opgeblazen. 

 

 
 



 

 

AFBREKEN INFLATABLE 
 

STAP 1 
De afbraak van de inflatable beginnen we door alle aanwezige afval 
(aarde, zand, …) uit de inflatable te halen. Zorg ervoor dat er zich geen 
personen meer in de inflatable bevinden en de inflatable droog is. 
 
Ontkoppel de luchtblazer van het stopcontact. Vanaf nu begint de 
inflatable langzaam te ontluchten. Maak de velcrosluiting aan beide 
zijden los en open de ritsluiting. Hierdoor kan de lucht vlug 
ontsnappen. 

 

STAP 2 
Maak de luchtkoker los van de luchtblazer door de zwarte riem los te 
koppelen. Zorg dat de luchtkoker steeds vrij naast de inflatable ligt zodat de lucht ook via deze weg kan ontsnappen. 
 
Laat de inflatable gedurende enkele minuten ontluchten. Hou vooral 
de ristopeningen en de luchtkoker vrij zodat de lucht vlugger kan 
ontsnappen. Om de inflatable goed terug op te vouwen is het 
noodzakelijk dat de inflatable volledig ontlucht is. Je kan gerust met je 
voeten (zonder schoenen) even op de inflatable stappen om de lucht 
te verwijderen. 

 

STAP 3 
Zodra de meeste lucht uit de inflatable is kan je beginnen met de 
inflatable terug op te vouwen. Plooi de zone vooraan over naar de 
binnenkant. Plooi de inflatable in de breedte in 3, door de buitenste 
zijde (zijde met de rist) naar binnen te plooien over elkaar, met het 
zwarte onderzeil bovenaan. Zorg dat de luchtkoker vrij naast de 
inflatable blijft liggen. 
 
Rol daarna de inflatable in een rol, te beginnen vanaf de voorkant, 
zodat de overige lucht nog kan ontsnappen via de luchtkoker 
achteraan. Indien de rol nog te groot is kan u deze terug openrollen en 
opnieuw oprollen. 
 

STAP 4 
De gevormde rol past nu in het dekzeil. Plooi het dekzeil rondom de 
opgevouwen inflatable. Begin met de breedste kant. Span het dekzeil 
aan door de zwarte riemen door de metalen oogjes te bevestigen. 
Span vervolgens ook de lange kant op dezelfde wijze goed aan. Indien 
u alle bovenstaande instructies goed hebt opgevolgd heeft u nu terug 
een compact verpakte inflatable die in een grote koffer past. 
 
Breng de inflatable en de luchtblazer terug naar de Club Shop en 
ontvang uw waarborg terug. 


