Vejledning for anvendelse af luftpude eller hoppeborg
Luftpude/hoppeborg.
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande. Ved stenet/grus
underlag, asfalt el. lign, anbefales det, at der lægges en presenning under.
Friareal omkring: ud for åbning skal der være 350cm(hoppeborg), ellers
skal der være 180cm, til andre genstande. Stilles den direkte op af en mur,
skal muren min. være 200cm højere, end overkanten.
Man skal altid rulle kabeltromlen helt ud, for ikke at risikere at ledningen
smelter. Brug aldrig en ledning der er mere end 25 m lang og sæt aldrig en
forlængerledning på.

Pløkke/forankring.
Ved udendørs brug, skal der anvendes pløkke, de slås i jorden med en
vinkel på 30 - 45 grader, væk fra luftpuden/hoppeborgen. Pløkkene må
maksimalt stikke 25mm over jorden. Bind reb i pløkkene og lad det være
slapt, da det altid giver sig, når det bliver blæst op.
Der skal altid pløkke i alle forankringerne og er det ikke muligt at slå
pløkke i, bindes det til eks. til træer, en lysmast, sandsække el. lign.
Må først fjernes når al luften er ude igen.

Blæser.
Der anvendes en elektrisk blæser, til konstant oppustning, blæseren skal
være afskærmet så børn ikke kan stikke fingerne ind til de kørende dele.
Blæseren skal stå, så luften uden besvær kan passere igennem.
Skulle blæseren blive for varm, eller slår den indbyggede termosikring fra,
kan det være tegn på at der er for lidt strøm til blæseren, skift da til et andet
stik eller sørg for at få strøm fra en anden sikringsgruppe.

Opblæsning.
Når den er helt opblæst, så skal rebene justeres, de skal have en svag kurve
mod pløkken. Indblæsningsstudsen skal være forholdsvis stram, dog ikke

mere end at den kan arbejde lidt, mens der hoppes.
På hoppeborge (med sider) skal blæseren være min. 1,2 meter fra
hoppeborgen, ved luftpuden skal blæseren være min 2,5 meter fra siden.

Sikkerhedsregler.
Luftpuder/hoppeborge må ikke benytte, når vindhastigheden er over
9 -11 m/s (det er når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud
af luftpuden/hoppeborgen, blæseren fjernes.
Luftpuden/hoppeborgen må ikke benyttes når det regner. Luften skal da
tages ud og blæseren fjernes.
Der er krav om, at luftpuden/hoppeborgen skal være under opsyn. Dette
betyder, at der skal være nogen, der jævnligt holder opsyn med forlystelsen.
Når luftpuden på sit højeste punkt på hoppefladen er over 60cm, skal der
være udlagt stødabsorberende faldunderlag i en bredde på 120cm, rundt
om.
God fornøjelse

