Monteringsanvisning
Sikkerhetsnett PRO
Art. 626 105

Del nr
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
A
B
C
D
E
F
G
I
J

Beskrivelse
Bolt
Skrueanker
Mutter
Øyeskrue
U-bolt
Nylock-mutter
Klamme
Hettemutter
Avstandsstykke
Øvre stolpe
Nedre stolpe
Toppdeksel
Kort stolpepolstring
Lang stolpepolstring
Endehylse for stolpe
Sikkerhetsnett
Festebånd for nett
Strikk

Antall
6
12
6
6
12
24
12
24
12
6
6
6
6
6
6
1
6
6

For nyttige tips og råd vedr. verktøy
og monteringsteknikk, se våre
anbefalinger på siste side i
monteringsanvisningen.

Trinn 1
Finn stolpen (A) som har to
hull. Fest toppdekselet (C) i
det hullet som er nærmest
enden av stolpen (se figur).
Pass på at hullene stemmer
(lite hull mot lite hull). Skru
mutteren (H3) helt inn på
øyeskruen (H4). Sett
skrueankeret (H2) inn i det
største hullet og tre
øyeskruen gjennom fra
motsatt side. Stram til.
INFO:
Pass på at øyeskruens
åpning vender oppover.
Trinn 2
Tre på den korte polstringen
(D) på øvre stolpedel (A) så
den sitter noen centimeter inn
i toppdekselet.
Trinn 3
Sett sammen stolpedelene A
og B. Pass på at hullene
passer (lite hull mot lite hull).
Bruk skrueanker og bolt (H1)
og skru til. Trekk på lang
polstring (E) og sett en
endehylse (F) på stolpen.
Gjenta trinn 1-3
med alle stolper.

Nå skal stolpene festes til
trampolinen.
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Trinn 4
Fest stolpen til
trampolinebena
som vist i
illustrasjonen til
høyre.
INFO:
Det skal bli et
mellomrom
mellom mutter
(H6) og
hettemutter (H8).
Her skal strikken
festes senere.
Trinn 5
Fest den øvre Ubolten (H5) så tett
opptil rammen
som mulig, og den
nedre U-bolten ca.
5 cm. fra enden av
stolpen.
INFO:
Hettemutteren
(H8) skal ikke
skrues hardt til.
Denne er kun
ment som
beskyttelse, og
bør strammes til
kun med fingrene.
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Trinn 6
Tre lommene i nettet ned på hver enkelt stolpe. Pass på at du starter med nettet riktig
vei, dvs. at inn- og utgangsåpningen i nettet er åpen fra bunnen og opp, og at den
øvre kanten av nettet er sammenhengende.
Vær varsom så øyeskruene i toppdekselet ikke skader lommene under denne
operasjonen.

Trinn 7
Hekt det øvre kantbåndet inn på hver av de seks øyeskruene, så nettet har godt feste
oppe.

Trinn 8
Stram til nettet oppe og nede. Benytt øvre og nedre kantbånd, og stram gradvis til for
jevnest mulig montering. Kantbåndene knytes sammen ved inn- og utgangsåpningen, og det overskytende kan klippes bort om ønskelig. Pass bare på å beholde
nok bånd til demontering og montering i årene fremover.

Trinn 8
Fest èn strikk (J) rundt det nedre kantbåndet rett ved hver stolpe, og
fest løkkene i endene av strikken til U-bolten som vist på
illustrasjonen. Trekk nettkanten ned og under rammesirkelen på
trampolinen før du strammer. Pass på at du fester strikken rundt
selve kantbåndet nederst i nettet, og ikke bare i nettmaskene.

Trinn 9
Benytt de medfølgende nylon-stroppene til å feste nettet til de ledige trampolinebena
mellom hver stolpe. Trekk nettkanten ned og under rammesirkelen på trampolinen før
du strammer. Også her er det viktig at du fester båndene rundt selve kantbåndet
nederst i nettet, og ikke bare i nettmaskene.
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Vedlikehold
av sikkerhetsnett og trampoliner





Vinterlagring av trampolinens fjærer, polstringer til stolpene, duk og kantpolstring
bør finne sted innendørs sammen med selve sikkerhetsnettet.
Duken er spesielt viktig å ta inn, da vekten av snø kan strekke fjærene i en slik
grad at de ikke finner tilbake til sin opprinnelige fasong. Det skal ikke mer enn
drøye 10cm. med riktig våt snø til, før belastningen er opp imot maks. brukervekt
på trampolinen.
La alle de demonterte delene tørke før de evt. brettes sammen/pakkes bort.



I strøk som er spesielt utsatt for vind kan det være fare for at trampolinen blåser
overende. Sørg for at bena er godt feste til bakken dersom det er forventet sterk
vind.
Under normale forhold vil ikke vind være et problem for trampoliner fra Sport
Supply. Vekten er svært høy på grunn av materialtykkelsen i både rammen og
fjærene.



Dersom du velger å la metallrammen til selve trampolinen og stolpene til
sikkerhetsnettett stå igjen ute vinterstid, bør du sette inn disse med en litt tykk
smøreolje som tørkes av igjen på våren. Dette gjelder i særlig grad alle skjøtene.



Dersom det skulle oppstå en rift eller et hull i duken, må dette repareres
umiddelbart for at det ikke skal utvikle seg.
Hull med diameter på opptil 5 cm. eller rifter på opptil 10 cm. lar seg reparere med
reparasjonssett fra Sport Supply Int. AS. Kontakt utsalgsstedet ved behov for
reparasjonssett.
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Nyttige råd og tips
ved montering av trampoline og sikkerhetsnett
En 13mm. pipenøkkel med minimum 30mm. dyp pipe, vil lette monteringen av
stolpene betraktelig. Brukes til å stramme mutter H6
For å komme bedre til med verktøyet, bør du begynne montering av den øverste
U-bolten 25-30 cm. ned fra rammen, og så skyve den på plass oppunder rammen før
man strammer helt til.
Når du skal knyte nettet sammen; stram til oppe først, og se til at du strammer like
mye nede. Om du strammer for mye eller for lite nede kan det bli vanskelig å feste
nettet riktig langs den nedre kanten.
De små hettemutterne (H8) må ikke strammes for hardt. Disse skal kun beskytte mot
de skarpe kantene i enden av U-bolten, og kan sprekke dersom de skrues fast med
stor kraft.
For å feste duken, start med å feste to fjærer rett overfor hverandre i rammen. Sett
deretter to nye fjærer nøyaktig midt imellom disse så linjen mellom disse fire fjærene
danner et kryss. Fortsett og dele sektorene på midten for hver nye fjær du setter på
plass. Dersom du begynner å feste fjærene side om side og jobber deg rundt
trampolinen, vil du komme til et punkt hvor det blir veldig stramt og veldig vanskelig å
trekke fjærene på plass.
Bruk gjerne èn av fjærene som hjelpemiddel til å hekte de andre fjærene inn på
rammen med. Det er fort å få fingrene i klem dersom du forsøker å trekke alle
fjærene på med bare hendene.
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