Brukerveiledning
Sikkerhetsnett

...
ADVARSEL
Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye
før du monterer og bruker trampolinen

Advarsel ved bruk av trampolinen
Nordic Fintess AS anbefaler at det aldri skal
være mer enn en person på trampoline av
gangen. Flere som hopper på likt, øker
sjansen for alvorlige skader på hodet, rygg
og nakke og beinbrudd.

Lammelse eller død kan bli resultatet dersom
du lander på hodet eller nakken. Å ta salto på
trampolinen øker faren for at slike skader kan
oppstå.

 Denne brukermanualen er utarbeidet for at du skal bli kjent med alle
sikkerhetsregler for bruk av trampolinen før du tillater noen å bruke
trampolinen. Kontakt forhandler hvis du er i tvil om hvordan
brukerveiledningen skal forstås.
 Bruk alltid sikkerhetsnett rundt trampolinen. Forsikre deg om at
sikkerhetsnettet er tilstrekkelig festet og at nettet er helt før hver bruk.
 Sjekk og test trampolinen etter montering. Kontakt forhandler ved
eventuelle spørsmål.
 Trampolinen skal ikke benyttes uten at noen har oppsyn med den, dette er
uavhengig av erfaring eller alder på trampolinebrukeren. Forstyrr aldri de
som hopper på trampolinen.
 Trampolinen bør ikke benyttes av barn under 6 år, eller av noen over 90 kg.
 Ikke benytt trampolinen når hoppeduken er våt eller skitten. Inspiser
trampolinen hver gang før bruk. Gå også over alt av skruer, pass på at de
er skikkelig skrudd til.
 For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er til stede, kan
det hjelpe å feste en presenning eller værtrekk over den. Fjern stige og
lagre den på sikkert sted.
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Til trampolinebrukerne

 Ikke benytt trampolinen når du er påvirket av narkotika eller alkohol. Ikke røyk
i forbindelse med at du hopper på trampolinen.
 Unngå å hoppe for høyt. Ikke hopp så lenge at du blir utslitt. Hopp kontrollert.
Forsøk aldri å hoppe over sikkerhetsnettet.
 Ha alltid noen til å se etter trampolinen når den benyttes, hopp aldri alene. Vi
anbefaler at det aldri bør være mer enn en som hopper på trampolinen av
gangen.
 Ikke hopp på polstringskanten med vilje. Ikke heng i sikkerhetsnettet, eller
forsøk å klatre i nettet. Ta av alt av smykker som kan henge seg fast i
sikkerhetsnettet, eller lage annen skade i maskene.
 Ikke bruk klær med glidelåser, kroker eller spisse beltespenner.
 Sikkerhetsnettet er ikke designet sånn at du kan henge opp ting i nettet,
bortsett fra ting spesielt designet fra produsent.
 Benytt sikkerhetsnettets dør når du skal klatre ut og inn på trampolinen. Lukk
alltid igjen åpningen når du enten har klatret inne eller ut. Ikke forsøk å klatre
inn på trampolinen ved å krype under sikkerhetsnettet. Ikke bruk trampoline
som et springbrett for å hoppe over til andre objekter.
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DELE LISTE
Delenummer og beskrivelse

Antall

A. Topprør med gummibeskyttelse

12 stk

B. Bunnrør med gummibeskyttelse

12 stk

C. Toppstykke til topprør (blå/grønn)

12 stk

D. U- skrue

24 stk

E. Klemme til D, U-skrue

24 stk

F. Låsemutter

48 stk

G. Beskyttelsesdeksel til D, U-skrue

48 stk

H. Snor

12 stk

I. Sikkerhetsnett

1 stk
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A Topprør med gummibeskyttelse
12 stk

B. Bunnrør med gummibeskyttelse
12 stk

C. Toppstykket til
topprør 12 stk

G. Beskyttelsesdeksel til, D
48 stk

H. Snor
12 stk
D. U-skrue
24 stk

E. Klemme for D
24 stk

F. Låsemutter
48 stk

I. Sikkerhetsnett
1 stk
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Monteringsanvisning

STEG 1: Fest Toppstykket C til Topprøret A. Gjør dette på alle 12 settene med rør
som vist på bilde 1 neste side.
STEG 2: Monter Topprøret A til Bunnrøret B, som vist på bildet på neste side,
gjør dette med alle 12 settene med rør.
STEG 3: Monter nå fast disse rørene til beina på trampolinen, vist på tegningen på
neste side. Ha med deg en som kan hjelpe deg å holde rørene når du
monterer dette. Fest B, Bunnrøret til beinet på trampolinen, bruk en
av D, U-skruen, og E, Klemmen, stram til med F, Låsemutteren.
STEG 4: Mens en hjelper fortsatt holder rørene stille, monter fast den andre av
av D, U-Skruen nederst på beinet til trampolinen, bruk E,
Klemme og stram til med F, Låsemutter.
Forsikre deg om at enden av B, Nedre Bunnrør, målt fra toppen, er 24 cm fra
bakken.

Når alle U-Skruene er montert på, sett på G, beskyttelsesdekselet, på U-Skruene.
Dette gjøres for å forhindre at noen skader seg på skruene, det er kun de nederste
U-Skruene som trenger slik beskyttelsesdeksel.

Repeter steg 3 og 4 til alle rørene er montert fast på trampolinen.
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STEG 1

STEG 3

STEG 4

STEG 2
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STEG 5: Fest nå selve Sikkerhetsnettet
på innsiden av rørene, pass på at
håndtaket på Toppstykkene på toppen av
rørene peker utover. Fest så løkken på
Toppstykket som vist å bildet. Gjenta
dette på alle stengene

STEG 6: Tre en ende av H, Snoren, gjennom
håndtaket på C, Toppstykket. Fest løkken
øverst på sikkerhetsnettet, bind så en knute
slik at sikkerhetsnettet ikke glir ned. Tre så
snoren nedover stangen og flett det inn i nettet
helt ned til bunnen som vist på bildet til venstre.
Tilslutt lager du en løkke rundt røret og knyter
en knute. Repeter dette på alle stolper.
Forsikre deg om at knutene er godt strammet
til.
TIPS: Ved montering av sikkerthetsnettet,
stram nettet nedover samtidig som du trer i
snorene i nettet. Stram også nettet etter hvert
som du forflytter deg rundt trampolinen, men
pass på at det ikke blir for stramt da stolpene
kan gå ut av stilling.
La nettet gå helt ned mellom polstringskant og
rørene.
Når du er kommet helt rundt og skal montere
den avsluttende delen, må du løsne opp det
første du monterte, knyt disse to sammen i den
siste stolpen. Her bør åpningen for inn- og
utstigning være. Løft sikkerthetsnettet godt opp
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slik at man kan krype inn.

! ADVARSEL
STEG 7
Du bør nå gå over alle rørene og skruer før du begynner å bruke
trampolinen. Viktig at Sikkerhetsnettet står stødig og rett for at det skal
fungere hensiktsmessig.
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Kundeservice
Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi dem gjøre følgende:




Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig montert.
Ta kontakt med din forhandler av produktet dersom ikke problemene ble løst i punktene
over.
Bestilling av eventuelle deler gjøres i butikken hvor du kjøpte produktet.

For øvrige tekniske spørsmål vedrørende produktet, ta kontakt med Nordic Fitness
Servicesenter.
Telefonnummer finner du nedenfor. Nesten samtlige av de spørsmål eller problemer som måtte
oppstå, kan løses ved å snakke med en av Nordic Fitness sine servicemedarbeidere.
For tekniske og brukermessige spørsmål, kontakt:
Nordic Fitness Servicesenter
Strandveien 33
Postboks 21
3050 Mjøndalen
Servicesenter:
Hovedkontor:
Telefaks:
E-post:

32 27 27 27
32 27 27 00
32 27 27 01
service@nordicfitness.no

Denne manualen er ment som et hjelpemiddel til brukerne. Vi kan ikke garantere for feil i
oversettelsen, eller tekniske endringer på produktet.
The owner’s manual is only for the customer reference.
We can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.
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