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Det er meget vigtigt, at du læser og forstår vejledningen, før trampolinen samles og 
anvendes.

396 cm

276 cm

90 cm

 

Samlevejledning

DK

Harald Nyborg A/S

Varenr：13724   Model Navn：Vigga
Adresse: Gl. Højmevej 30 DK-5250 Odense

Vi håber, at du bliver glad for at bruge trampolinen. En trampolin er rigtig sjov og giver god motion 
på samme tid. Det tager lidt tid at samle den, men det er lettere, hvis du læser alle anvisninger
før du starter. Det kan tage over en time at samle trampolinen, så vær tålmodig, og vær gerne 2  
personer om at samle den.
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VIGTIGT
Læs følgende erklæring og advarsler for at undgå alvorlige eller fatale ulykker.

Advarsel!
- Maks. 150 kg.
- Kun til privat brug.
- Til udendørs brug.
- Kun én bruger. Risiko for kollision.
- Nettet bør udskiftes hvert år.
- Lav ikke saltomortaler. Det er meget farligt, og du risikerer alvorlige skader eller dødsfald.
- Luk altid sikkerhedsnettets åbning, inden du begynder at hoppe.
- Læs brugsvejledningen.
- Trampolinen skal samles af en voksen ifølge samlevejledningen og derefter tjekkes før brug.
- Hop kun i gymnastiksko eller med bare fødder.
- Tøm lommerne, og hav ikke noget i hænderne.
- Hop altid på midten af dugen.
- Må ikke bruges, hvis dugen er våd.
- Spis ikke, når du hopper
- Hop aldrig ned fra trampolinen.
- Sæt en begrænsning på anvendelsestiden (hold regelmæssige pauser).
- Trampolinen skal fastgøres og må ikke anvendes i kraftig vind.
- Forsøg ikke at springe over nettet.
- Hop ikke ind i nettet med vilje. 
- Forsøg ikke at hoppe tilbage fra nettet igen med vilje. 
- Hæng ikke oven på nettet, og forsøg ikke at klatre op i det. 
- Tag smykker af, som kan vikle sig ind i nettet eller skære i det.   

Placering af trampolinen

omkring trampolinen. Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, grene, hegn eller andre mulige farer 
over og rundt om trampolinen. Trampolinen må ikke placeres tæt på pools, gynger, rutsjebaner, 
klatrestativer eller andre installationer, der udgør en risiko. Trampolinen er ikke beregnet til at blive 
gravet ned.

Vejrforhold
Trampolinen må ikke bruges, når den er våd. Skil trampolinen ad om vinteren, og opbevar alle 
stofdele (dug, skumkanter og sikkerhedsnet) indendørs. Fjern skumkanter og sikkerhedsnet ved 
stærk blæst, og fastgør trampolinen til jorden med pløkker/jordspyd (sælges separat).

Vejledning 
Start langsomt. Forsøg ikke at lave svære øvelser.
Hop ikke i trampolinen, når du er træt. Det øger risikoen for skader. Sørg for at bære passende 
fodtøj, f.eks. gymnastiksko, eller hop med bare fødder.
Træd aldrig på sikkerhedsbetrækket. Det er ikke konstrueret til at kunne bære en persons vægt. 
Når du skal ned fra trampolinen, må du aldrig hoppe. Kravl altid af. Hop aldrig i trampolinen, hvis 
du har indtaget stoffer eller alkohol. 
Der skal altid være andre til stede, når du hopper i trampolinen. Så er der nogen til at hjælpe dig, 
hvis du skulle komme til skade.
Begynd altid med at hoppe midt i cirklen. Hvis du lander mere end 30 cm fra kanten af logoet,  
skal du omgående holde op med at hoppe!
Begynd at hoppe på midten af dugen igen. 

Montering
Læs samlevejledningen omhyggeligt, før du begynder at samle trampolinen. Det kan anbefales,  
at to personer hjælpes ad med at samle trampolinen.
Begynd med at kontrollere, at du har alle de nødvendige dele. Hver dels referencenummer vil 
blive brugt her i vejledningen som en hjælp til dig.
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Oversigt over dele (trampolin)

Delnr. Dele Beskrivelse Antal

1 Trampolindug 1

2 Sikkerhedsbetræk 1

3 T-del med benfæstere 12

4 Topramme 12

5 Benbase 6

6A  Benforlænger A (2 huller) 6

6B Benforlænger B (3 huller) 6

7 Lang bolt  12

8 Lange skruer 6

9 Hættemøtrik 12

10 Fjederskive 18

11 Buet spændeskive 30

12 Selvlåsende skrue 12

13 Lille fjederskive 12

14 Galvaniserede fjedre 72

15 Skruenøgle 1

16 Fjedermonteringsværktøj 1

17 Unbrakonøgle 1

18 Plastikhætte 6
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Oversigt over dele (sikkerhedsnet)

Delnr. Dele Beskrivelse Antal

A Øvre rammerør med skum 6

B Nedre rammerør med skum 6

C Rørhætte 6

D Selvlåsende skrue 12

E Line 8

F Sikkerhedsnet 1

Montering af trampolin
Der skal to personer til at montere trampolinen.
Hold ikke nær enderne med hænderne, når rørene sættes sammen. Bær beskyttelseshandsker 
for at undgå beskadigelse under montering.

Trin 1
Begynd med at lægge delene ud som vist på billedet.
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Trin 2
Sæt ”T-del med benfæstere”  3 sammen med ”toprammen”  4  og ”benforlænger A” 6A  som vist. 
Saml 6 sæt i alt.

Trin 3
Sæt nu ”T-del med benfæstere”  3  sammen med ”toprammen”  4  og ”benforlænger B”  6B  som 
vist, og ”nedre rammerør med skum”  B . Saml 6 sæt i alt.
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Trin 4
Saml et monteret sæt fra trin 2 og trin 3, og sæt det sammen med ”benbase”  5  som vist.  
Gentag dette for alle 6 sæt, til hele trampolincirklen er samlet.
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Trin 5
Vær forsigtig, når fjedrene skal monteres.
Start med at lægge trampolindugen  1  ud inde i rammen.
Vælg et startpunkt. Kald dette “punkt 1”. Brug det specielle fjederværktøj til at sætte de 
”galvaniserede fjedre”  14  fast med som vist på billedet.

Begynd med at sætte fjederens krog ind i den V-formede ring på trampolindugen. Brug derefter 
fjedermonteringsværktøjet til at trække fjederen på plads på rammen. Sørg for, at fjederen 
sidder ordentligt fast, ellers kan den løsne sig, når du hopper i trampolinen. Du bør have 
beskyttelseshandsker på for at undgå at komme til skade.
Når den første fjeder er på plads, skal du fortsætte i numerisk rækkefølge som vist på billedet. 
Når du er færdig med nummer 16, kan du fastgøre de resterende fjedre i tilfældig rækkefølge.  
Det er vigtigt at følge vejledningen nøje for at få spændt trampolindugen korrekt. Hvis du ikke 
følger dette mønster, vil det blive meget svært at montere trampolindugen korrekt.

Trin 6
Læg sikkerhedsbetrækket  2  over trampolinen, så det dækker fjedrene og metalrammen.  
Læg stropperne, så der ligger en over hver benfæster. Sørg for at stramme stropperne godt. 
Stram stropperne som vist.

Nu skal du stramme alle skruerne grundigt på trampolinen.

Trampolindugen
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Trin 7
Skub “øvre rammerør med skum”  A  ned oven på “nedre rammerør med skum”  B . 
Tilføj rørhætten  C , og fastgør som vist.

Vigtigt:
Lynlåsen på indgangsdøren skal placeres mellem trampolinens to benbaser.

 

 



 

9

 

Trin 8
Fastgør spændet øverst på sikkerhedsnettet  F  til rørhætten  C  som vist. Fastgør det øvre 
spænde til alle rørpar. 
Sørg for, at propholderen vender udad.

Trin 9
Fastgør først enden af en line  E  til trampolindugens bånd. Træk derefter linen gennem 
det tilsvarende hul i nettet som vist. Gentag dette trin, indtil du har fastgjort alle liner  E  til 
trampolindugens bånd, og bind begge ender sammen. 

Trin 10
Træk i sikkerhedsnettets  F  lynlås ved indgangen til trampolinen. Indgangen skal være placeret 
mellem to af trampolinens ben. Spænd så to spænder som vist.

Step 11
Vigtigt: Husk at stramme alle skruer, møtrikker og spænder på både trampolin og sikkerhedsnet. 
Hvis ikke dette gøres, kan det ske, at den ikke fungerer korrekt, hvilket kan føre til skader,  
der ellers kunne have været undgået.

Trampolinen er nu færdigmonteret. Husk at være forsigtig, når du hopper.

Trin 8

Trin 9

Trin 10

Spænde

Lynlås
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GRUNDLÆGGENDE TRAMPOLINHOP

GRUNDLÆGGENDE HOP
1. Start fra oprejst position, stå med spredte ben og 

hovedet oppe og med øjnene på trampolindugen.
2. Sving armene fremad og op og rundt i en cirkulær 

bevægelse.
3. Saml fødderne, når du er oppe i luften, og lad dine 

tæer vende nedad.
4. Hold fødderne fra hinanden, når du lander på 

dugen.

HOP PÅ KNÆ
1. Start med lave basishop.
2. Land på knæene, samtidig med at du holder 

ryggen lige og kroppen strakt, og brug dine arme 
til at holde balancen.

3. Hop basishop igen ved at svinge armene opad.

HOP PÅ NUMSEN
1. Land i siddende stilling. 
2. Anbring hænderne på dugen ud for hofterne, lås 

ikke dine albuer.
3. Hop tilbage til oprejst stilling ved at skubbe fra 

med hænderne.

FORLÆNS HOP
1. Start med at hoppe lavt.
2. Land liggende udstrakt på maven, og hold 

hænder og arme fremad på dugen.
3. Skub fra på dugen med armene for at returnere 

til stående stilling.

180-GRADERS HOP
1. Start med at hoppe forlæns.
2. Skub fra med venstre eller højre hånd og arme 

(afhængigt af, hvilken vej du ønsker at dreje).
3. Hold hoved og skuldre i samme retning, og hold din 

ryg parallelt med dugen og hovedet oppe.
4. Land liggende udstrakt på maven, og returnér til 

stående position ved at skubbe opad med hænder 
og arme.

ADVARSEL!
BEGYND ALTID MED AT HOPPE PÅ MIDTEN AF DUGEN. HVIS DU LANDER MERE END 
30 CM FRA LOGOET, SKAL DU STRAKS STOPPE!
BEGYND AT HOPPE IGEN PÅ MIDTEN AF DUGEN.

BEMÆRK!
SØRG FOR, AT ALLE SPÆNDER ER LUKKET KORREKT, NÅR TRAMPOLINEN BRUGES.
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Trampolinen er designet og fremstillet af kvalitetsmaterialer og udsøgt håndværk. Ved korrekt 
vedligeholdelse vil den give brugerne mange års træning, sjov og glæde, samtidig med at risikoen 
for skader vil være mindre. Følg vejledningen nedenfor.

Montering af yderligere tilbehør skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisninger.

Trampolinen er designet til at kunne tåle en bestemt vægt og belastning. Sørg for, at kun én 
person bruger trampolinen ad gangen. Brugerne bør enten bruge strømper, gymnastiksko eller 
hoppe i bare fødder, når de bruger trampolinen. Udendørssko eller sportssko bør IKKE bæres, 
når trampolinen bruges. For at undgå beskadigelse eller huller i trampolindugen bør kæledyr ikke 
træde på dugen. Brugerne skal også fjerne skarpe genstande, som de måtte have på sig, før de 
bruger trampolinen. Der bør ikke medtages nogen former for skarpe eller spidse genstande,  
når trampolinen bruges. Se regelmæssigt efter, at skruer og møtrikker er strammet godt, idet de 
kan løsne sig med tiden. Se efter, at alle fjederspændte samlinger fortsat er intakte og ikke kan 
falde ud under legen. Kontrollér skarpe kanter og beskyttelsesdele, og udskift dem efter behov. 
Sørg for, at dug, skumkanter og tilbehør ikke er defekte.  
 
Undersøg altid trampolinen for slitage, forkert brug eller manglende dele før brug. Der kan opstå 
en række situationer, der kan øge din risiko for at komme til skade. Vær opmærksom på: 

Please be aware of:
• revner eller huller i trampolindugen 
• sunket trampolindug 
• løse sting eller andre former for ødelæggelse af dugen 
• bukkede eller knækkede rammedele, f.eks. på trampolinens ben
• ødelagte, manglende eller beskadigede fjedre
• ødelagte, manglende eller forkert monteret sikkerhedsbetræk
• fremspring af enhver art (især skarpe) på rammen, fjedre eller dugen

Bemærk: Sol, regn, sne og ekstreme temperaturer reducerer delenes styrke med tiden.

HVIS DU MENER, AT DISSE FORHOLD ELLER ANDET KUNNE FORÅRSAGE PERSONSKADE 
FOR BRUGERNE, BØR TRAMPOLINEN SKILLES AD ELLER SIKRES MOD BRUG, INDTIL 
FEJLEN(E) ER UDBEDRET.

Foretag ikke ændringer af trampolinen eller nogen af delene.

Af sikkerhedshensyn bør sikkerhedsnettet udskiftes hvert år

FLYTNING AF TRAMPOLINEN

Gem denne vejledning.
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Det är mycket viktigt att du läser och förstår anvisningarna innan du monterar och 
använder studsmattan.
 
Vi hoppas att du får mycket glädje av studsmattan. Man kan ha mycket kul med en studsmatta, 
och dessutom ger den bra motion. Det tar dock en stund att montera studsmattan. Läs alla 
instruktioner innan du börjar så går det lättare. Monteringen kan ta mer än en timme, så ha 
tålamod och ta hjälp av någon.

SE

Monteringsanvisning

Studsmatta

396 cm

276 cm

90 cm
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VIKTIGT
Läs följande information och varningar för att undvika allvarliga och livshotande skador.

Varning.
-  Maxvikt: 150 kg.
-  Endast för privat bruk.
-  Ska användas utomhus.
-  .
-  Säkerhetsnätet ska bytas ut varje år.
- Gör inga volter. Det är mycket farligt och du riskerar att skada dig allvarligt och till och   
 med livshotande.
-  Stäng alltid säkerhetsnätet innan du börjar hoppa.
-  Läs instruktionerna.
-  Studsmattan ska monteras av en vuxen enligt monteringsanvisningarna och sedan kontrolleras  
 innan den används för första gången.
-  Hoppa endast med ordentliga gymnastikskor eller barfota.
-  
-  Hoppa alltid i mitten av studsmattan.
-  Använd inte studsmattan när den är blöt.
-  Ät inte samtidigt som du hoppar.
-  Hoppa inte ner från studsmattan.
-  Begränsa lektiden (ta regelbundna pauser).
-  Studsmattan ska förankras i marken och inte användas vid kraftig vind.
-  Försök inte att hoppa över säkerhetsnätet.
-  Hoppa inte in i säkerhetsnätet med vilje. 
-  Studsa inte mot säkerhetsnätet med vilje. 
-  Häng inte på säkerhetsnätet och klättra inte i det. 
-  Ta av smycken som kan fastna i nätet eller skada det.

Studsmattans placering
Placera inte studsmattan på cementgolv eller annat hårt underlag. Det bästa är att placera 
studsmattan på ett plant och stabilt underlag som till exempel en gräsmatta. Det måste vara minst 
2 meters fritt utrymme runt studsmattan.

runt studsmattan. Studsmattan ska inte placeras i närheten av pooler, gungor, rutschkanor, 
klätterställningar eller andra hinder. Studsmattan ska inte grävas ner i marken.

Väderförhållanden
Studsmattan ska inte användas när den är blöt. Under vintern bör studsmattan monteras ner och 
alla tygdelar (duk, kantskydd, säkerhetsnät) förvaras inomhus. Vid kraftig vind ska kantskyddet 
och säkerhetsnätet tas ner och studsmattan förankras i marken med markpinnar (säljs separat).

Användning 
Ta det försiktigt i början. Försök inte göra avancerade rörelser.
Hoppa inte när du är trött eftersom det ökar risken för skador. Använd ordentliga skor såsom 
gymnastikskor, eller var barfota när du hoppar.
Kliv inte på ramskyddet. Det är inte konstruerat för att klara av en människas tyngd. Hoppa 
inte av studsmattan, utan klättra ner från den. Använd inte studsmattan om du är drog- eller 
alkoholpåverkad. 

skulle skada dig.
Börja hoppa mitt på studsmattan. Om du landar mer än 30 cm från mitten ska du genast sluta 
hoppa!
Börja om mitt på studsmattan igen. 

Montering
Läs monteringsanvisningarna från början till slut innan du börjar montera studsmattan.  
Vi rekommenderar att två personer hjälps åt att montera studsmattan.
Börja med att kontrollera att du har alla delar som behövs. Delarnas referensnummer anges i 
anvisningarna som hjälp.
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Studsmattans olika delar:

Delnummer Delar Beskrivning Antal

1 Matta till studsmatta 1

2 Ramskydd 1

3 T-del med benfästen 12

4 Toppramrör 12

5 Benbas 6

6A  Benförlängning A (2 hål) 6

6B Benförlängning B (3 hål) 6

7 Lång bult 12

8 Långa skruvar 6

9 Kupolmutter 12

10 Fjäderbricka 18

11 Kupad bricka 30

12 Självlåsande skruv 12

13 Liten fjäderbricka 12

14 Galvaniserade fjädrar 72

15 Skruvnyckel 1

16 Fjäderverktyg 1

17 Insexnyckel 1

18 Ändbitar i plast 6
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Säkerhetsnätets olika delar:

Delnummer Delar Beskrivning Antal

A Övre ramrör med skum  6

B Nedre ramrör med skum 6

C Rörpropp 6

D Självlåsande skruv 12

E Snöre 8

F Säkerhetsnät 1

Så här monterar du studsmattan
Det krävs två personer för att montera studsmattan.
Håll inte händerna för nära ändarna när du kopplar ihop rören. Använd skyddshandskar för att 
skydda dig från skador när du monterar studsmattan.

Steg 1
Börja med att lägga ut delarna så som visas på bilden.
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Steg 2
Sätt ihop T-delen med benfästen  3  med toppramsröret  4  och benförlängning A  6A  så som 
visas. Montera ihop 6 set.

Steg 3
Sätt nu ihop resten av T-delarna med benfästen  3  med toppramsröret  4  och benförlängning B   
 6B så som visas samt det nedre ramröret med skumplastskydd. Montera ihop 6 set.
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Steg 4
Montera ihop ett set från steg 2 och steg 3 och säkra med benbasen  5  så som visas. Gör samma 
sak med alla 6 set tills hela studsmattans ring är färdigmonterad.
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Steg 5
Var noga när du monterar fjädrarna.
Börja med att lägga ut studsmatteduken  1  inuti ramen.
Välj var du ska börja – det är punkt 1. Fäst de galvaniserade fjädrarna  14  med det särskilda 
fjäderverktyget så som visas.

Börja med att haka fast fjäderns krok i den trekantiga ringen på studsmatteduken. Dra sedan 
fjädern på plats i ramen med fjäderverktyget. Se till att fjädern krokas fast ordentligt så att den 
inte riskerar att lossna när studsmattan används. När du krokar fast fjädrarna bör du använda 
skyddshandskar för att undvika att skada dig.
När den första fjädern är på plats fortsätter du med nästa enligt nummerordningen som visas  
på bilden. När du är klar med nummer 16 kan du kroka fast resten av fjädrarna i valfri ordning.  
Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga så att duken får rätt spänning. Om du inte  
följer mönstret är det väldigt svårt att montera duken på rätt sätt.

Steg 6
Lägg ramskyddet  2  över studsmattan så att det täcker fjädrarna och metallramen. Lägg upp 
stropparna så att ett hamnar över varje benfäste. Knyt fast stropparna ordentligt. Knyt stropparna 
så som visas på bilden.

Arbeta dig runt hela studsmattan och dra åt alla skruvar ordentligt.

Svtudsmatteduken
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Steg 7
För ner det övre ramröret med skumplastskydd  A  i det nedre ramröret med skumplastskydd 
Säkra genom att sätta fast röränden  C  så som visas.

Viktigt
Säkerhetsnätets dragkedja ska placeras mellan två av studsmattans benbaser.
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Steg 8
Spänn fast spännena upp till på säkerhetsnätet  F  i röränden  C  så som visas. Gör likadant på 
alla rör. 
Se till att änden är vänd utåt.

Steg 9
Börja med att knyta fast ena änden av snöret  E  i kanten på studsmatteduken. Dra sedan snöret 
genom motsvarande hål i nätet så som visas. Fortsätt så tills du har knutit fast samtliga snören  E  
i studsmatteduken och knutit ihop ändarna. 

Steg 10
Stäng dragkedjan i säkerhetsnätets öppning  F  som ska sitta mellan två av studsmattans 
benbaser. Knäpp sedan ihop de två spännena så som visas.

Steg 11
Viktigt: Glöm inte att ta ett varv runt studsmattan och dra åt alla skruvar och muttrar samt knäppa 
alla spännen på studsmattan och säkerhetsnätet. Om detta inte görs ordentligt kan det resultera 
i att studsmattan inte fungerar som den ska och detta kan leda till skador som kunde ha undvikits 
med en ordentligt monterad studsmatta.

Nu är studsmattan färdigmonterad. Tänk på att vara försiktig när du hoppar. 

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Spänne 

Dragkedja
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OLIKA HOPP PÅ STUDSMATTAN

GRUNDHOPP
1. Börja stående med fötterna axelbrett isär, 

huvudet rakt fram och blicken i mattan.
2. Svinga armarna framåt, uppåt och runt i en 

cirkelrörelse.
3. För ihop fötterna när du är uppe i luften och låt 

tårna peka nedåt.
4. Håll fötterna axelbrett isär när du landar på 

studsmattan.

KNÄHOPP
1. Börja hoppa låga grundhopp.
2. Landa på knäna och se till att ryggen och kroppen 

är rak och håll balansen med armarna.
3. Återgå till grundhopp genom att svinga armarna 

uppåt.

SITTANDE HOPP
1. Landa sittande på studsmattan. 
2. Placera händerna intill höfterna på studsmattan, 

men lås inte armbågarna.
3. Återgå till stående genom att trycka ifrån med 

händerna.

MAGHOPP
1. Börja med ett lågt hopp.
2. Landa på magen med utsträckta armar.
3. Tryck ifrån med armarna och återgå till stående.

180-GRADERSHOPP
1. Börja med ett maghopp.
2. Tryck ifrån med vänster eller höger hand och 

arm (beroende på vilket håll du vill snurra åt).
3. Se till att huvudet och axlarna pekar åt samma 

håll och att ryggen är parallell med studsmattan. 
Håll upp huvudet.

4. Landa på magen och återgå sedan till stående 
genom att trycka ifrån med händer och armar.

VARNING
BÖRJA ALLTID HOPPA I MITTEN AV STUDSMATTAN. OM DU LANDAR MER ÄN 30 CM FRÅN 
DEN MARKERADE MITTPUNKTEN SKA DU GENAST SLUTA HOPPA!
BÖRJA OM MITT PÅ STUDSMATTAN IGEN.

OBSERVERA
SE TILL ATT ALLA SPÄNNEN OCH DRAGKEDJOR ÄR ORDENTLIGT STÄNGDA NÄR 
STUDSMATTAN ANVÄNDS.
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SKÖTSEL
Studsmattan är tillverkad av material av hög kvalitet och med stor yrkesskicklighet. Om den 
hanteras på rätt sätt kan den användas i många år och ge mycket motion och underhållning. 
Dessutom minskar risken för skador. Följ anvisningarna nedan.

Montering av ytterligare tillbehör måste göras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Studsmattan är utformad för att hålla för en viss vikt och utsättas för en viss mängd påfrestning. 
Se till att endast en person i taget använder studsmattan. Den som hoppar ska ha på sig 
strumpor eller gymnastikskor eller vara barfota. Sneakers eller sportskor bör INTE användas 

revor. De som hoppar bör ta bort alla vassa föremål från kläderna innan de börjar hoppa. Alla 
typer av vassa och spetsiga föremål ska hållas borta från studsmattan. Kontrollera regelbundet 
att muttrar och bultar är ordentligt åtdragna eftersom de kan lossna med tiden. Kontrollera att 
alla fjäderförsedda delar fortfarande är intakta och inte kan lossna under lek. Kontrollera vassa 
kanter och skydd, och byt ut skydden om det behövs. Kontrollera att duken, kantskyddet och 
säkerhetsnätet inte är trasiga.

 
är slitna, saknas eller används på fel sätt. Vissa saker kan göra att risken för skador ökar.  
Var uppmärksam på  
• 
• om duken är slapp och hänger 
• 
• om delar av ramen är böjda eller har gått av, till exempel benen
• 
• om ramskyddet är skadat, saknas eller inte sitter som det ska
•   
 själva duken.

Obs: Solljus, regn, snö och extrema temperaturer gör dessa delar svagare med tiden.

OM DU UPPTÄCKER NÅGOT AV OVANSTÅENDE ELLER NÅGOT ANNAT SOM DU TROR 
SKULLE KUNNA VARA FARLIGT FÖR DEN SOM HOPPAR BÖR DU MONTERA NED 
STUDSMATTAN ELLER FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGEN KAN ANVÄNDA DEN TILLS 
PROBLEMET HAR ÅTGÄRDATS.

Av säkerhetsskäl ska säkerhetsnätet bytas ut varje år.

FLYTTA STUDSMATTAN

glider inte isär. Lyft upp studsmattan en liten bit över marken och bär den parallellt med marken. 

Behåll denna bruksanvisning.


