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 Leveringsomfang/apparatdele
1  Springdug
2  Sikkerhedspolster
3  Fod (6x)
4  Gevindpropper (6x)
5  Gevindfitting (6x)
6  Springfjedre (30x)

 Generelt
Læsning og opbevaring af betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning er del af trampolinen. Den indeholder vigtige op-
lysninger til montage og brug.
Inden brug af trampolinen skal betjeningvejledning læses omhyggeligt, især 
sikkerhedsvejledningen.
Enhver tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning kan medføre alvorlige 
personskader eller skader på trampolinen.
Denne betjeningsvejledning baserer på gældende standarder og direktiver i 
den Europæiske Union. Overhold desuden de landespecifikke retningslinjer og 
udenlandske love. Hold aldtid betjeningsvejledningen klar. Hvis trampolinen 
videreigives til andre, skal man sørge for at betjeningsvejledningen følger med.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne betjeningsvejledning, på 
selve trampolinen eller på emballagen.

 ADVARSEL!
Dette symbol betegner en fare med en mellemstor risiko, der, hvis den ikke 
undgås, kan medføreivsfare eller alvorlige kvæstelser.

 HENVISNING! 
Dette symbol advarer mod mulige materielle skader.

 
Dette symbol giver nyttige ekstrainformationer til montering eller til driften.

 
Dette symbol angiver at emballagen bør genbruges.

 4  5 



B
4

5

6

3

 Leveringsomfang/apparatdele
1  Springdug
2  Sikkerhedspolster
3  Fod (6x)
4  Gevindpropper (6x)
5  Gevindfitting (6x)
6  Springfjedre (30x)

 Generelt
Læsning og opbevaring af betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning er del af trampolinen. Den indeholder vigtige op-
lysninger til montage og brug.
Inden brug af trampolinen skal betjeningvejledning læses omhyggeligt, især 
sikkerhedsvejledningen.
Enhver tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning kan medføre alvorlige 
personskader eller skader på trampolinen.
Denne betjeningsvejledning baserer på gældende standarder og direktiver i 
den Europæiske Union. Overhold desuden de landespecifikke retningslinjer og 
udenlandske love. Hold aldtid betjeningsvejledningen klar. Hvis trampolinen 
videreigives til andre, skal man sørge for at betjeningsvejledningen følger med.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne betjeningsvejledning, på 
selve trampolinen eller på emballagen.

 ADVARSEL!
Dette symbol betegner en fare med en mellemstor risiko, der, hvis den ikke 
undgås, kan medføreivsfare eller alvorlige kvæstelser.

 HENVISNING! 
Dette symbol advarer mod mulige materielle skader.

 
Dette symbol giver nyttige ekstrainformationer til montering eller til driften.

 
Dette symbol angiver at emballagen bør genbruges.

 4  5 



- Hop ikke lige efter du har spist.
- Benyt ikke trampolinen, når der mangler dele, eller de er beskadiget eller 

ikke korrekt fastgjort.
- Tag ingen spidse eller skarpe genstande med på trampolinen. Tag smykker 

af, og tøm om nødvendigt bukselommerne.
- Benyt trampolinen kun, når springdugen er ren og tør.
- Vær meget forsigtig, når du stiger af eller på trampolinen. 

Spring ikke ned fra trampolinen og spring ikke fra trampolinen 
hen på andre objekter. Spring heller ikke fra andre objekter, fx 

fra et tag hen på tampolinen.
- Trampolinens driftssikre tilstand skal løbende overvåges, fx tilladt slitage 

af sliddele. Sliddele er: Elastikkerne og deres fastgørelse, afdækningen på 
trampolinen, glidebeskyttelse og hoppedug.

- Hold dyr på afstand fra trampolinen

 HENVISNING! 
Fare for skader!
Usagkyndig håndtering med trampolinen kan medføre skader.
- Foretag ingen ændringer ved trampolinens konstruktion.
- Bemærk garantibetingelser.

 Henvisninger vedr. opstillingssted:
- Fitness-trampolinen er kun beregnet til indendørs brug.
- Et tilstrækkeligt frirum over hovedet er absolut nødvendig.
- Sørg for tilstrækkelig sideafstand i forhold til forhindringer (min. 1m).
- Opstil trampolinen i tilstrækkelig afstand til vægge, stilladser, hegn eller le-

gearealer.
- Sørg for at alt er ryddet omkring trampolinen.
- Trampolinen skal sikres mod uvedkommende brug uden opsyn.
- Fjern alle forhindringer under trampolinen.
- Trampolinens ejer og den opsynsførende er ansvarlig for at alle bruger er 

fortrolige med de fremgangsmåder, der er oplistet i betjeningsvejledningen.

 Udpakning
1. Fjern alle emballagens dele
2. Kontroller trampolinen og tilbehøret for eventuelle transportskader
3. Kontroller om alle dele er komplet og ubeskadiget (se fig. A).

 Sikkerhed
Formålmæssig brug
Denne trampolin er udelukkende beregnet som træningsredskab og må kun 
anvendes privat. Den er ikke egnet til andre formål, f. eks som legetøj til børn 
eller til terapeutiske formål. Den er ikke licenseret til opstilling eller brug i kom-
mercielle eller professionelle fitnessvirksomheder. Bemærk oplysningerne 
i denne vejledning. Ikke formålsmæssig anvendelse/overdrevet træning kan 
medføre sundhedsfarer. Trampolinen er beregnet til en maks. last på 100 kg, 
og må altid kun benyttes af en person ad gangen.

Sikkerhedsanvisninger

 ADVARSEL!
Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner (eksempelvis delvist handicappede, ældre personer med nedsæt-
telse af de fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaringer og viden 
(eksempelvis ældre børn).
- Denne trampolin kan benyttes af børn fra 6 år under voksnes opsyn.
- Gør børnene opmærsom på, hvor vigtigt sikkerheden er, når trampolinen 

benyttes. Oplys dem om farerne, der kan opstå ved ikke-korrekt brug.
- Lad dem ikke lege med emballagefolien. De kan blive viklet ind under legen 

og blive kvalt.

 ADVARSEL!
Fare for personskader!
Fare for personskader!
Der er fare for personskader ved ikke korrekt eller letsindig brug af trampolinen.
- Er trampolinen beskadiget, skal det repareres hos fabrikanten eller dennes 

kundeservice eller en tilstrækkeligt kvalificeret person, så der ikke længere 
er risici for brugeren.

- Manglende eller defekte dele skal udskiftes straks.
- Der må kun anvendes originale reservedele.
- Foretag ingen ændringer ved trampolinens konstruktion.
- Trampolinen må altid kun benyttes af en person ad gangen.
- Spring altid i midten af trampolinen, og foretag ingen akrobatiske spring (f. 

eks. salto), da der her foreligger en stor risiko for kvæstelser. Når personen 
lander på hoved eller nakke, kan dette medføre lammelser eller sågar døden!

- Trampolinen må aldrig benyttes efter indtagning af alkohol eller medikamen-
ter, der påvirker opfattelsesevnerne, efter konsum af narkotika, eller når du 
er træt, udmattet, syg eller ukoncentreret.
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 Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse
Trampolinen skal inspiceres inden hver brug, og alle slidte, defekte eller mang-
lende dele skal udskiftes.
Følgende forhold kan medføre fare:
• Manglende, forkert eller ikke sikkert monteret beskyttelsespolster
• Gennemstukket, slidt eller hullet hoppemåtte eller beskyttelsespolster.
• Knækkede fjedre
• En løst hængende, defekt eller forkert spændt hoppedug.
• Skarpe, fremstående steder på rammen eller i ophængningssystemet
• Knækkede eller manglende ophængningselementer eller elementer, der har 

løsnet sig fra måttens kant.
• En bøjet eller brudt ramme, eller skarpe eller fremstående steder på selve 

rammen.
Rengøring
• Rengør produktet med en tør eller fugtig klud. Anvend ingen særlige special-

rengøringsmidler til rengøring at trampolinen.
Opbevaring
• Produktet opbevares et sikkert sted, hvor det ikke kan tage skade.
• Sæt beskyttelsespropperne på gevindfittings, når trampolinen skilles ad til 

transport.

 Tekniske data
Modelnr.: FLX-TR-02
Diameter: ca. 92 cm
Vægt: 5,5 kg (7 kg inkl. Emballage)
Materiale: Stålrør, pulvercoatet
maks. Bæreevne: ca. 100 kg
Anvendelsesklasse: H
Da vores produkter videreudvikles og forbedres løbende, er ændringer i design 
eller teknik mulig.  Betjeningsvejledningen kan også downloades som pdf-fil fra 
vores hjemmeside www.flextrade.de.

 Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballagen

 
Sorter emballagen inden bortskaffelsen Aflever pap og karton som  

 gammel pap, folie som plastaffald.
Trampolinens bortskaffelse
Bortskaf trampolinen iht. til de forskrifter, der gælder i dit land.

 Montering
Trampolinen leveres formonteret.

 
• Til monteringen sættes trampolinen på blød undergrund, fx på  
 emballagen. Således beskyttes beskyttelsespolsteret mod eventuelle  
 skader.

 • Gevindpropperne bør om muligt opbevares til senere brug.
1. Sæt trampolinen omvendt på gulvet (se fig. B).
2. Kontroller om alle fjedre 6  på undersiden er på plads og hægtet i.
3. Fjern afdækningen 4 .
4. Skru fødderne 3  med uret ind i gevindfittings 5 .
5. Vend trampolinen forsigtigt. Sæt den på en egnet og plan flade (se kapitel 

”Henvisninger vedrørende opstillingssted”).
Dermed er monteringen afsluttet.

 Brug
Detaljerede oplysninger om trampolinens brug findes på den vedlagte ekstra-
side. Bemærk følgende punkter inden trampolinen tages i brug:
•  Inspicér trampolinen inden hver brug. Kontrollér om beskyttelsespolsteret og 

alle fjedre er på deres plads og fastgjort korrekt.
• Hoppedugen skal være ren, tør og uden skader.
• Børn og uerfarne brugere skal muligvis have hjælp til at stige op på eller ned 

fra trampolinen. De skal også være under konstant opsyn under brugen.
• Sørg for at rammepolstringen er påsat korrekt og sikkert. Alle slidte, defekte 

eller manglende dele skal udskiftes omgående,
• Fjern alle genstande fra trampolinen. Der må ikke ligge genstande på tram-

polinen.
• Stød affjedres ved at bøje knæerne, når fødderne berører hoppedugen. Det-

te bør øves inden der skiftes til andre bevægelsesarter.
• De grundlæggende hop og kropsholdninger bør indøves, inden du prøver 

mere avancerede øvelser
• Ved hop: Hold hovedet oppe med øjnene rettet mod trampolinen eller red-

skabets kant. Derved kan hoppene kontrolleres bedre.
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 GARANTIKORT
Udfyldes omhyggeligt ved garantikrav og skal altid indsendes sammen med 
redskabet og kassekvitteringen. Gælder i 3 år efter salgsdato/ poststempel

Artikel: Fittness trampolin

Oplysning om mangler: .....................................................................................               

købt hos: (Vedlæg kassekvittering) ..........................................................................

Flexxtrade Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)
Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Køber

Navn: ................................................................................................................

Postnummer, by: ..............................................................................................

Gade, vej: ........................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................
(for statusmeddelelser til reparation)

Underskrift: ......................................................................................................

 GARANTI
Model: Fittness trampolin

Kære kunder, vores produkter er underlagt en streg kvalitetskontrol. Hvis red-
skabet alligevel ikke virker efter hensigten, bedes De i så fald kontakte neden-
stående serviceadresse. Vi står også gerne til rådighed for telefonopkald på 
vores service-hotline. Inden du indsender et defekt redskab, bør du telefo-
nisk kontakte vores servicecenter for at forenkle afviklingen.
Garantitiden er 3 år begyndende fra købsdatoen. Opbevar kassekvitteringen 
som dokumentation for købet.
Nedenstående er en forudsætning for at kunne gøre garantikrav gældende:
• Garantikrav kan kun gøres gældende inden for et tidsrum på maks. 3 år efter 

købedato. Vores garanti er begrænset til at udbedre materiale- og fabrikati-
onsfejl eller udskifte redskabet. Vores garanti er gratis for dig.

• Garantikrav skal dog gøres gældende umiddelbart efter de er opdaget. Ga-
rantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperioden er udløbet, medmin-
dre, garantikravene gøres gældende inden for 2 uger efter garantiperiodens 
udløb.

• Et defekt produkt indsendes med vedlagt garantikort og kassekvittering por-
tofrit til os.

Flexxtrade Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)
Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Hvis der foreligger en defekt, der er omfattet af vores garanti, modtager du et 
repareret eller nyt redskab. Reparation eller udskiftning af redskabet medfø-
rer ikke en ny garantiperiode. Afgørende er tidsrummet på 3 år fra købeda-
toen. Bemærk, at vores garanti bortfalder ved forkert brug eller usagkyndig 
behandling, når sikkerhedsforskrifterne tilsidesættes, ved vold mod redskabet, 
skader pga. force majeure eller ved indgreb, der ikke er foretaget af den auto-
riserede serviceadresse. Hvis redskabet skal indsendes til reparation, bør du 
være opmærksom på emballere produktet korrekt. Vi hæfter ikke for skader 
under transporten. Defekter på redskabet, der ikke er dækket af garantien, 
skader efter garantitidens udløb eller skader, der har medført at garantien er 
bortfaldet, reparerer vi gerne mod betaling. Send venligst redskabet til vores 
serviceadresse.
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 GARANTIKORT
Udfyldes omhyggeligt ved garantikrav og skal altid indsendes sammen med 
redskabet og kassekvitteringen. Gælder i 3 år efter salgsdato/ poststempel

Artikel: Fittness trampolin

Oplysning om mangler: .....................................................................................               

købt hos: (Vedlæg kassekvittering) ..........................................................................

Flexxtrade Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)
Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Køber

Navn: ................................................................................................................

Postnummer, by: ..............................................................................................

Gade, vej: ........................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................
(for statusmeddelelser til reparation)

Underskrift: ......................................................................................................

 GARANTI
Model: Fittness trampolin

Kære kunder, vores produkter er underlagt en streg kvalitetskontrol. Hvis red-
skabet alligevel ikke virker efter hensigten, bedes De i så fald kontakte neden-
stående serviceadresse. Vi står også gerne til rådighed for telefonopkald på 
vores service-hotline. Inden du indsender et defekt redskab, bør du telefo-
nisk kontakte vores servicecenter for at forenkle afviklingen.
Garantitiden er 3 år begyndende fra købsdatoen. Opbevar kassekvitteringen 
som dokumentation for købet.
Nedenstående er en forudsætning for at kunne gøre garantikrav gældende:
• Garantikrav kan kun gøres gældende inden for et tidsrum på maks. 3 år efter 

købedato. Vores garanti er begrænset til at udbedre materiale- og fabrikati-
onsfejl eller udskifte redskabet. Vores garanti er gratis for dig.

• Garantikrav skal dog gøres gældende umiddelbart efter de er opdaget. Ga-
rantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperioden er udløbet, medmin-
dre, garantikravene gøres gældende inden for 2 uger efter garantiperiodens 
udløb.

• Et defekt produkt indsendes med vedlagt garantikort og kassekvittering por-
tofrit til os.

Flexxtrade Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)
Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Hvis der foreligger en defekt, der er omfattet af vores garanti, modtager du et 
repareret eller nyt redskab. Reparation eller udskiftning af redskabet medfø-
rer ikke en ny garantiperiode. Afgørende er tidsrummet på 3 år fra købeda-
toen. Bemærk, at vores garanti bortfalder ved forkert brug eller usagkyndig 
behandling, når sikkerhedsforskrifterne tilsidesættes, ved vold mod redskabet, 
skader pga. force majeure eller ved indgreb, der ikke er foretaget af den auto-
riserede serviceadresse. Hvis redskabet skal indsendes til reparation, bør du 
være opmærksom på emballere produktet korrekt. Vi hæfter ikke for skader 
under transporten. Defekter på redskabet, der ikke er dækket af garantien, 
skader efter garantitidens udløb eller skader, der har medført at garantien er 
bortfaldet, reparerer vi gerne mod betaling. Send venligst redskabet til vores 
serviceadresse.
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Flexxtrade Service Center
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet 
kan variere)
Email: flexxtrade-dk@teknihall.com




