
 Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. 
Vi anbefaler at det alltid benyttes sikkerhetsnett og kantbeskyttelse til Rustas trampoliner.

Bruksanvisning / Bruksanvisning

SE NO

Studsmatta Adrenalin 366x88 cm
Trampoline Adrenalin 366x88 cm

Item. No. 7590-1137
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SE

Tack för att du valt att 
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!

VARNING! 
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till 
allvarlig person- eller egendomsskada.

Studsmatta Adrenalin 366x88 cm

MONTERINGSANVISNING 

• När du monterar din studsmatta behöver du endast vårt fjäder-
 spänningsverktyg som medföljer leveransen. När du inte ska 
 använda studsmattan är den lätt att demontera och förvara. 
• Läs monteringsanvisningarna innan du börjar montera studsmattan. 
 För att sätta ihop studsmattan måste du i vissa moment ha en med-
 hjälpare. Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och 
 kantskydd till Rustas studsmattor.

FÖRE MONTERING 

• Studera komponentlistan. 
• Monteringsanvisningen använder dessa beskrivningar och nummer 
 för att underlätta arbetet för dig. Kontrollera att du har fått med alla 
 delar i förteckningen. Om någon del saknas, kontakta Rusta via 
 www.rusta.se. 

• Kom ihåg att använda skyddshandskar när du monterar studsmattan.
 Då undviker du klämskador. Det behövs minst två personer för att 
 montera studsmattan.
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KOMPONENTLISTA

Del Beskrivning Antal 

1 Kantskydd 1 

2 Studsmatteduk med påsydda v-ringar 1 

3 Toppskena med benhylsor 4

4 Toppskena 4

5 Benunderdel 4 

6 Vertikal benförlängning 8 

7 Fjäderspänningsverktyg 1 

8 Galvaniserade fjädrar 64

9 Säkerhetsskylt 1 

1

2

3

4

5

6 7 9

8
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STEG 1 – LÄGGA UT RAMEN  

Alla delar med samma nummer är utbytbara mot varandra och har ingen höger- eller 
vänsterorientering. När du kopplar samman delarna skjuter du bara in dem i varandra enligt 
bilderna.       

STEG 2 – MONTERA BENEN  

Montera alla vertikala benförlängningar (6) på  
benunderdelarna (5) enligt bilden.  

STEG 3 – MONTERA TOPPSKENAN  

A. Du behöver en medhjälpare när du ska montera
 toppskenan. En person reser de monterade benen 
 från steg 2 och monterar ena sidan av toppskena 
 med benhylsor (3) i den övre delen av benet. 
 Medhjälparen håller andra änden och monterar 
 den på nästa bendel enligt bilden. Nu har du två 
 bendelar som hålls samman av en toppskena med
 benhylsor.  
B. Nu monterar du de övriga 3 toppskenorna (4) i 
 öppningarna mellan de vertikala benförlängarna 
 (3) genom att foga samma respektive toppskena 
 med benförlängare enligt bilden.

6

5

4

3

6 (X8)

3 (X4)

4 (X4)

5 (X4)
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Studsmatteduk 

STEG 4 – MONTERA STUDSMATTEDUKEN              

Du behöver en medhjälpare när du ska montera duken.  
Var försiktig! Det fi nns risk för klämskador när du hakar fjädrarna i mattans v- ringar 
efterhand som duken spänns upp.   
A. Lägg ut duken (2) inne i ramen.  
B.  Använda fjäderspänningsverktyget (7). 
C.  Montera fjädern i ramen. För in verktyget genom v-ringen i dukens ytterkant enligt bilden.
D.  Sträck verktyget så att du kan haka det på fjädern med öglan. 
 Drag handtaget tillbaka enligt bilden tills fjädern hakar fast i v-ringen.     

    
Var försiktig med var du placerar händer eller andra kroppsdelar medan du monterar 
fjädrarna! Akta så att du inte får klämskador! 



6

SE

STEG 5 – MONTERA SÄKERHETSSKYLTEN  

Montera säkerhetsskylten (9) på studsmattan med ett buntband. Buntbandet skall ligga runt en 
koppling i en vertikal ramdel så att den inte kan glida av studsmattan. 

      

STEG 6 – MONTERA KANTSKYDDET        
A. Lägg ut kantskyddet (1) över studsmattan så att fjädrarna och stålramen täcks. 
 Kontrollera att kantskyddet täcker alla metalldelar. 
B. Bind fast snöret på kantskyddets undersida runt toppskenan. 
C. Välj skyddsmodell. 

Nu är studsmattan klar för användning. Glöm inte att läsa igenom hela bruksanvisningen före 
användning!    

A B

C
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GRUNDLÄGGANDE STUDSMATTEHOPP  

GRUNDHOPP 
 

SÄTESSTUDS

 

 

MAGSTUDS

 

 

180 GRADERS VÄNDNING 

1. Börja i startpositionen, med fötterna isär i axelbredd, huvu-
 det riktat rakt fram och ögonen på mattan. 
2. Böj armarna framåt, uppåt och runt i en cirkelrörelse. 
3. För fötterna samman medan du är uppe i luften. 
 Låt tårna peka nedåt. 
4. För fötterna utåt i axelbredd när du landar på mattan. 

1. Landa i ett plant sittande läge. 
2. Lägg händerna på mattan intill höfterna.  
3. Återgå till stående läge genom att stöta från med händerna. 

1. Stå rakt och sträck armarna rakt upp. 
2. Landa på magen med händerna och armarna utsträckta 
 framåt. 
3. Stöt ifrån dig mattan med armarna så att du kommer tillbaka
 till stående läge. 

1. Börja i läge för magstuds. 
2. Stöt mattan ifrån dig med vänster eller höger hand (beroende 
 på i vilken riktning du vill vrida dig) 
3. Vrid huvudet och axlarna i samma riktning. 
 Håll ryggen parallell med mattan och huvudet uppåt. 
4. Landa på magen igen. Stöt ifrån dig mattan med båda händ-
 erna och armarna så att du kommer tillbaka till stående läge. 
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HUR DU ANVÄNDER STUDSMATTAN 

Börja med att bekanta dig med hur studsmattan känns och hur du studsar. Koncentrera dig på 
grunderna och att öva in varje hopp (grundhoppen) tills du kan göra dem enkelt och med full 
kontroll.  

Om du vill bromsa en studs behöver du bara böja knäna innan de kommer i kontakt med mattan. 
Öva in denna teknik medan du lär dig de olika grundhoppen. Använd alltid denna bromsteknik när 
du förlorar balansen eller kontrollen över ditt hopp. 

Lär dig alltid de enklaste hoppen först. Se alltid till att du har kontroll över hur du studsar innan du 
går vidare till de svårare och mer avancerade hoppen. Ett kontrollerat hopp är ett hopp där lyft och 
landningspunkterna är identiska. Om du går vidare till nästa hopp utan att behärska det föregående 
ökar risken för att du skadas.   

Hoppa inte på studsmattan under längre tid eftersom tröttheten ökar risken för att du skadas. 
Var aldrig mer än en hoppare samtidigt på studsmattan. När du hoppar bör du använda T-shirt och 
shorts, träningsoverall eller andra oömma kläder. Använd gymnastikskor, kraftiga strumpor, eller 
var barfota. Använd inte skor med hård sula, klack eller dubbar som t.ex. tennisskor, eftersom de 
sliter mer på mattans material.  

Du minskar skaderisken om du klättrar upp på och lämnar mattan på korrekt sätt. När du ska upp 
på mattan ska du lägga händerna på ramen och antingen stiga eller rulla dig upp på studsmattan. 
Lägg alltid händerna på ramen när du klättrar upp på eller lämnar mattan.  

Studsa aldrig vårdslöst på mattan eftersom det ökar risken för att du skadas. Nyckeln till säkerhet 
på mattan är att du kan kontrollera och behärska de olika hoppen. Försök aldrig tävla mot andra 
hoppare genom att se vem som kan hoppa högst! Använd aldrig studsmattan ensam och utan 
övervakning.  
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STUDSMATTAN 

Hoppare:  

• Använd aldrig studsmattan om du har är alkohol- eller drogpåverkad.  
• Lägg ifrån dig alla vassa föremål innan du använder studsmattan.  
• Klättra upp på och lämna studsmattan på ett kontrollerat och för-
 siktigt sätt. Hoppa aldrig upp eller ner från studsmattan och använd 
 aldrig studsmattan som avstamp för att hoppa till eller in i ett annat 
 föremål.  
• Lär dig alltid grundhoppen och se till att du behärskar varje typ av
 hopp innan du försöker dig på svårare typer av hopp. Du lär dig
 grundhoppen i avsnittet ”Grundläggande studsmattehopp” och 
 ”Övningsplan” på sidan 7.  
• Böj på knäna när du landar på mattan för att avbryta hoppet. Se till 
 att du alltid har kontroll när du hoppar på studsmattan. En kontrolle-
 rat hopp är när du landar på samma ställe som du startade från. 
 Om du förlorar kontrollen medan du hoppar på studsmattan ska du
 försöka avbryta hoppningen.  
• Undvik att hoppa eller studsa under längre tid åt gången. Hoppa inte 
 för högt under många hopp efter varandra.  
• Behåll kontrollen genom att hålla ögonen på mattan. Om du inte gör 
 det kan du förlora balansen eller kontrollen.  
• Låt aldrig fl er än 1 person åt gången använda studsmattan.  
• Se till att det alltid fi nns någon som övervakar dig medan du hoppar 
 på studsmattan.  
• Rådgör med läkare innan du använder studsmattan om du är osäker 
 på din hälsa.  

Övervakare:  

• Lär dig de grundläggande hoppen och säkerhetsföreskrifterna. 
 För att förebygga och minska risken för skador måste du se till 
 att alla säkerhetsföreskrifter följs och se till att nya hoppare lär sig 
 grundhoppen innan de försöker utföra svårare och mer avancerade 
 hopp.  
• Alla hoppare ska övervakas av en vuxen ledare, oberoende av kun-
 skapsnivå eller ålder. 
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• Använd aldrig studsmattan när den är våt, skadad, smutsig eller 
 utsliten. Kontrollera studsmattan innan den används.  
• Håll alla föremål som kan påverka hopparen borta från hopparen. 
 Var medvetna om vad som är ovanför, under och runt studsmattan.  
• För att förhindra oövervakad och obehörig användning, bör studs-
 mattan säkras när den inte används.     

PLACERING AV STUDSMATTAN  

Det skall fi nnas ett så pass stort fritt utrymme över studsmattan att
hopparna inte kan riskera i slå i något så de hoppas. Det får inte fi nnas
några farliga föremål i form av t.ex. trädgrenar, fritidsredskap (gungor, 
simbassänger etc.), elledningar, staket eller motsvarande i närheten 
av studsmattan.  

• Säker användning av studsmattan kräver att du ser upp med följan-
 de när du väljer en plats för din studsmatta:   
• Studsmattan ska placeras på en plan yta.  
• Området ska ha bra belysning.  
• Det får inte fi nnas några hinder under studsmattan.  
• Om du inte följer dessa anvisningar ökar du risken för att någon
 skadas. 
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> 8 m

VARNING!
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

Denna studsmatta är konstruerad och tillverkad med kvalitetsmaterial och god yrkeskunskap. Om 
den sköts och underhålls på rätt sätt kan du använda och ha nöje av den i många år, samtidigt som 
du reducerar risken att skadas. Följ anvisningarna nedan.  

Studsmattan är konstruerad för att klara en max vikt på 100 kg. Se till att bara en person åt 
gången använder studsmattan. Du ska använda strumpor, gymnastikskor eller vara barfota när 
du använder studsmattan. Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till 
Rustas studsmattor.

Du bör INTE använda vanliga promenadskor, tennisskor eller liknande när du använder 
studsmattan. Låt inga djur komma upp på studsmattan, eftersom de kan skada mattan och sig 
själva. Håll alltid vassa eller spetsiga föremål borta från studsmattan.  

Kontrollera alltid att studsmattan inte är skadad eller att det saknas delar före varje användning. 
De fi nns många situationer som kan öka risken för att du skadas. Var särskilt uppmärksam på: 
• Punkteringar, hål eller rivskador i duk 
• Nedhängande duk 
• Lösa sömmar eller andra försämringar av duk 
• Böjda eller trasiga ramdelar, som t.ex. benen 
• Trasiga, saknade eller skadade fjädrar 
• Skadad, saknad eller otillräckligt kantskydd 
• Utstående delar av något slag på ramen, fjädrarna eller mattan  

OM DU HITTAR NÅGOT AV OVANSTÅENDE, ELLER NÅGOT ANNAT SOM DU ANSER KAN SKADA 
EN HOPPARE, SKA DU DEMONTERA STUDSMATTAN ELLER SÄKRA DEN SÅ ATT DEN INTE KAN 
ANVÄNDAS TILLS PROBLEMET ÄR LÖST!  

BLÅSIGA FÖRHÅLLANDEN: 
Studsmattan kan blåsa bort om det blåser kraftigt. Om du väntar hårda vindar bör du fl ytta 
studsmattan till ett skyddat läge eller demonterar den. Du kan också binda fast den med linor från 
den runda toppramen som du fäster i marken, gärna med tältpinnar. Du bör fästa ramen i minst tre 
punkter för att vara säker. Det är inte tillräckligt att bara låsa fast benen i marken, eftersom de kan 
lossna från ramen. 

FLYTTA STUDSMATTAN: 
Om du behöver fl ytta studsmattan bör du ha en medhjälpare. Lås alla kopplingspunkter i ramen 
med väderbeständig tejp, som t.e.x silvertejp. Då håller ramen sig intakt under fl ytten genom att 
inga kopplingspunkter kan dela på sig. När du fl yttar studsmattan ska du lyfta upp ramen något 
från marken och hålla den horisontellt. Vid alla andra fl yttningar bör du demontera studsmattan. 
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Anteckningar / Notater



14

NO

Takk for at du valgte å kjøpe 
et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen 
før installasjon og bruk!

ADVARSEL!
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig
skade på person eller eiendom.

Trampoline Adrenalin 366x88 cm

MONTERINGSANVISNING

• Når du monterer trampolinen, trenger du bare vårt verktøy for 
 fjærmontering som er inkludert i pakken. Når trampolinen ikke skal 
 brukes, er den lett å demontere og oppbevare.
• Les monteringsanvisningen før du begynner å montere trampolinen. 
 Du vil enkelte ganger trenge en medhjelper under monteringen. 
 Vi anbefaler at det alltid benyttes sikkerhetsnett og kantbeskyttelse 
 til Rustas trampoliner.

FØR MONTERING

• Gå gjennom dellisten.
• Monteringsanvisningen bruker disse beskrivelsene og numrene for å 
 gjøre arbeidet lettere for deg. Kontroller at du har fått med alle 
 delene i listen. Hvis noe mangler, kontakt Rusta på www.rusta.se.

• Husk å bruke arbeidshansker når du monterer trampolinen. 
 Da unngår du klemskader. Man må være minst to personer til å 
 montere trampolinen.



15

KOMPONENTLISTA

Del Beskrivelse Antall 

1 Kantpute 1 

2 Trampolineduk med påsydde v-ringer 1 

3 Toppskinne med beinfeste 4 

4 Toppskinne 4 

5 Underbøyle til bein 4 

6 Vertikal beinforlenger 8 

7 Verktøy for fjærmontering 1 

8 Galvaniserte fjærer 64 

9 Sikkerhetsskilt 1 

1

2

3

4

5

6 7 9

8
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TRINN 1 – LEGGE UT RAMMEN

Alle deler med samme nummer kan brukes om hverandre og har ingen høyre- eller venstre-
orientering. Når du kobler sammen delene, skyver du dem bare inn i hverandre som vist på bildene.

TRINN 2 – MONTERE BEINA

Monter alle de vertikale beinforlengerne (6) på 
underbøylene (5) som vist på bildet.

TRINN 3 – MONTERE TOPPSKINNEN

A. Du trenger en medhjelper når du skal montere 
 toppskinnen. En person stiller opp de monterte 
 beina fra trinn 2 og setter toppskinnen med 
 beinfester (3) inn på toppen av beinet. 
 Medhjelperen holder i den andre enden og setter 
 den på neste beindel som vist på bildet. Nå har du 
 to beindeler som holdes sammen av en toppskinne
 med beinfester.
B. Monter så de øvrige 3 toppskinnene (4) i åpninge-
 ne mellom de vertikale beinforlengerne (3) ved
 å føye sammen den respektive toppskinnen med 
 beinforlengeren slik bildet viser.

6

5

4

3

6 (X8)

3 (X4)

4 (X4)

5 (X4)
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Trampolineduk

TRINN 4 – MONTERE TRAMPOLINEDUKEN             

Du trenger en medhjelper når du skal montere duken.
Vær forsiktig! Det er risiko for klemskader når du haker på fjærene i dukens v-ringer etter 
hvert som duken spennes opp.
A.  Legg ut duken (2) inne i rammen.
B.  Bruk verktøyet for fjærmontering (7).
C.  Monter fjærene i rammen. Før verktøyet gjennom v-ringen i dukens ytterkant som vist på 
  bildet.
D.  Strekk verktøyet så du kan hekte det inn på fjæren med løkken. Dra håndtaket tilbake som
  vist på bildet til fjæren har hektet seg fast i v-ringen.

 
Vær forsiktig med hvor du plasserer hendene eller andre kroppsdeler mens du monterer 
fjærene! Pass på så du ikke får klemskader!
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TRINN 5 – MONTERE SIKKERHETSSKILT

Fest sikkerhetsskiltet (9) på trampolinen ved hjelp av en rem. Remmen må gå rundt en kobling i 
en vertikal rammedel så skiltet ikke kan falle av.

       

TRINN 6 – MONTERE KANTPUTEN      

A. Legg kantputen (1) over trampolinen slik at fjær og stålramme blir dekket. 
 Sjekk at kantputen dekker alle metalldeler.
B. Bind snoren på kantputens underside rundt toppskinnen.
C. Velg beskyttelsesmodell.

Nå er trampolinen klar til bruk. Glem ikke å lese gjennom hele bruksanvisningen før du tar 
trampolinen i bruk!   

A B

C
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GRUNNLEGGENDE HOPP PÅ TRAMPOLINE

GRUNNHOPP 
 

SETEHOPP

 

 

MAGEHOPP

 

 

180 GRADERS VENDING 

1. Begynn i startposisjon og ha føttene i skulderbreddes avstand, 
 hodet rett frem og øynene på trampolinen.
2. Før armene fremover, oppover og rundt i en sirkelbevegelse.
3. Samle føttene mens du er oppe i luften. 
 La tærne peke nedover.
4. Før føttene ut i skulderbreddes avstand når du lander på 
 trampolinen.

1. Landa i ett plant sittande läge. 
2. Lägg händerna på mattan intill höfterna.  
3. Återgå till stående läge genom att stöta från med händerna. 

1. Stå rett og strekk armene rett opp.
2. Land på magen med hender og armer utstrakt foran deg.
3. Støt trampolinen fra deg med armene så du kommer tilbake 
 til stående stilling.

1. Begynn i posisjonen til magehopp.
2. Støt trampolinen fra deg med venstre eller høyre hånd 
 (avhengig av hvilken retning du ønsker å vri deg).
3. Vri hodet og skuldrene i samme retning. 
 Hold ryggen parallelt med trampolinen og løft hodet.
4. Land på magen igjen. Støt trampolinen fra deg med begge 
 hender og armer så du kommer tilbake til stående stilling.



20

NO

SLIK BRUKER DU TRAMPOLINEN

Begynn med å bli vant til hvordan trampolinen kjennes og hvordan du kan hoppe. Konsentrer deg 
om det grunnleggende og om å øve inn hvert hopp (grunnhoppene) til de er lette å gjennomføre og 
du har full kontroll.

Hvis du vil bremse ned et hopp, trenger du bare å bøye knærne før de kommer i kontakt med 
trampolinen. Øv på denne teknikken mens du lærer deg de ulike grunnhoppene. Bruk alltid denne 
bremseteknikken når du mister balansen eller kontrollen over hoppet.

Lær alltid de enkleste hoppene først. Sørg alltid for at du har kontroll på hvordan du spretter, før du 
går videre til de vanskeligere og mer avanserte hoppene. Et kontrollert hopp skal ha samme heve- 
og landingspunkt. Hvis du går videre til neste hopp uten at du behersker det forrige, øker risikoen 
for skader.

Unngå å hoppe på trampolinen for lenge da tretthet øker risikoen for ulykker. Det skal aldri være 
fl ere enn én hopper på trampolinen samtidig. Når du hopper, bør du bruke T-skjorte og shorts, 
treningsdrakt eller andre klær som tåler fysisk utfoldelse. Bruk gymsko, kraftige sokker eller vær 
barføtt. Unngå å bruke sko med hard såle, hæler eller piggsko, for eksempel tennissko, da disse 
sliter mer på dukens materiale.

Skaderisikoen blir mindre hvis du klatrer opp på og går ned fra trampolinen på riktig måte. Når 
du skal opp på trampolinen, skal du legge hendene på rammen og enten stige opp på eller rulle 
deg inn på trampolinen. Legg alltid hendene på rammen når du klatrer opp på eller går ned fra 
trampolinen.

Unngå skjødesløse sprett da det øker risikoen for å bli skadet. Nøkkelen til trygg bruk er at du kan 
kontrollere og beherske de ulike hoppene. Forsøk aldri å konkurrere med andre hoppere for å se 
hvem som kan hoppe høyest! Bruk aldri trampolinen alene uten tilsyn.



21

SIKKERHETSREGLER FOR TRAMPOLINE

Hopper:  

• Bruk aldri trampolinen dersom du er påvirket av alkohol eller medi-
 kamenter.
• Legg fra deg alle skarpe gjenstander før du bruker trampolinen.
• Klatre opp på og gå ned fra trampolinen på en kontrollert og forsiktig 
 måte. Hopp aldri opp på eller ned fra trampolinen, og bruk den aldri 
 som springbrett for å hoppe til eller inn i en annen gjenstand.
• Lær deg alltid grunnhoppene og sørg for at du behersker hver type 
 hopp før du prøver deg på vanskeligere ting. Grunnhoppene lærer du
  i avsnittet ”Grunnleggende hopp på trampoline” og ”Treningsopplegg”
 på s. 19.
• Bøy knærne når du lander på trampolinen for å avbryte hoppet.
• Sørg for at du alltid har kontroll når du hopper på trampolinen.
 Et kontrollert hopp vil si at du lander på samme sted som du startet 
 fra. Hvis du mister kontrollen mens du hopper på trampolinen, skal 
 du prøve å avbryte hoppet.
• Unngå å hoppe eller sprette i for lang tid av gangen. Hopp ikke for 
 høyt når du gjør mange hopp etter hverandre.
• Behold kontrollen ved å ha blikket festet på trampolinen. Gjør du ikke
 det, kan du miste balansen eller kontrollen.
• La aldri mer enn 1 person bruke trampolinen om gangen.
• Sørg for at det alltid er noen til stede som har tilsyn mens du hopper 
 på trampolinen.
• Rådfør deg med lege før du bruker trampolinen hvis du er i tvil om 
 helsen din.

Tilsynsperson:  

• Lær deg de grunnleggende hoppene og sikkerhetsreglene. For å 
 forebygge og minske risikoen for skader må du passe på at alle 
 sikkerhetsregler blir fulgt, og sørge for at nye hoppere lærer seg 
 grunnhoppene før de prøver å utføre vanskeligere og mer avanserte 
 hopp.
• En voksen person må føre tilsyn med alle hoppere, uavhengig av 
 deres kunnskapsnivå eller alder.
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• Bruk aldri trampolinen når den er våt, skadet, skitten eller utslitt. 
 Kontroller trampolinen før du skal bruke den.
• Hold alle gjenstander unna som kan påvirke hopperen. Vær opp-
 merksom på hva som er over, under og rundt trampolinen.
• For å hindre ubehørig anvendelse og bruk uten tilsyn, bør trampo-
 linen sikres når den ikke er i bruk.

PLASSERING AV TRAMPOLINEN  

Det må være tilstrekkelig med plass over trampolinen slik at hoppere 
ikke risikerer å slå seg når de hopper. Farlige gjenstander som grein-
er, hageinstallasjoner (huske, svømmebasseng etc.), elektriske led-
ninger, gjerder eller tilsvarende må ikke befi nne seg i nærheten av 
trampolinen.

Sikker anvendelse av trampolinen krever at du er obs på følgende når 
du velger hvor trampolinen skal stå:

• Trampolinen må settes på et plant underlag.
• Området må ha god belysning.
• Det må ikke være noen hindringer under trampolinen.
• Hvis du ikke følger disse anvisningene, øker risikoen for at noen 
 kan bli skadet.
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> 8 m

ADVARSEL!
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STELL OG VEDLIKEHOLD

Denne trampolinen er konstruert og produsert av kvalitetsmateriale og ut fra grundig fagkunnskap. 
Hvis den holdes i orden og vedlikeholdes på riktig måte, kan du bruke og ha glede av den i mange 
år, samtidig som du reduserer risikoen for ulykker. Følg anvisningene nedenfor.

Trampolinen er konstruert for å tåle en maksvekt på 100 kg. Pass på at bare en person om gangen 
bruker trampolinen. Du må bruke sokker, gymsko eller være barføtt når du hopper på trampolinen.
Vi anbefaler at det alltid benyttes sikkerhetsnett og kantbeskyttelse til Rustas trampoliner.

Du bør IKKE bruke vanlige spasersko, tennissko eller liknende. Unngå at dyr kommer opp på 
trampolinen, da de kan skade duken og seg selv. Sørg for å holde skarpe eller spisse gjenstander 
unna trampolinen.

Før bruk skal du alltid kontrollere at trampolinen ikke er skadet, eller at det ikke er deler som 
mangler. Det fi nnes mange situasjoner som kan øke risikoen for skader. Vær spesielt oppmerksom 
på:
• Punkteringer, hull eller riftskader i duken
• Duk som henger ned
• Løse sømmer eller andre forringelser av duken
• Bøyde eller ødelagte rammedeler, f.eks. beina
• Defekte eller manglende fjær
• Defekt kantpute, utilstrekkelig eller manglende kantpute
• Utstående deler på ramme, fjær eller duk

HVIS DU OPPDAGER FORHOLD SOM NEVNT OVER, ELLER NOE ANNET DU MENER KAN SKADE EN 
HOPPER, MÅ TRAMPOLINEN DEMONTERES ELLER SIKRES SLIK AT DEN IKKE KAN BRUKES FØR 
PROBLEMET ER LØST!

KRAFTIG VIND:
Trampolinen kan blåse bort under kraftig vind. Forventer du kraftig vind, bør du fl ytte trampolinen 
til et beskyttet sted eller demontere den. Du kan også binde den fast med liner fra den runde 
topprammen som du fester i bakken, gjerne med teltplugger. Du bør feste rammen på minst tre 
steder for å være sikker. Det er ikke tilstrekkelig å bare låse fast beina i bakken, ettersom de kan 
løsne fra rammen.

FLYTTE TRAMPOLINEN: 
Hvis du trenger å fl ytte trampolinen, bør du ha en medhjelper. Sikre alle koblingspunkter i rammen 
med værbestandig teip, f.eks. sølvteip. Da vil rammen holde seg intakt under fl ytting fordi ingen 
koblingspunkter kan komme fra hverandre. Når du fl ytter trampolinen, skal du løfte rammen litt 
opp fra bakken og holde den i horisontal stilling. I alle andre fl yttesituasjoner bør du demontere 
trampolinen.
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