BRUKERHÅNDBOK
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT VÅR STORMSIKRING FOR TRAMPOLINER.
Dette settet er konstruert for bruk sammen med runde eller rektangulære trampoliner. Det har to
hovedoppgaver som begge vil sørge for at eieren kan flytte trampolinen uten at de vertikale
beindelene løsner fra rammen, og at det er mulig å feste trampolinen i bakken ved hjelp av et
jordspyd. (Forskjellige bakke- og værforhold kan påvirke funksjonen til enhver montering som
benytter dette settet)
Innhold:
Festestropper --- 3 eller 4 stk.
Jordspyd --- 3 eller 4 stk.

Hvis du oppdager at noen av delene mangler, må du ta kontakt med distributøren
Sjekker før montering: Kontroller at det ikke går noen ledninger og/eller rør under bakken (strøm, gass,
telefon, vann, kloakk eller sprinkleranlegg) før du monterer jordspydene, og dette settet må bare monteres
av en voksen.
Stropper
Hver festestropp består av en stropp med to løkker og en spenne i stål med tenner på begge av disse løkkene.
Den største av løkkene går rundt rammen og bunnen av foten slik at foten ikke kan falle av trampolinen når
den flyttes eller brukes (foten festes til rammen). Den minste av løkkene går gjennom ringen i jordspydet slik
at trampolinen festes til bakken.

Spenner
Enden av hver stropp tres gjennom spennene som vist. Stroppen trekkes opp gjennom åpningen på spennen
uten tennene og deretter ned igjen gjennom åpningen med tennene. Flytt spennen på løkken for å løsne eller
øke strammingen av løkken.

Ned

Opp

Festing av beinene — Runde trampoliner
Før den store løkken rund rammen og bunnen av beinet på hver av beinene, før stroppen inni spennen og stram til
slik at tennene på spennen fester stroppen (se tegning)

Festing av trampoline
Velg en egnet plassering i nærheten av hver fot og skru jordspydet ned i bakken. Når du skal kjøre jordspydet ned i
bakken kan det være nødvendig å bruke et rett verktøy, som en skrutrekker som føres inn i øyet på spydet og som
på denne måten danner en “T”-formet håndtak for å gjøre det enklere å skru jordspydet ned i bakken. Etter at
jordspydene er på plass må du trekke den minste enden av stroppene gjennom øyet på spydene og bruke spennen
på samme måte som over til å stramme stroppen.

Rektangulære og andre trampoliner
Dette settet kan også brukes som et festesystem med fire punkt til de fleste andre trampolineformer der det er
mulig å feste rammen til bakken. Du fører den største løkken rundt rammen i nærheten av beinet (kanskje i
nærheten av en sveis). Lengden på den største løkken kan justeres ved hjelp av spennen, og den miste av løkkene
og jordspydet monteres på samme måte som ovenfor. Sørg for at alle stropper og jordspyd er godt festet og sikre.

