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Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
P.O. Box 369, 7000AJ, Doetinchem, The Netherlands

Edisonstraat 83, 7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group
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1.0 INTRODUCTION
Tillykke med valget af EXIT PeakPro!

Hav det sjovt, vær aktiv og spil udendørs......

Det er hvad der driver os til at udvikle innovativt kvalitetslegetøj til seje børn. 

som legetøj, overholder vi de skrappeste forbrugersikkerhedsbestemmelser. Før vi 

Vi udfører også løbende tests af vores produktionsserier og med jævne mellemrum 
har vi uafhængige tests, der udføres igen som en yderligere kontrol. Kun produkter 
der lever op til den højeste EXIT legetøjsstandard bliver taget med og anerkendt af 
EXIT-brandet.

“Vi vil gerne takke dig for dit brug af og din tillid til dette produkt. Vi er sikre på, at 
dine børn vil have lige så meget sjov med det, som vi havde under udviklingen. Da vi 
er open-minded sætter vi virkelig pris på alle kommentarer og ideer, som vil hjælpe 
os med at forbedre vores produkter eller udvikle nye. Vi inviterer dig til at sende dine 
ideer til os på info@exittoys.com”

EXIT Toys teamet
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Maksimal brugervægt: •

Vi er ikke ansvarlige for nogen skader, der måtte opstå, i forbindelse 
medbrug af trampolinen.

•

Læs og forstå manualen før anvendelse. •

Trampolinen er ikke tiltænkt at skulle nedgraves i jorden.•

ADVARSEL: Spis ikke, mens du hopper.•

ADVARSEL: Kun til hjemme- og udendørs brug.•

ADVARSEL: Trampolinen skal samles af en voksen i overensstemmelse 
med samleinstruktionerne og derefter kontrolleres før den tages i brug.

•

ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE! - Små dele. Ikke for børn under 3 år. •

For at forhindre snubleulykker, anvend ikke trampolinen, når den er våd. •

ADVARSEL: Kun én bruger ad gangen; fare for kollision! •
ADVARSEL: Udfør ikke saltomortaler eller andre svære spring! •
ADVARSEL: Tøm lommerne, før du anvender trampolinen! •

Fortsat opsyn af en voksen om nødvendig. •

I tilfælde af manglende eller ødelagte dele, kontakt venligst forhandleren 
for hjælp. 

•

ADVARSEL: Ændringer foretaget af kunden på den originale trampolin 
(fx tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til instruktionerne fra 
producenten.

•

• Beskyt børn 
- Undgå fald og kvælning 
- Gå altid kun ud gennem døren og vær forsigtig. 
- Hjælp små børn ind og ud af sikkerhedsnettet.

ADVARSEL
om undgåelse af 
alvorlige ulykker

13.12.17.00: 130 kg

2.0 RETNINGSLINJER FOR SIKKER BRUG
Hvis du anvender dette produkt som anført, vil dette fjerne stort se alle farer. Dog 
skal du huske på, at børn har en naturlig trang til at lege, og at dette kan medføre 
uforudsete farlige situationer, for hvilke producenten ikke kan gøres ansvarlig. Lær 
dine børn, hvordan man bruger produktet og udpeg de mulige farer for dem.

Før samling og før produktet anvendes læs venligst og overhold nærværende 
advarsler:
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2.1 Advarsler om sikker anvendelse:

• FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE DIN TRAMPOLIN: Læs og forstå information-
erne i denne manual. Som ved alle sportsgrene og aktiviteter er der risiko for at 
deltagerne får en skade. For at sikre din fremtidige fornøjelse og for at forhindre 
ulykker, sørg for at følge passende sikkerhedsregler og tips.

• SPØRG ALTID EN DOKTOR/LÆGE, FØR DER UDFØRES NOGEN FYSISKE AKTIV-
ITETER. 

• KONTROLLÉR ALTID DIN TRAMPOLIN FØR BRUG OG ISÆR ALLE BOLTE, DUGEN 
OG POLSTRINGENS POSITION. ANVEND DEN IKKE, HVIS NOGEN DEL MANGLER 
ELLER SER SLIDT ELLER BESKADIGET UD.

• SØRG ALTID FOR, AT TRAPOLINEN KUN ANVENDES AF ÉN PERSON AD GANGEN.

• SØRG ALTID FOR, AT DER ER SUPERVISION, HVIS TRAMPOLINEN ANVENDES AF 
NOGEN PÅ ETHVERT NIVEAU.

• Stands straks, hvis du føler dig dårlig eller, hvis du få smerter i led eller muskler. 
Svimmelhed er et tegn på træthed, og du skal stoppe med at hoppe og lægge 
dig ned på jorden, hvis du føler dig svimmel.

• Når trampolinen bruges sørg for at anvende passende tøj, helst sportstøj og sok-
ker. BÆR ALDRIG SKO PÅ OVERFLADEN.

• Vær venligst opmærksom på, at trampoliner anvender fjedre og at brugeren vil 
hoppe højere, end på jorden, så husk venligst at sørge for, at starter med at 
hoppe til mindre højder.

• Korrekt samling, pleje og vedligeholdelse af produkt, sikkerhedstips, advarsler og 
korrekt teknik for brugen af trampolinen er inkluderet i denne manual for din sik-
kerheds skyld og for lang levetid for produktet. Alle brugere og supervisors skal 
derfor gøre sig bekendt med disse instruktioner. Alle, der beslutter at anvende 
trampolinen, skal være klar over deres egen begrænsning med hensyn til egne 
færdigheder på trampolinen.

• Trampolinen skal samles på græs eller BSI-godkendt sikkerhedmåtte.

• Dette produkt er kun tiltænkt anvendelse i hjemmet.

• 
af to personer og holdes vandret samt let løftet. Om nødvendigt kan trampolin 

samlingen i modsat rækkefølge.

• ADVARSEL Kontrollér produktet før og efter, den er anvendt. Især følgende dele – 
for beskadigelse og slid: 

- sikkerhedsnet 
- polstring og fastgøring 
- fjedre og deres fastgøring
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2.2 Anvendelse af trampolinen

FØRST, skal du gøre dig bekendt med din trampolin og forstå, hvor meget højde 
fjedrene giver i hvert hop. Fokus på dette tidspunkt skal være på kropsplacering og 
teknik, før hver færdighed kan udføres med lethed og kontrol. 

• FØR DU HOPPER FOR HØJT skal teknikken for at 
standse være indlært, da dette vil kunne forhindre 
ulykker, hvis du føler at anvendelsen kommer ud af 
kontrol. 

• 
bøjet, så de standser og absorberer fjedringen i over-

skal holde ud til siden for at forøge balancen. 

• Denne færdighed anvendes, når trampolinbrugeren 
ønsker at standse anvendelse af trampolinen på grund 
af træthed, tab af kontrol og lignende. 

SALTOMORTALER (KOLDBØTTER): UDFØR IKKE saltomortaler af 

når du forsøger at slå en saltomortale, kan du lande på hovedet eller på 
nakken. Det vil forøge risikoen for at brække nakke eller ryg, hvilket kan 
resultere i død eller lammelse.

FREMMEDLEGEMER : ANVEND IKKE: Trampolinen i nærheden af 
dyr, andre mennesker eller genstande under trampolinen. Dette vil øge 
risikoen for at der sker ulykker, HOLD IKKE noget fremmedlegeme i 
hånden og læg IKKE nogen genstande på trampolinen, når den er i brug. 
PLACÈR IKKE trampolinen under noget, der hænger ned, såsom grene, 
ledninger og lignende, da dette vil forøge risikoen for, at du kommer til 
skade. 

DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE AF TRAMPOLINEN: En trampolin i dårlig 
stand vil forøge risikoen for at du kommer til skade. Kontrollér venligst 
trampolinen før anvendelse for bøjede stålrør, itureven dug, løse eller 
manglende fjedre og den overordnede stabilitet for trampolinen.

BEGRÆNS ADGANGEN: Når trampolinen ikke anvendes, skal trappen 
altid opbevares et sikkert sted, så børn ikke får mulighed for at lege på 
trampolinen uden opsyn.

VEJRFORHOLD: Vær venligst opmærksom på vejrforholdene, når tram-
polinen anvendes. Anvend ikke trampolinen, når den er våd. Hvis det er 
meget blæsende, kan brugeren miste kontrollen.
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2.3 Tips til reducering af risiko for ulykker 

For at mindske risikoen for ”TRAMPOLINBRUGEREN” skal man:

• altid have kontrol over spring og kropsposition. 

• ikke at forsøge at udføre spring, der ligger over eget niveau.

• læse og forstå springet, at der sættes af og landes i midten af trampolinen. 

• altid kontrollere springet ved at sætte af og lande i midten af trampolinen. 

• altid springe lodret og afstå fra at springe mod fjedrene i alle retninger. 

• -
ger over de grundlæggende teknikker. 

For at reducere risikoen for ulykker skal  “SUPERVISOR”: 

• forstå at håndhæve sikkerhedsregler og vejledning fuldstændigt. 

• råde trampolinbrugeren og undervise i, hvad de gør rigtigt og forkert for at sikre 
trampolinbrugerens sikkerhed. 

• være klar over og råde trampolinbrugeren om alle sikkerhedsadvarsler. 

VIGTIGT: Hvis trampolinen ikke kan overvåges skal der være en sikkerheds-
foranstaltning, der forhindrer andre i at anvende produktet, indtil supervi-
soren er tilgængelig.
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2.4 Trampolinen sikkerhedsanvisninger  

RÅDGIVENDE FORHOLDSREGLER MENS TRAMPOLINEN ANVENDES 

• 

• Du skal klatre op og ned fra trampolinen på en kontrolleret og forsigtig måde. 
Hop aldrig op eller ned fra trampolinen og anvend aldrig trampolinen som et mid-
del til at hoppe op på andre ting. 

• Lær altid de grundlæggende hop og kontrollér hver type, før du går videre til 
vanskeligere hop. Læs afsnittet om grundlæggende færdigheder for at lære det 
grundlæggende. 

• For at standse hoppet, bøj i knæene, når du lander på fødderne. 

• Bevar altid kontrollen, når du hopper på trampolinen. Et kontrolleret hop er at 
lande på samme sted, som du satte af. Hvis du på noget tidspunkt føler, at du 
ikke har kontrol over hoppet, skal du standse øjeblikkeligt. 

• Spring eller hop ikke med høje hop over længere tid. Hold øje med dugen og at 
bevare kontrollen. Hvis du ikke gør dette, kan du miste balancen.

• Vær aldrig mere end 1 person på trampolinen ad gangen. 

RÅDGIVERENS SIKKERHEDSANVISNING UNDER SUPERVISIONEN AF TRAM-
POLINEN 

VIGTIGT: Gør dig bekendt med de grundlæggende hop og sikkerhedsregler. For at 
forhindre og reducere risikoen for skader sørg for, at alle sikkerhedsregler håndhæves 
og at nye brugere lærer de grundlæggende regler, før de forsøger sig med avancere-
de teknikker. 
• ALLE BRUGERE skal være under opsyn, uanset færdighedsniveau og alder.
• Anvend aldrig trampolinen, når den er våd, beskadiget, snavset eller slidt op. 

Trampolinen skal inspiceres før brug. 
• Hold til enhver tid alle genstande, der vil kunne forstyrre brugen, væk fra tram-

polinen. Vær klar over, hvad der er ovenpå, nedenunder og rundt om trampo-
linen. 

• For at forhindre anvendelse uden opsyn og uautoriseret brug skal trampolinen 
altid være sikret.
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MONTERING OG AFMONTERING: 
Vær meget forsigtig, når du går op på og ned fra trampo-
linen. Gå IKKE op på trampolinen ved at tage fat i polstrin-
gen, stå på fjedrene eller springe op på trampolinens dug 

meget farligt. Spring IKKE ned fra trampolinen for at lande 
på jorden. Hvis små børn leger på trampolinen skal de måske 
have hjælp til at komme op og ned.

BRUG AF ALKOHOL ELLER STOFFER: 

der kan påvirke brugerens koordinationssans), når trampolin-

fysiske koordinering.

AT RAMME FJEDERRAMMEN: 
Når der leges på trampolinen, BLIV i midten af trampolinens 
dug. Dette vil mindske risikoen for skader, hvis man ram-
mer fjederrammen. Sørg altid for, at rammepolstringen er på 
plads på trampolinens ramme. Hop IKKE eller træd ikke ud 
på rammen direkte, da den ikke er tiltænkt at skulle bære 
vægten af en person. 

FLERE BRUGRE: 
Kun én bruger ad gangen; fare for kollision!

KONTROLTAB: 
Forsøg IKKE svære manøvre, før du mestrer det 
grundlæggende. Hvis du ikke følger disse retningslinjer, 
forøger du risikoen for at komme til skade. 

ADVARSEL: Tag en pause hver 10. minut.
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3.0 TRAMPOLINTEKNIKKER  

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1: Hop 

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 2: Knæfald 

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 3: Sædefald  

VIGTIGT: Kontakt venligst en uddannet trampolininstruktør, før der anv-
endes nogen avancerede færdigheder for at sikre det højest mulige sikker-
hedsniveau.

• Start fra stående position med fødderne langt fra 
hinanden, hovedet opad og øjnene på trampolin-
ens dug.

• Sving armene fremad og op over hovedet i en 
cirkulær bevægelse. 

• Saml ben og fødder i springposition og stræk fød-
derne ud. 

• Land igen på dugen med fødderne langt fra hi-

• Forsøg dig med næste trin, når du er komfortabel 
og kan dette. 

• Start med et lavt grundlæggende hop 

position. rmale positie.
• Land med benene strakt ud foran dig og 

hænderne på hoften med ryggen ret i en stærk 
kropsposition. 

• Spring tilbage ved hjælp af hoppet og et skub 
med hænderne til stående position. 

• Når du kan ved lav højde, forsøg med lidt højere 
spring, men husk altid at have kontrollen. 

• 
beskrevet i GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1).

• Land på knæene med spredte knæ mens ryggen 
holdes ret og i en stærk kropsposition ved hjælp 
af armene, der holdes ud til siden for at holde 
balancen. 

• Spring tilbage til grundpositionen ved hjælp af 
hoppet og med armene over hovedet. 

• Når du kan ved lav højde, forsøg med lidt højere 
spring, men husk altid at have kontrollen.
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AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 
AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 1: Grundlæggende hop 

AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 2: Hænder og knæ i knæfald  

AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 3: Liggende landing 

• Start med et lavt grundlæggende hop 
-

tion.
• Land på hænder og knæ samtidig, idet det sikres, at 

ryggen er i vatter med hoppedugen, og at hænder og 
fødder er spredt.

• Brug kraften fra hoppet og skub fra med hænderne for 
at genvinde stående position.

• Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe 
lidt højere, men husk altid at bevare kontrollen.

• Forsøg dig med næste trin, når du er komfortabel og 
kan dette.

• -
DIGHEDER 1)i normal position.

• Bevar en stærk kropsposition med ryggen vandret på 
dugen og stræk benene bagud og fold armene foran 
ansigtet for at lande på dugen i liggende stilling.

• Sørg for at lande på dugen med hele kroppen samtidig.
• Skub fra med hænderne og genvind stående position.
• Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe lidt 

højere, men husk altid at bevare kontrollen.

• Land på dine hænder og knæ samtidig, idet det sikres 
at ryggen er i vatter med hoppedugen, og at hænder 
og fødder også er spredt.

• Bevar en stærk kropsposition med ryggen vandret på 
dugen og hænder og knæ bøjede for at lande på dugen 
for at lande på hænder og knæ.

• Sørg for at landingen på dugen sker med hænder og 
knæ samtidig.

• Skub fra med hænderne og genvind stående position.
• Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe 

lidt højere, men husk altid at bevare kontrollen. Forsøg 
dig med næste trin, når du er komfortabel og kan 
dette.
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4.0 GENEREL INFORMATION
• Det er ikke nødvendigt at tage trampolinen ned for vinteren.

• Selvsikrende møtrikker og skruer er kun egnet til anvendelse under opsætnin-
gen og skal udskiftes efter nedtagning af trampolinen og/eller sikkerhedsnet. 

• Safetynet har en begrænset holdbarhed, udskiftes efter 2 års brug.

• 
2 meters afstand til andre overbygninger eller barrierer, fx hegn, garage, hus, 
trægrene, vasketøjssnore eller elektriske ledninger.

• 

• Udskift defekte dele i henhold til leverandørens anbefalinger. 

• -
erandørens instruktioner.

5.0 SAMLING AF TRAMPOLINEN 

TRIN FOR TRIN SAMLING

Må kun samles af en voksen.

For at samle denne trampolin, skal du anvendes vores specielle værktøj til mon-
teringen af fjedrene, der er medleveret dette produkt. Når produktet ikke anvendes, 
kan denne trampolin nemt adskilles og opbevares. Læs venligst samleinstruk-
tionerne før produktet samles.

Se venligst tabellen over delenes beskrivelse og antal. Denne samleinstruktion 
anvender disse beskrivelser og antal som reference.

Sørg for, at du har alle de dele, der er oplistet. Mangler du nogen dele, kontakt 
venligst forhandleren.

-
der samlingen. Når du er klart til at begynde sørg for, at du har plads og et 
rent, tørt område til samlingen.
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6.0 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
Denne trampolin er designet og fremstillet med kvalitetsmaterialer og i godt hånd-
værk. Hvis der ydes korrekt pleje og vedligeholdelse, vil det give alle hoppere mange 
års træning, sjov og nydelse samt mindske risikoen for skader. Følg venligst neden-
stående retningslinjer:

Denne trampolin er designet til at kunne modstå en vis vægt og brug. Sørg for, at 
kun én person bruger trampolinen ad gangen. Hopperne skal enten bære strømper, 
gymnastiksko eller være barfodet, når trampolinen anvendes. Vær opmærksom på at 
kondisko eller tennissko IKKE bør bæres på trampolinen. For at forhindre, at tram-
polinens dug bliver skåret eller beskadiget, skal du ikke tillade, at der er kæledyr på 
måtten. Desuden bør hopperne fjerne alle skarpe genstande fra deres tøj, før tram-
polinen anvendes. Alle former for skarpe eller spidse genstande skal altid holdes væk 
fra trampolindugen.

Vedligeholdelsesinstruktioner 
Det er især vigtigt at følge vedligeholdelsesinstruktionerne i begyndelse af hver sæ-
son og periodisk i gennem sæsonen: 
• Det er nødvendigt at efterse, at alle møtrikker og bolte er stramme, og om nødv-

endigt stramme dem;
• 

• Enhver dækskrue og skarp kant skal kontrolleres og udskiftes, om nødvendigt;
• Vedligeholdelsesmanualen skal opbevares.

Inspicér altid trampolinen før anvendelse for slid, ødelæggelse eller manglende dele. 
Nogle forhold kan forøge risikoen for, at du kan blive skadet. Vær venligst klar over: 
• Punkteringer, huller eller revner i trampolindugen
• Hængende trampolindug
• Løse syninger eller enhver forringelse i dugen
• Bøjede eller beskadigelse rammedele, såsom et ben
• Brækkede, manglende eller beskadigede fjedre 
• Beskadigede, manglende eller usikker vedhæftning af rammepolstring 
• 

HVIS DU SER NOGEN AF DE TIDLIGERE NÆVNTE FORHOLD ELLER NOGET AN-
DET, DU FØLER KAN FORÅRSAGE SKADER PÅ EN BRUGER, SKAL TRAMPOLIN-
EN SKILLES AD ELLER BRUGEN HERAF SKAL SPÆRRES, INDTIL FORHOLDET/
FORHOLDENE ER UDBEDRET

VINDFORHOLD 
Under dårlige vejrforhold kan trampolinen blive blæst rundt. Hvis du forventer blæst, bør trampo-

FLYTNING AF TRAMPOLINEN 
-

-

lidt fra jorden og hold den vandret med jorden. Ved enhver anden transportform skal trampolinen 
skilles ad.
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7.0 GARANTI 
1. Jfr. datoen for købskvitteringen har køber af EXIT PeakPro:

- 2 års garanti ved brud på rammen
- 1 års garanti på fjedrene
- 1 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen

             - 1 års garanti på netoprivning
2. Garantien gælder kun for materiale- og konstruktionsfejl med hensyn til dette 

produkt og dets komponenter. 

3. Garantien bliver ugyldig, hvis:
• Dette produkt anvendes ukorrekt og/eller skødesløst og på en sådan måde, at 

det ikke er i overensstemmelse med dets formål.
• Hvis produktet ikke er samlet eller vedligeholdes i henhold til instruktionsvejled-

ningen.
• Der foretages tekniske reparationer på produktet, der ikke er udført profes-

sionelt.
• 

for det pågældende produkt eller ikke er monteret korrekt.
• Defekter, der er et resultat af klimatiske påvirkninger, såsom korrosion, UV-

stråling eller normal opløsning.
• Produktet lejes ud eller gøres tilgængelig for forskellige ukendte mennesker på 

enhver anden måde.

4. EXIT Toys vil reparere eller udskifte alle materiale- eller konstruktionsfejl efter 
eget valg, der bliver konstateret inden for EXIT Toys’ garantiperiode.

5. Ejeren af EXIT Toys Trampoline er kun berettiget til garantien efter at have vist 

sammen med den originale købsfaktura.

6. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er blevet konstateret af EXIT 
Toys, vil produktet eller komponenterne blive repareres eller udskiftet – efter 
deres valg – gratis i garantiperioden, der er anført i Artikel 1.

7. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil alle reparationer ske for ejers regning.

8. Denne garanti kan ikke overføres til tredjepart.

9. Trampolinen er designet til personligt brug. Det er ikke tilladt at udleje eller 
-

tutionen. Garanti og alle øvrige forpligtelser bliver ugyldige, hvis trampolinen 


