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At have det sjovt, føre et aktivt liv og lege udendørs
Lave udendørs legetøj, der virkelig gør både børn og forældre glade. Det er denne drøm, der i 2011 

fik vores grundlæggere til at gå i gang med at fremstille udendørs legetøj under navnet EXIT Toys. 

Noget vi stadig er overbeviste om, er, at det sjove kommer i første række!

Det er en fest at lege udendørs 

Når børn er udenfor, oplever de de bedste eventyr. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at sjovt 

udendørs legetøj giver endnu større legeglæde. Jo sejere, smukkere og udfordrende legetøjet er, 

jo mere nyder børnene at lege med det. Det er årsagen til, at designet og brugsværdien af vores 

produkter kommer i første række. Vi elsker at give den en ekstra lille tand. 

Sikkerhed frem for alt 
Vi gør vores yderste for at udvikle produkter, der er sikre for børn. Det siger sig selv, at vores 

produkter lever op til de strengeste krav inden for forbrugersikkerhed. 

Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at 

opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder 

os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Kun de produkter, 

der kan leve op til EXIT Toys’ allerstrengeste standarder, bliver en del af vores produktsortiment.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi er klar til at hjælpe! 

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Da 

vi er åbne over for din mening, er dine ideer og kommentarer mere end velkomne. På den måde kan 

vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere. 

Besøg EXIT Toys’ verden på www.exittoys.com, og oplev vores smukke og robuste udendørs legetøj, 

eller kontakt os direkte på info@exittoys.com. Vi giver dig rigtig gerne personlig rådgivning.

Gå ud og leg udenfor! 
Med venlig hilsen EXIT Toys-teamet
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Må kun samles af voksne.

2. Sikker brug af trampolinen. 
Tillykke! Din trampolin er nu samlet, og du kan begynde at have fornøjelsen af at hoppe på den.

For sikkert brug skal du være opmærksom på samt huske følgende advarsler, da ukorrekt brug kan 

føre til alvorlige skader eller død.

ADVARSLER
• ADVARSEL Kun til privat og udendørs brug.

• ADVARSEL KVÆLNINGSFARE! - Små dele. Egner sig ikke til børn under tre år.

• ADVARSEL Ingen saltomortaler.

• ADVARSEL Kun en bruger ad gangen. Kollisionsfare.

• ADVARSEL Hop uden sko på.

• ADVARSEL Brug ikke trampolinen, når hoppedugen er våd.

• ADVARSEL Udfør hverken saltomortaler eller andre farlige hop.

• ADVARSEL Hop altid inde på midten af trampolinen. 

• ADVARSEL Tøm dine lommer og hænder, før du hopper.

• ADVARSEL Trampolinen skal samles af en voksen i henhold til samlingsinstruktionerne, og derefter 

tjekkes før første ibrugtagning.

• ADVARSEL Hop ikke af trampolinen. Du skal altid kravle op på og af trampolinen på en kontrolleret 

og forsigtig måde. Man bør aldrig hoppe op på eller af trampolinen eller brugen den til at hoppe 

over på en anden ting.

• ADVARSEL Spis ikke, mens du hopper.

• ADVARSEL Begræns den fortløbende hoppetid, og tag en pause hver 10. minut.

• ADVARSEL Luk altid netåbningen, før du begynder at hoppe.

• ADVARSEL I tilfælde af stærk blæst skal trampolinen sikres, og man bør ikke bruge den.

• ADVARSEL Trampolinen er ikke egnet til at fungere som en nedgravet trampolin.

Maksimal Brugervægt 

• FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIN TRAMPOLIN: Skal du læse og forstå 

de informationer, der er medfølger i denne manual. Som med al fysisk sport og aktivitet er der en 

risiko for, at deltagerne kan komme til skade. For at sikre din fremtidige hoppeglæde samt undgå 

skader, skal du sørge for at følge sikkerhedsreglerne og de gode råd.
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• Det anbefales, at stille trampolinen på en jævn overflade og  mindst to meter væk fra enhver 

struktur eller ting, såsom et hegn, garage, hus, hængende grene, tørresnorer og elektriske kabler. 

 

• Trampolinen må heller ikke installeres på beton, asfalt eller andre hårde overflader eller i 

nærheden af andre installationer, den kan komme i konflikt med (fx oppustelige pools, gynger, 

rutsjebaner, klatregitter...). 

• Enhver ændring, der laves på trampolinen, af køber på den oprindelige trampolin (fx tilføje tilbe-

hør) skal udføres i henhold til instruktionerne fra fabrikanten. 

• Hvis trampolinen og afskærmningen skal flyttes, så skal det flyttes af to voksne, holdes vandret 

og løftes forsigtigt. Hvis nødvendigt, kan trampolinen og afskærmningen skilles ad, når det skal 

flyttes. For at skille trampolinen ad, skal samlingsinstruktionen blot følges bagfra. 

• Selvsikrende bolte og skruer er kun egnet til samling én gang og skal udskiftes, hvis trampolinen 

skilles ad og/eller sikkerhedsnettet. 

• Sikkerhedsnettet har en begrænset holdbarhed og skal udskiftes efter to års brug. 

• Det anbefales, at stille trampolinen på en jævn overflade og  mindst tre meter væk fra enhver 

struktur eller barriere, såsom hegn, garage, hus, hængende grene, tørresnorer eller elektriske 

kabler. 

• Trampolinen må ikke installeres på hårde overflader som asfalt, beton etc. 

• Skift defekte dele i henhold til leverandørens anbefalinger. 

• Ændringer på trampolinen (fx tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til fabrikantens instruk-

tioner. 

• For at forebygge brug uden opsyn eller uautoriseret brug, så skal trampolinen til enhver tid altid 

være sikret, når den ikke er i brug.
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• Brug af trampolinen skal altid foregå under opsyn. 

3. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Det er vigtigt at foretage kontrol og vedligeholdelse af hoveddelene (stel, affjedringssystem, dug, 

polstring og afskærmning) i begyndelsen af hver sæson også med jævne mellemrum. Vi påpeger, at 

hvis disse kontroller ikke udføres, kan trampolinen gå hen og blive farlig.

• Tjek, at alle møtrikker og bolte er godt strammet til, når nødvendigt. 

• Tjek, at alle springfjedre stadig er intakte og ikke har flyttet sig under leg.

• Tjek al beskyttelsesudstyr (tildækning) og skarpe kanter, og skift ud, når nødvendigt.

• Gem vedligeholdelses- og instruktionsmanualen.

• Udendørs trampoliner bør være udstyret med en anordning, der under stærke vindforhold undgår 

forskydning på grund af vind (f.eks. stålstænger i jorden eller belastninger som sandpose eller 

vandposer) og/eller genstande, der fanger vinden, såsom net og dug, skal fjernes.

• I visse lande kan snemængden og de meget lave temperaturer i vinterperioden beskadige 

trampolinen. Det anbefales af fjerne sneen og opbevare dugen og nettet indendørs.

• Tjek, at dugen, polstringen, nettet de bløde overflader ikke er defekte.

• Skift nettet ud for hvert to års brug.

• I orkan kan trampolinen blæse væk, og bør flyttes til at overdækket område eller skilles ad. En 

anden mulighed er at sætte den fast i jorden med tilpasset udstyr, såsom reb eller pæle.

4. Garanti
1. I henhold til købsdatoen på fakturen har ejeren af en EXIT-trampolin:

Black Edition / Silhouette / Tiggy 
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- 2 års garanti på stellet 

- 1 års garanti på fjedrerne 

- 1 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen 

- 1 års garanti på nettet

Lotus / Allure 
- 5 års garanti på stellet 

- 2 års garanti på fjedrerne 

- 2 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen (Classic) 

- 3 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen (Premium) 

- 2 års garanti på nettet 

 

Dynamixc / PeakPro 
- 10 års garanti på stellet 

- 5 års garanti på fjedrerne 

- 2 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen 

- 2 års garanti på nettet

2. Garantien gælder kun for materiale- og konstruktionsfejl for dette produkt eller dets 

komponenter. 

 

3. Garantien bortfalder, hvis: 

• Dette produkt bruges forkert og/eller uforsigtigt og bruges på en sådan måde, at det ikke opfylder 

dets formål. 

• Dette produkt ikke samles og vedligeholdes i henhold til instruktionsbogen. 

• Tekniske reparationer af dette produkt ikke udføres professionelt. 

• Dele, der monteres bagefter, ikke opfylder de tekniske specifikationer for den pågældende vare 

eller er monteret forkert. 

• Defekter er et resultat af klimatiske påvirkninger som korrosion, UV -stråler eller normal opløsning. 

• Produktet lejes ud eller blev gjort tilgængeligt for forskellige uspecificerede personer på anden vis.
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4. EXIT Toys reparerer eller udskifter efter eget valg alle materiale- og konstruktionsfejl, der er 

konstateret af EXIT Toys under garantiperioden.

5. Ejeren af EXIT Toys-trampolinen har kun ret til garantien ved at forelægge produktet til 

inspektion hos en EXIT Toys -forhandler. Det skal afleveres til EXIT Toys -forhandleren sammen med 

den originale købsfaktura.

6. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller 

dets komponenter blive repareret eller udskiftet - efter eget valg - gratis i løbet af garantiperioden 

nævnt i artikel 1.

7. Hvis kravet om garanti ikke er berettiget, er alle omkostninger på ejerens regning.

8. Denne garanti kan ikke overdrages til en tredjepart.

9. Trampolinen er designet til personlig brug. Det er ikke tilladt at leje eller anvende trampolinen på 

offentlige områder, som skoler eller daginstitutioner. Garantien og eventuelle andre forpligtelser 

udløber, hvis trampolinen lejes ud eller bruges på offentlige områder.
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Å ha det gøy, leve et aktivt liv og leke ute
Lage utendørsleker som virkelig gjør barn og foreldre lykkelige. Det er med denne drømmen 

grunnleggerne våre i 2011 begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys. Én 

ting er vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy!

Å leke ute er en fest! 
Ute opplever barna de største eventyrene. Hos EXIT Toys er vi overbevist om at morsomme 

utendørsleker gjør leken enda morsommere. For jo tøffere, vakrere og mer utfordrende lekene er, 

desto større glede har barna av å leke med dem. Av denne grunn kommer designet og lekeverdien 

til produktene våre i første rekke. Vi elsker å jakte på det lille ekstra. 

Sikkerhet først 
Vi gjør vårt ytterste for å utvikle produkter som er trygge for barna. Så det er nesten unødvendig å 

si at produktene våre tilfredsstiller de strengeste normer når det gjelder forbrukersikkerhet. 

Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og 

eksperttester for de sertifikater som kreves. Vi gjennomfører også kontinuerlig sjekk under 

produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. 

Bare produkter som tilfredsstiller de strengeste normene til EXIT Toys blir del av vareutvalget vårt.

Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil gjerne hjelpe deg!  
Vi setter stor pris på å ha deg blant våre kunder og takker deg for den tilliten du viser til EXIT Toys 

og våre produkter. Siden vi er åpne for dine meninger, er dine ideer og kommentarer mer enn 

velkomne.  Slik at vi kan bli forbedre, utvikle og utvide produktene våre enda mer. 

Besøk EXIT Toys’ verden på www.exittoys.com og oppdag våre vakre og tøffe utendørsleker eller du 

kontakter oss enkelt via info@exittoys.com. Vi vil med glede gi deg personlige råd.

Gå ut og lek!

Teamet hos EXIT Toys
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Skal bare monteres av voksne.

2. Trygg bruk av trampolinen 
Gratulerer! Trampolinen din er nå ferdig montert, og du kan begynne å glede deg over interessante 

hopp og sprett.

For trygg bruk vennligst vær oppmerksom på følgende advarsler ettersom feil bruk kan føre til 

alvorlige skader eller dødsfall.

ADVARSLER
• ADVARSEL. Bare for privat, utendørs bruk

• ADVARSEL. FARE FOR KVELNING! - Små deler. Ikke for barn under 3 år.

• ADVARSEL. Ingen saltomortale.

• ADVARSEL. Bare én bruker av gangen. Kollisjonsfare.

• ADVARSEL. Hopp uten sko

• ADVARSEL. Ikke bruk matten når den er våt.

• ADVARSEL. Ikke utfør saltomortaler eller andre vanskelige hopp.

• ADVARSEL. Hopp alltid midt på matten. 

• ADVARSEL. Tøm lommer og hender før du hopper.

• ADVARSEL. Trampolinen må monteres av en voksen i samsvar med monteringsinstruksjonen og 

deretter kontrolleres før første gangs bruk.

• ADVARSEL. Ikke hopp ut av trampolinen. Du bør klatre opp i og ut av trampolinen på en kontrollert 

og forsiktig måte. Hopp aldri opp på eller ned fra trampolinen og bruk aldri trampolinen til å sprette 

opp på eller ned på et annet objekt.

• ADVARSEL. Ikke spis mens du hopper.

• ADVARSEL. Begrens tiden med kontinuerlig hopping, og ta en pause hvert 10. minutt.

• ADVARSEL. Sørg for alltid å lukke nettet før du hopper.

• ADVARSEL. Ikke bruk trampolinen i sterk vind og sørg for å sikre den.

• ADVARSEL. Trampolinen er ikke beregnet på å bli gravd ned i bakken.

Maks. brukervekt 

• FØR DU BEGYNNER Å BRUKE TRAMPOLINEN: Les og forstå 

informasjonen i denne bruksanvisningen. I likhet med all fysisk sport og alle fysiske aktiviteter vil 

det være en risiko for at deltagerne pådrar seg skade. For å sikre fremtidig glede av trampolinen og 
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for å hindre skader, må du sørge for å følge gjeldende sikkerhetsregler og -tips. 

• Det anbefales å plassere trampolinen på en jevn overflate minst 2 m fra et byggverk eller en 

hindring som for eksempel et gjerde, en garasje, et hus, overhengende grener, klessnorer eller 

kraftledninger.  

• Trampolinen må aldri installeres over betong, asfalt eller en annen hard overflate eller i nærheten 

av andre installasjoner i konflikt med trampolinen (f.eks. oppblåsbare svømmebasseng, husker, 

sklier, klatrestativ…). 

 

• Enhver endring av den originale trampolinen som gjøres av forbrukeren (f.eks. å montere tilbehør), 

må utføres i samsvar med produsentens instruksjoner. 

 

• Hvis det er behov for å flytte trampolinen og sikkerhetsnettet, må den flyttes av to voksne, holdes 

horisontalt og løftes litt. Om nødvendig kan trampolinen og nettet tas fra hverandre før flytting.  

For å ta trampoline fra hverandre, følger du monteringsstegene i motsatt rekkefølge. 

• Selvsikrende muttere og skruer egner seg bare for oppsetting én gang og må skiftes ut etter at 

trampolinen og/eller sikkerhetsnettet har vært demontert.  

• Sikkerhetsnettet har begrenset varighet, skift det ut etter 2 års bruk. 

• Det anbefales å plassere trampolinen på en flat og jevn overflate med minst 3 m avstand fra an-

dre bygninger eller hindringer som for eksempel et gjerde, en garasje, et hus, overhengende grener, 

klessnorer eller kraftledninger. 

• Trampolinen må ikke plasseres over harde overflater som asfalt, betong etc. 

• Skift ut ødelagte deler i samsvar med leverandørens anbefalinger. 

• Forandringer på trampolinen (f.eks. montering av tilbehør) må utføres i samsvar med lever-

andørens instruksjoner.
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• For å hindre bruk uten tilsyn og urettmessig bruk bør trampolinen alltid være sikret når den ikke 

er i bruk; 

 

• Hold alltid brukeren under oppsyn når trampolinen er i bruk.

 
3. STELL OG VEDLIKEHOLD 
Det er viktig å utføre kontroller og vedlikehold av de viktigste delene (ramme, fjæringssystem, 

matte, polstring og sikkerhetsnett) ved begynnelsen av hver sesong og også ved jevne mellomrom. 

Vi understreker at hvis disse kontrollene ikke blir utført, kan trampolinen 

komme til å bli farlig.

• Sjekk at alle muttere og bolter er stramme og skru til om nødvendig;

• Sjekk at alle fjærbelastede forbindelser fremdeles er intakt og ikke kan løsne under leken.

• Sjekk alle deksler og skarpe kanter og skift ut om nødvendig;

• Ta vare på vedlikeholdsmanualen;

• Utendørs trampoliner bør utstyres med en anordning som i sterk vind hindrer forflytning på grunn 

av vinden (f.eks. stålstenger i bakken eller vekt i form av sandsekker eller vannsekker) i tillegg til/

eller at andre objekter som fanger vind som nett eller matte bør fjernes; 

• i visse land kan vekten av snø og svært lave temperaturer i vintersesongen ødelegge trampolinen. 

Det anbefales å fjerne snøen og oppbevare matten og nettet innendørs.

• Sjekk at matten, polstringen, nettet og myke overflater er uten skader; 

• Skift ut nettet etter 2 års bruk

• I situasjoner med sterk vind kan trampolinen blåse av gårde, den bør alltid flyttes til et beskyttet 

område eller demonteres. En annen mulighet er å feste den til bakken med egnede systemer, for 

eksempel ved bruk av tau og påler.
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4. Garanti 
1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet, har eieren av trampolinen fra EXIT en: 

 

Black Edition / Silhouette / Tiggy 

- 2 års garanti på brudd på rammen

- 1 års garanti på fjærene

- 1 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten.

- 1 års garanti på revner i nettet

 
Lotus / Allure 

- 2 års garanti på brudd på rammen 

- 2 års garanti på fjærene 

- 2 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten. (Classic) 

- 3 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten. (Premium) 

- 2 års garanti på revner i nettet 

 
Dynamixc / PeakPro 
- 10 års garanti på brudd på rammen 

- 5 års garanti på fjærene 

- 2 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten. 

- 2 års garanti på revner i nettet

2. Garantien gjelder bare material- og konstruksjonsdefekter med hensyn til dette produktet og 

dets komponenter.

3. Garantien gjelder ikke hvis:

• Produktet er brukt på feil måte og/eller er brukt på en måte som ikke er i samsvar med formålet.

• Dette produktet ikke er blitt montert og vedlikeholdt ifølge instruksjonsboken. 

• Tekniske reparasjoner av dette produktet ikke har vært utført av profesjonelle.
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• Deler som har blitt montert i etterkant ikke har vært i samsvar med de tekniske spesifikasjonene 

til angjeldende produkt eller montert feil. 

• Defekter er et resultat av klimatisk påvirkning som rust, UV-stråler eller normal nedbrytning.

• Produktet har vært leid ut eller gjort tilgjengelig for forskjellige, uspesifiserte personer på annen 

måte. 

4. EXIT Toys vil reparere og erstatte etter eget valg alle materialer og konstruksjonsdefekter som er 

blitt konstatert av EXIT Toys i løpet av garantiperioden.

5. Eieren av trampolinen fra EXIT Toys er bare berettiget til garantien ved å fremlegge produktet for 

inspeksjon hos en forhandler av EXIT TOYS.   Det må leveres inn til EXIT TOYS-forhandleren sammen 

med den originale fakturaen.

6. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets 

komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden 

nevnt i Artikkel 1

7. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning. 

8. Denne garantien kan ikke overførers til en tredjepart

9. Denne trampolinen er utformet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å leie den ut eller plassere 

trampolinen på offentlige steder som skoler eller barnehager. Garantien og alt annet ansvar vil 

utløpe om den leies ut eller blir benyttet på et offentlig sted. 
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Att ha kul, ett aktivt liv och leka utomhus
Att skapa utomhusleksaker som verkligen gör barn och föräldrar på gott humör. Det var med denna 

dröm som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. En 

sak vi fortfarande är säkra på: det roliga kommer alltid först!

Att leka utomhus är en fest! 
Utomhus upplever barn de bästa äventyren På EXIT Toys är vi övertygade om att roliga 

utomhusleksaker gör det ännu roligare. För att ju tuffare, ju snyggare och mer utmanande 

leksakerna är, desto fler barn tycker om att leka med dem. Det är av den anledningen som våra 

produkters design och lekvärde kommer först. Vi älskar att leta efter det lilla extra. 

Säkerheten först 
Vi gör vårt yttersta för att utveckla produkter som är säkra för barn. Det är således självklart att 

våra produkter uppfyller de striktaste standarderna inom konsumentsäkerhet. 

Innan vi lanserar en produkt på marknaden har vi gjort oberoende och experttester för de certifikat 

som krävs. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade 

med den senaste utvecklingen inom lagstiftningen. Endast produkter som uppfyller de strängaste 

kraven för EXIT Toys blir en del av vårt produktsortiment.

Har du en fråga eller en kommentar? Vi älskar att hjälpa till!  
Vi uppskattar mycket att du är en av våra kunder och tackar för det förtroende du har för EXIT Toys 

och våra produkter. Eftersom vi alltid är intresserade av din åsikt är dina idéer och kommentarer 

mer än välkomna Så att vi kan förbättra, utveckla och utöka våra produkter ytterligare. 

Besök EXIT Toys värld på www.exittoys.com och upptäck våra andra snygga och robusta 

utomhusleksaker eller kontakta oss helt enkelt via info@exittoys.com. Vi ger dig gärna personlig 

rådgivning.

Stick ut och lek!

EXIT Toys-teamet
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Får endast monteras av vuxna.

2. Säker användning av trampolinen  
Grattis! Din studsmatta är nu färdigmonterad och du kan börja att njuta av den intressanta 

studsen. För säker användning, uppmärksamma, förstå och kom ihåg följande varningar, eftersom 

felaktig användning kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

VARNINGAR
• VARNING. Endast för hemmabruk utomhus.

• VARNING. KVÄVNINGSRISK! - Smådelar. Inte lämplig för barn under 3 år.

• VARNING. Inga kullerbyttor.

• VARNING. Endast en användare i taget. Krockrisk.

• VARNING. Hoppa utan skor.

• VARNING. Använd inte matan när den är våt.

• VARNING. Gör inga kullerbyttor eller andra svåra hopp.

• VARNING. Hoppa alltid i mitten av mattan. 

• VARNING. Töm fickor och händer innan du hoppar!

• VARNING. Trampolinen ska monteras av en vuxen i enlighet med instruktionerna och sedan kon-

trolleras innan första användningen.

• VARNING. Hoppa inte ned från trampolinen. Du bör klättra upp på och av trampolinen på ett kon-

trollerat och försiktigt sätt. Hoppa aldrig upp på eller av trampolinen och använd aldrig trampolinen 

som ett sätt att studsa in i eller till ett annat objekt.

• VARNING. Ät inte medan du hoppar.

• VARNING. Begränsa tiden för användning och ta en paus var 10:e minut.

• VARNING. Stäng alltid nätet innan du hoppar.

• VARNING. Använd inte under starka vindförhållanden och säkra trampolinen.

• VARNING. Trampolinen är inte avsedd att grävas ned i marken.

Max. Användarens vikt 

• INNAN DU BÖRJAR ATT ANVÄNDA DIN TRAMPOLIN: Läs och förstå 

informationen i denna handbok. Som med alla fysiska sporter och aktiviteter finns risken att delt-

agarna åsamkar sig en skada. För att säkerställa att du har roligt och förebygga skador, se till att 
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följa lämpliga säkerhetsregler och tips. 

• Det rekommenderas att placera studsmattan på en plan yta minst 2 m från alla strukturer eller 

hinder, såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar. 

Får inte installeras över betong, asfalt eller någon annan hård yta eller i närheten av andra installa-

tioner som kan innebära risk för krock (t.ex. pooler, gungor, rutschkanor, klätterställningar...).

 

• Alla ändringar som görs av konsumenten på den ursprungliga studsmattan (t.ex. tillsättning av 

tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.

 

• Om studsmattan och nätet med stänger behöver flyttas ska det flyttas av två vuxna, förvaras hor-

isontellt och lyftas något. Vid behov kan studsmattan och nätet med stänger tas isär för flyttning. 

För att ta isär studsmattan, följ monteringsstegen i omvänd ordning.

 

• Självsäkrande muttrar och bultar är lämpliga för en enda montering och måste bytas ut efter 

nedmontering av trampolin och/eller skyddsnät.

 

• Skyddsnätet har begränsad hållbarhet, byt ut efter 2 års användning.

 

• Det rekommenderas att placera trampolinerna på en plan yta på minst 2 m avstånd fån andra 

överbyggnader eller hinder, t.ex. staket, garage, hus, trädgrenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.

 

• Trampolinen får inte placeras över en hård yta som asfalt eller betong etc.

 

• Byt ut defekta delar enligt leverantörens rekommendation.

 

• Ändringar av trampolinen (t.ex. en tillagd accessoar) måste utföras enligt leverantörens anvisning.

 

• För att förhindra oövervakad och otillåten användning måste trampolinen alltid säkras när den 

inte används.

 

• Övervaka användaren hela tiden medan studsmattan används.
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3. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 
Det är viktigt att utföra kontroller och underhåll av huvuddelarna (ram, upphängningssystem, 

matta, skydd och nät) i början av varje säsong och även med jämna mellanrum, och påpeka att om 

dessa kontroller inte utförs skulle studsmattan kunna 

bli farlig.

• Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt vid behov;

• Kontrollera att alla fjäderbelastade skarvar fortfarande är intakta och inte kan lossna under lek;

• Kontrollera alla skydd och vassa kanter och byt ut vid behov;

• Behåll anvisningarna för underhåll;

• Utomhustrampoliner ska vara utrustade med en anordning som i starka vindförhållanden undviker 

förskjutning på grund av vind (t.ex. stålstänger i marken eller laster som sandpåse eller vattensäck-

ar). Föremål som lätt fångas av vinden, som nät och hoppduk, bör tas bort;

• I vissa länder under vintern kan snödrivor och låga temperaturer skada trampolinen. Vi rekommen-

derar att ta bort snön och att förvara mattan och nätet inomhus;

• Kontrollera att matta, skydd, nät med stolpar och mjuka ytor är utan defekter;

• Byt ut nätet efter 2 års användning;

• Vid kraftig blåst kan trampolinen blåsa iväg så den bör flyttas till ett skyddat område eller demon-

teras. Ett annat alternativ är att fästa den på marken med lämpliga anordningar, som rep och 

pålar. 

4. Garanti
1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT Silhouette-studsmattan en:

Black Edition / Silhouette / Tiggy 

- 2-års garanti på trasig ram 

- 1 års garanti på fjädrarna 

- 1 års garanti på ramskyddet och hoppduken. 

- 1 års garanti för revor i nätet 
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Lotus / Allure 

- 5-års garanti på trasig ram 

- 2 års garanti på fjädrarna 

- 2 års garanti på ramskyddet och hoppduken. (Classic) 

- 3 års garanti på ramskyddet och hoppduken. (Premium) 

- 2 års garanti för revor i nätet

Dynamixc / PeakPro 
- 10-års garanti på trasig ram 

- 5 års garanti på fjädrarna 

- 2 års garanti på ramskyddet och hoppduken. 

- 2 års garanti för revor i nätet 

 

2. Garantin gäller endast material- och konstruktionsfel avseende denna produkt eller dess 

komponenter.

3. Garantin upphör att gälla om:  

• Produkten används felaktigt och/eller slarvigt och används på ett sådant sätt att det inte 

överensstämmer med dess syfte. 

• Produkten inte har monterats och underhållit enligt instruktionsboken. 

• Tekniska reparationer har gjorts på produkten vilka inte är professionellt utförda. 

• Delar som har lagts till efteråt, inte följer de tekniska specifikationerna som gäller produkten eller 

är monterade på ett inkorrekt sätt. 

• Defekter som är ett resultat av klimatpåverkan såsom korrosion, UV-strålar eller normalt slitage. 

• Produkten har hyrts ut eller gjorts tillgänglig för ospecifierade personer av alla slag.

4. EXIT Toys kommer att reparera eller byta ut alla material- och konstruktionsfel som har 

konstaterats av EXIT Toys under garantiperioden med material som EXIT Toys väljer.

5. Ägaren till EXIT Toys-trampolinen har bara rätt till garantin om hen gör produkten tillgänglig för 

inspektion hos en EXIT Toys-återförsäljare. Den ska lämnas till EXIT Toys-återförsäljaren, åtföljd av 

den ursprungliga inköpsfakturan.
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6. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten 

eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under 

garantiperioden som nämns i artikel 1.

7. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.

8. Denna garanti kan inte överföras till tredje part.

9. Trampolinen är designad för privat bruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera studsmattan 

på allmänna platser som skolor eller daghem. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om 

lekstugan hyrs ut eller används på allmänna platser.
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Hauskanpito, aktiivinen elämä ja ulkona leikkiminen
Unelmana valmistaa ulkoleluja, jotka todella saavat lapset ja vanhemmat iloisiksi. Tämän unelman 

myötä perustajamme alkoivat vuonna 2011 kehittää ulkoleluja EXIT Toys -nimellä. Yksi asia, jonka 

tiedämme edelleen varmuudella: hauskanpito on aina etusijalla!

Ulkona leikkiminen on yhtä juhlaa! 
Lasten parhaat seikkailut tapahtuvat ulkoilmassa. EXIT Toys on vakuuttunut siitä, että hauskat 

ulkolelut lisäävät hauskanpitoa entisestääkin. Mitä kestävämpiä, kauniimpia ja haastavampia lelut 

ovat, sitä enemmän lapset nauttivat niillä leikkimisestä. Tästä syystä tuotteidemme muotoilu ja 

leikkiarvo ovat etusijalla. Rakastamme ylimääräisen hauskuuden etsimistä. 

Turvallisuus etusijalla 

Teemme kaikkemme kehittääksemme lapsille turvallisia tuotteita. Siksi on sanomattakin selvää, 

että tuotteemme täyttävät kuluttajaturvallisuuden tiukimmat standardit.  

Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit 

vaadituille sertifikaateille. Teemme myös jatkuvia tarkastuksia tuotantoprosessin aikana ja 

pidämme itsemme ajan tasalla uusimmista kehityksistä lainsäädännön ja asetusten saralla. Vain 

tuotteista, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset, tulee osa tuotevalikoimaamme.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!  
Arvostamme suuresti sitä, että olet yksi asiakkaistamme, ja kiitämme EXIT Toysille ja tuotteilemme 

antamastasi luottamuksesta. Koska haluamme kuulla mielipiteesi, ideasi ja kommenttisi ovat 

tervetulleita. Siten voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään. 

Vieraile EXIT Toysin maailmassa osoitteessa www.exittoys.com ja tutustu muihin kauniisiin ja 

kestäviin ulkoleluihimme. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@

exittoys.com. Annamme sinulle mielellämme henkilökohtaisia neuvoja.

Mennään ulos leikkimään!

EXIT Toys -tiimi
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Kootaan vain aikuisten toimesta.

2. Trampoliinin turvallinen käyttö
Onneksi olkoon! Trampoliinisi on nyt koottu täysin valmiiksi, ja voit ryhtyä nauttimaan 

pomppimisesta.

Jotta trampoliinin käyttäminen on turvallista, kiinnitä huomiota siihen, että ymmärrät ja muistat 

seuraavat varoitukset. Vääränlainen käyttö voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

VAROITUKSET

• VAROITUS. Vain kotitalouksille ja ulkokäyttöön. 

• VAROITUS. TUKEHTUMISVAARA! - Pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. 

• VAROITUS. Volttien tekeminen kielletty. 

• VAROITUS. Vain yksi käyttäjä kerrallaan. Törmäysvaara. 

• VAROITUS. Pompi ilman kenkiä. 

• VAROITUS. Älä käytä hyppyalustaa, kun se on märkä. 

• VAROITUS. Älä tee voltteja tai muita vaikeita hyppyjä. 

• VAROITUS. Pompi aina keskellä hyppyalustaa.  

• VAROITUS. Tyhjennä taskusi ja kätesi ennen pomppimista. 

• VAROITUS. Trampoliini tulee koota aikuisen toimesta kokoamisohjeita noudattaen ja tarkistaa 

ennen ensimmäistä käyttöä. 

• VAROITUS. Älä lähde trampoliinilta hyppäämällä. Trampoliinille tulee kiivetä ja siltä tulee laskeutua 

hallitusti ja varovasti. Älä koskaan hyppää trampoliinille tai pois sen päältä, äläkä käytä trampoliinia 

keinona hypätä toisen esineen päälle tai sisään. 

• VAROITUS. Älä syö pomppiessasi. 

• VAROITUS. Rajoita jatkuvan käytön kestoa ja pidä tauko 10 minuutin välein. 

• VAROITUS. Sulje aina verkossa oleva aukko ennen hyppimistä. 

• VAROITUS. Älä käytä trampoliinia voimakkaassa tuulessa, ja kiinnitä se paikalleen.  

• VAROITUS. Trampoliinia ei tule haudata maahan. 

Suurin sallittu Käyttäjäpaino 
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• ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TRAMPOLIINIASI: Lue ja ymmärrä 

tämän käyttöohjeen sisältämä tieto. Kuten kaikkiin fyysisiin urheilulajeihin ja aktiviteetteihin, myös 

trampoliinin käyttöön liittyy vaara vammojen syntymisestä. Varmistaaksesi, että sen käyttö on 

hauskaa, eikä vammoja synny, seuraa asiaankuuluvia turvallisuussääntöjä ja neuvoja.

• Suosittelemme, että trampoliini sijoitetaan tasaiselle alustalle vähintään 2 m päähän muista 

rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, matalalla riippuvista oksista, 

pyykkinaruista tai sähkökaapeleista. 

• Trampoliinia ei tule sijoittaa betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen päälle, tai lähelle muita 

rakenteita (esim. kahluualtaita, keinuja, liukumäkiä, kiipeilytelineitä...)

•  Muutokset, jotka kuluttaja tekee alkuperäiseen trampoliiniin (esim. lisäosan asentaminen) tulee 

tehdä valmistajan ohjeiden mukaan.

• Jos trampoliinia ja turvaverkkoa täytyy siirtää, se tulee tehdä kahden aikuisen toimesta. 

Trampoliinia tulee pitää vaakasuorassa ja nostaa vain hieman. Trampoliini ja turvaverkko 

voidaan tarvittaessa purkaa siirtoa varten. Pura trampoliini osiin seuraamalla kokoamisohjeita 

päinvastaisessa järjestyksessä.

• Itsekiinnittyvät mutterit ja ruuvit soveltuvat vain kertaluontoiseen asennukseen, ja ne täytyy 

vaihtaa trampoliinin ja/tai turvaverkon hajottua.

• Turvaverkon kestävyys on rajallinen. Vaihda se uuteen 2 vuoden käytön jälkeen.

• Suosittelemme, että trampoliini sijoitetaan tasaiselle alustalle vähintään 3 m päähän muista 

rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, matalalla riippuvista oksista, 

pyykkinaruista tai sähkökaapeleista.

• Trampoliinia ei tule sijoittaa asfaltin, betonin tai muiden kovien pintojen päälle.

• Vaihda vialliset osat tavarantoimittajan suosituksen mukaan.
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• Muutokset (esim. lisäosan asentaminen) tulee tehdä tavarantoimittajan ohjeiden mukaan.

• Estä ilman valvontaa tapahtuva ja luvaton käyttö sulkemalla trampoliini, kun sitä ei käytetä.

• Valvo käyttäjää jatkuvasti, kun trampoliinia käytetään.

3. HOITO JA HUOLTO
On tärkeää, että trampoliinin tärkeimmät osat (runko, jousijärjestelmä, kangas, pehmuste ja 

turvaverkko) tarkistetaan ja huolletaan jokaisen kauden alussa sekä säännöllisin väliajoin. 

Huomautamme, että jos näitä tarkistuksia ei tehdä, trampoliinista 

voi tulla vaarallinen.

• Tarkista kaikki mutterit ja pultit ja kiristä niitä tarpeen mukaan;

• Tarkista, että kaikki jousikuormitetut liitokset ovat ehjiä, eivätkä voi irrota käytön aikana; 

• Tarkista kaikki suojukset ja terävät reunat, ja vaihda ne tarvittaessa;

• Säilytä huolto-ohjeet;

• Ulkotrampoliinit tulee varustaa välineellä, joka voimakkaassa tuulessa estää trampoliinia 

siirtymästä (esim. maahan asennetut teräsputket, tai hiekka- tai vesisäkit). Verkon ja kankaan 

kaltaiset osat, joihin tuuli voi tarttua, tulee irrottaa;

• Tietyissä maissa lumen paino ja hyvin matala lämpötila voivat vahingoittaa trampoliinia talven 

aikana. Suosittelemme, että lumi poistetaan, ja hyppyalusta sekä turvaverkko säilytetään 

sisätiloissa;

• Tarkista, että hyppyalusta, pehmusteet, suojaverkko sekä pehmeä pinta ovat täysin ehjät;

• Vaihda suojaverkko 2 vuoden käytön jälkeen;

Voimakkaassa tuulessa trampoliini voi liikkua. Se tulee siirtää suojaisaan paikkaan tai purkaa. Sen 



27Käyttöopas - EXIT Trampoliinin MTR-011-V01

Trampoliinin FI

voi myös kiinnittää maahan tarkoitukseen sopivilla välineillä, kuten köysillä tai ankkureilla.

4. Tuotetakuu
1. Ostolaskun päivämäärän jälkeen EXIT-trampoliinin omistajalla on:

Black Edition / Silhouette / Tiggy 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta 

- 1 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten 

- 1 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten 

- 1 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

Lotus / Allure 
- 5 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten (Classic) 

- 3 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten (Premium) 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

Dynamixc / PeakPro 
- 10 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta 

- 5 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten 

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

2. Tuotetakuu pätee vain tässä tuotteessa tai sen osissa oleviin materiaali- ja rakennusvikoihin. 

 

3. TTätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti ja tavalla, joka ei vastaa sen tarkoitusta. 

• Tuotetta ei koota ja huolleta ohjekirjasen mukaan. 

• Tämän tuotteen teknisiä korjauksia ei suoriteta ammattilaisen toimesta. 

• Jälkeenpäin asennetut osat eivät vastaa tuotteen teknisiä vaatimuksia tai ne on asennettu 

väärin. 

• Viat johtuvat ilmaston vaikutuksista, kuten korroosiosta, UV-säteistä tai normaalista hajoamisesta. 
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• Tuote on vuokrattu muille tai tarjottu muuten monien määrittelemättömien henkilöiden käyttöön.

4. EXIT Toys korjaa tai vaihtaa oman valintansa mukaan kaikki materiaali- ja rakennusviat, jotka se 

on varmentanut tuotetakuun voimassaoloaikana.

5. EXIT Toys -trampoliinin omistajalla on oikeus käyttää tuotetakuuta vain esittämällä tuote EXIT 

Toys -jälleenmyyjän tarkistettavaksi. Tuote sekä alkuperäinen ostolasku tulee luovuttaa EXIT Toys 

-jälleenmyyjälle.

6. EXIT Toysin varmentamien materiaali- ja rakennusvikojen tapauksessa tuote tai sen osat 

korjataan tai vaihdetaan - EXIT Toysin valinnan mukaan - ilmaiseksi Artikkeli 1:ssä mainittuna 

tuotetakuun voimassaoloaikana.

7. Jos takuuvaatimus ei ole oikeutettu, vastaa omistaja kaikista kuluista.

8. Tätä tuotetakuuta ei voi siirtää kolmansille osapuolille.

9. Trampoliini on suunniteltu henkilökohtaiseen käyttöön. Trampoliinin vuokraaminen julkisiin 

tiloihin, kuten kouluihin tai päivähoitokeskuksiin, on luvatonta. Takuu ja muut korvausvelvollisuudet 

päättyvät, jos trampoliini vuokrataan käyttöön muualle tai sitä käytetään julkisilla alueilla.
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Contact Information:
 
Dutch Toys Group B.V. 
Edisonstraat 83 
7006RB Doetinchem, The Netherlands

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group

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

EXIT Toys is part of:


