
GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEILIGHEIDSNET
(INGROUND TRAMPOLINE)

Toezicht door volwassene: 
Montage door volwassene vereist.
Toezicht door volwassene vereist op kinderen die het veiligheidsnet gebruiken.

Bescherm kinderen: 
Voorkom valpartijen en verwurging. Verlaat de trampoline alleen via de opening en wees 
daarbij voorzichtig. Help kinderen in en uit het veiligheidsnet te stappen.

→



ONDERDELENLIJST VEILIGHEIDSNET:  
TRAMPOLINES MET 3 OF 4 POTEN:

Ref.nr.   Omschrijving    Eenheid 244  305/366/427 cm
1   Stalen buizen met foam   stuks  6  8
2   Stalen buizen met foam   stuks  6  8
3   Sluitringen    stuks  12  16
4   Schroeven    stuks  12  16
5   Moeren     stuks  12  16
6   Plastic t-stukken   stuks  6  8
7   Veiligheidsnet    stuks  1  1
8   Glasvezel stangen   stuks  6  8
9    Pvc-hulzen    stuks  6  8
10   Sleutel     stuks  1  1
11   Inbussleutel    stuks  1  1
12   Basis voor het net   stuks  1  1

IN GEVAL VAN ONTBREKENDE OF DEFECTE 
ONDERDELEN, NEEMT NEEM CONTACT OP MET 
UW VERKOPER

 
Waarschuwing:  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel dat ontstaat tijdens het gebruik van 
het veiligheidsnet.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR  DE ONDERDELENLIJST VEILIGHEIDSNET

Buis:

Overig:

7 Veiligheidsnet 8 Glasvezel stangen 9 Pvc-hulzen

10 Sleutel

MONTAGE DIENT DOOR EEN VOLWASSENE 
TE GEBEUREN

11 Inbussleutel

12 Basis voor het net

3.Sluitringen  4. Schroeven  5. Moeren  6. T stukken



Afb. 3A       Afb. 3B

      

STAP 1:
Verbind 2 stalen buizen met foam bescherming met elkaar zoals te zien is op afbeelding 1. Trek de pvc-hulzen over de 
stalen buizen met foam bescherming zoals te zien is op afbeelding 2.

      

STAP 2:
Maak de stalen buizen van stap 1 vast aan de basis van de netpaal.
zoals te zien in afbeelding 3A. Zodra de montage correct is afgerond, dienen de steunpalen eruit te zien zoals op 
afbeelding 3B.

      

STAP 3:
Maak de bouten en moeren aan de poten vast en zorg ervoor dat ze goed zijn aangedraaid.

      
Zie stap 7 en 8 C van de
montage-instructies van de trampoline!

      

Afb.1

Afb.2



MONTAGE VAN HET NET: 

STAP 4: Til het veiligheidsnet op en maak het plastic t-stuk bovenop de fiberglas buizen vast.

      

Zie stap 6 van de handleiding

Afb. 4

STAP 5:
Maak de bandjes aan de bovenkant van de hulzen vast aan de fiberglas stangen zoals te zien op afbeelding 5. Let op 
dat het veiligheidsnet zich binnen de palen moet bevinden.

Afb. 5



Zie stap 6 van de handleiding

VERZORGING EN ONDERHOUD:

Onderhoudsinstructies:

Regulier onderhoud wordt vereist. Negeren van regulier onderhoud kan leiden tot een risico voor de gebruikers; con-
troleer alle moeren en bouten of ze vastzitten en draai ze zo nodig aan;
Controleer dat alle veerbelaste (overbrengings) koppelingen nog intact zijn en tijdens het spelen niet los kunnen ra-
ken; controleer alle boutafdekkingen en scherpe randen en vervang ze indien nodig;
Bewaar de onderhoudshandleiding;
Weest u zich bewust van het gevaar van trampolines buiten, in geval van een stevige wind, en dat trampolines buiten 
voorzien moeten worden van een inrichting die het verplaatsen als gevolg van de wind voorkomt (bijv. stalen balken in 
de grond of verzwaren met lasten zoals zandzakken of waterzakken)
Controleer of de mat, vulling en sluiting zonder defecten zijn.
Zorg ervoor dat de haak- en lusbevestigingen correct zijn gesloten tijdens het gebruik van de trampoline.

Deze trampoline werd ontworpen en geproduceerd met kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. Bij een juiste ver-
zorging en onderhoud, zal het alle springers jarenlang oefeningen, plezier en lol bezorgen en ook de kans op letsel 
verminderen. Volg onderstaande richtlijnen.
Deze trampoline is ontworpen om een bepaalde hoeveelheid gewicht en gebruik aan te kunnen. Zorg ervoor dat 
slechts één persoon tegelijk gebruikmaakt van de trampoline. De persoon mag ook niet meer wegen dan
120 kg (244 cm 100 kg) Springers dienen sokken, gymnastiekschoenen te dragen of blootsvoets te zijn tijdens het 
gebruik van de trampoline. Zorg ervoor dat er GEEN normale schoenen of tennisschoenen worden gedragen tijdens 
het gebruik van de trampoline Om te voorkomen dat de trampolinemat wordt ingesneden of beschadigd moet u
geen huisdieren toelaten op de mat. Springers dienen ook alle scherpe voorwerpen die ze bij zich hebben weg te 
leggen voordat ze de trampoline gaan gebruiken. Alle soorten scherpe of puntige voorwerpen dienen altijd uit de buurt 
van de trampoline mat te worden gehouden.

Inspecteer de trampoline altijd voor gebruik op slijtage, beschadigde of ontbrekende onderdelen. Er kunnen een 
aantal omstandigheden ontstaan waarbij uw kans om letsel op te lopen worden vergroot. Let op:
• Gaatjes, gaten of scheuren in de trampolinemat.
• Verzakkende trampolinemat.
• Alle losse naden of elke achteruitgang van de mat.
• Gebogen of gebroken frame-onderdelen, zoals de poten.
• Gebroken, ontbrekende, of beschadigde veren.
• Gebroken, ontbrekende, of onveilig bevestigd randkussen.
• Allerlei soorten uitsteeksels (in het bijzonder scherpe) op het frame, de veren, of de mat.

ALS U ÉÉN VAN BOVENSTAANDE TOESTANDEN VINDT, OF IETS ANDERS WAARVAN U DENKT DAT DIT DE 
GEBRUIKER SCHADE KAN BEROKKENEN, DIENT DE TRAMPOLINE TE WORDEN GEDEMONTEERD OF BEVEI-
LIGD TEGEN GEBRUIK TOTDAT DIT IS OPGELOST.

WINDERIGE OMSTANDIGHEDEN:
Onder zware winderige omstandigheden, kan de trampoline omwaaien. Als u winderige omstandigheden verwacht, 
dient de trampoline te worden verplaatst naar een beschut gebied of gedemonteerd te worden. Een andere optie is 
om het ronde buitendeel (bovenframe) van de trampoline met behulp van touw en staken aan de grond te bevestigen. 
Om veiligheid te garanderen dienen ten minste drie (3) bevestigingen te worden gebruikt. Bevestig niet alleen de po-
ten van de trampoline aan de grond omdat die uit de aansluitingen van het frame  kunnen worden getrokken.

DE TRAMPOLINE VERPLAATSEN:
Als u de trampoline moet verplaatsen, dient dit met twee personen te gebeuren. Alle aansluitpunten dienen met water-
bestendige tape, zoals duct tape worden vastgezet en beschermd. Hierdoor blijft het frame intact tijdens het verplaat-
sen en blijven de aansluitpunten op hun plek en in elkaar zitten. Til tijdens het verplaatsen de trampoline lichtjes van 
de grond en houd hem horizontaal ten opzichte van de grond. Voor elke andere verplaatsing dient u de trampoline te 
demonteren.


