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Brugsvejledning for Elastikspring

Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at 
Elastikspringet er i en sådan stand, at det vil kunne bruges 
uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de 
personer, der befinder sig omkring Elastikspringet. 

De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to 
myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til 
for at holde det optimale opsyn med Elastikspringet. Hertil 
kommer en person til at give brugerne bælte på. Dette skal 
ske på jorden, mens de to øvrige personer opholder sig på 
platformene på Elastikspringet.

Generelle oplysninger
Opstillings-og nedtagningstid for Elastikspringet er ca. 30 
min. pr. arbejdsgang.

Elastikspringet  er synet og godkendt af Synsinstitut og le-
ver op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offentlige 
forlystelser. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 50� af 17. 
juni �005.

Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden www.ra-
num-teltudlejning.dk

Traileren, hvorpå Elastikspringet er opbygget, er synet af 
godkendt synsinstitut. 

Traileren er kaskoforsikret.

Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til Ela-
stikspringets brug og evt. myndighedstilladelser til brug af 
opstillingsstedet.

Traileren er medlem hos Falck – abonnementsnummer: 17 
�8 70 �9 – Falck tlf. nr. 70 10 �0 30. 

Forsikringer
Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, 
som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for 
publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mil. ved person-
skade og kr. � mil. ved tingskade. Forsikringerne dækker kra-
vene i § �3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne un-
der leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren 
har en fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstan-
de som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan 
være til fare for såvel brugere som Elastikspring. 
Arealet må maximalt have en hældning på 5 % i alle retnin-

ger.

Opstilling

1  Elastikspringet skal stilles op på plant areal, hvor der 
til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Area-
let skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil 
kunne beskadige Elastikspringet eller dets brugere.

2  Sæt støttefoden på traileren mod jorden og løft den af 
krogen på anhængertrækket.

3  Sænk forenden af traileren til det punkt, hvor forreste 
del er synligt lavere end bagenden.

4  Placer støttefødderne i de fire hjørner på traileren. Sæt 
tappen ind i hullet og læg en træplade under støttefød-
derne. Skru derefter støttefødderne op i en højde som gør, 
at Elastikspringet står helt plant.
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5  Løsn masterne – ”slæderne” ved at løsne elastikket, der 
er spændt omkring dem.

6  Sæt støtteholdere til at holde vingerne med fast på der-
til monteret beslag på traileren. Det findes mellem de to 
hjul. Fastgør dem med fjedersplit.

7  Fold vingerne ud (med madras) og fastgør dem til de 
støtteholderne, som er fastgjort til trailerens karosseri. Fast-
gør den til stang/vinge med fjedersplit.

8  Sæt de fjedre fast, som er gået løs under transporten.

9  Slå de holdere til højre, som sidder i for-og bagkanten 
af traileren, så der gives plads til, at masten kan sættes på 
plads.

ADVARSEL!
Vingerne er under fjederbespænding og kan let 
springe op i hovedet på de, der stiller op, når man 
folder dem ud. Vær forsigtig.

Hvis vingerne ikke fastgøres solidt til traileren, vil det 
volde alvorlig skade på opstillere og brugere. Ligele-
des beskadiges elastikspringet.

FARE!
Gå ikke videre til næste trin, før der er en hjælper til 
at holde fast i masten for at forhindre den i at vælte. 
Hvis denne sikkerhedsregel ikke overholdes, vil der 
kunne voldes alvorlig skade på den person, der 
forsøger opstillingen.
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10  Rejs masterne op en ad gangen. Sørg for, at I er to per-
soner til at foretage rejsningen. Mens den ene rejser masten, 
gør den anden klar til at lukke holderen tilbage og placere 
den i lukkeanordningen, således at den holder masten. Her-
efter placeres bolten i bunden af masten og fastgøres med 
split.

ADVARSEL!
Hvis man ikke får fastgjort bunden af masterne sik-
kert og solidt til traileren med de bolte og splitter der 
er med, kan der ske alvorlige uheld.

11  Fjern det mindre udstyr som seler, stropper, elastikker 
m.v. fra kasserne på Elastikspringet, så wirer kan fungere 
optimalt. Hæng elastikkerne op på krogene på masterne. Et 
elastik af hver farve på hver mast.

12   Tjek lufttrykket i lufttanken (skal være mellem 65 – 70 
pund men ikke over 75). Sikker jer, at de to ”styrende wirer” 
på masterne ikke er filtret sammen. Mangler der tryk, kan 
der pustes luft i med cykelpumpe, der er beregnet til biler 
eller med kompressor.

13  Træk ”slæderne” til deres laveste position og sikker jer, 
at låsehåndtaget holder ”slæderne” nede. Når den er truk-
ket helt ned, giver det et ”klang”.

14  Fjern stiften ved hydraulikcylinderen, som sidder i den 
aflange kasse på højre side af traileren (skal sættes i igen, 
når nedtagningen finder sted, så lad stift og split blive på 
stedet.).

15  Læg beskyttelsespuderne på plads.

16  Tjek at alle reb, trisser, wirer og taljer er i orden og på 
plads.
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17  Suppler altid med den daglige inspektionsliste, før ela-
stikspringet tages i brug.

18  Test, at maskinen er i orden ved at lade en ansat/hjæl-
per lave et testspring.

19  Sæt kegler op og spænd rød-hvidt bånd omkring, så-
ledes at hele elastikspringet er hegnet ind med ca. 180 cm 
mellem elastikspringet og båndet. Det for at markere, hvor 
langt publikum må komme.

Brugsvejledning

ADVARSEL!
Elastikspringet må aldrig bruges som en almindelig 
trampolin. Hvis man hopper derpå uden elastikker, kan 
man komme alvorligt til skade. 

 Før man tillader nogen at hoppe; skal alle skarpe gen-
stande fjernes fra kroppen og lommer: smykker; briller 
og alle hængende genstande kan volde skade og skal 
fjernes: i fald det ikke overholdes, kan man komme slemt 
til skade.

1  Vælg en sele, der passer til deltageren (der er størrel-
serne S og L).

2  Giv deltageren selen på. Først spændes remmen om 
maven og dernæst spændes velcroflapperne fast omkring 
benene. Husk at låse dem med den ekstraflap, der er.

3  Vælg et passende elastik til deltageren. Gør fx brug af 
en badevægt. Der er bungee elastikker til rådighed for alle 
vægtklasser fra 15 – 1�0 kg.

Lilla: 15 – 30 kg.
Pink/lyserød: 30 – 50 kg.
Blå: 50 – 75 kg.
Grøn: 75 – 100 kg.
Orange: 100 – 1�0 kg.

Nævnte vægtgrænser er kun anbefalinger. Temperatur, 
luftfugtighed og andre faktorer påvirker trækeffekten på 
elastikkerne. Vælg elastikkerne ved at prøve jer frem til de 
betingelser, der er beskrevet senere.

4  Hægt det passende elastik til karabinen på ”glidestyk-
ket” af ”bungee slæden”.  Sikr, at karabinen låses. Elastikker-
ne skal hænge, så det korte bungee elastik stykke er nedad 
og det længste stykke opad.
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5  Opsynspersonen må hjælpe deltageren sikkert op i 
trampolinen. Tag deltageren i hånden indtil han/hun står 
sikkert på madrassen. Deltageren skal stå midt på trampo-
linen mellem de to master. Hægt elastikkerne fast til sele-
stropperne på hver side af deltageren. Instruer deltageren i 
at holde ved håndtagene på elastikkerne.

ADVARSEL!
For at få elastikkerne til at holde så længe som muligt 
og forhindre dem i at blive beskadigede, så lad aldrig 
nogen holde fast i gummidelene af elastikket. Brug 
altid håndtagene.

6   Efter at deltageren er hægtet til begge elastikker og der 
ikke ligger noget og flyder på trampolinen, løsnes låsehånd-
taget op ved at trække i det rigtige tov og samtidig træde på 
den røde pedal. Få deltageren til at begynde med at hoppe 
almindeligt midt på madrassen.  Når deltageren begynder 
at hoppe, vil de bevægelige ”slæder” på den lodrette mast 
automatisk begynde at gå til vejrs. 

 ”Slæderne” er lavet til at fortsætte med at gå til vejrs, når der 
ikke er nogen vægt, der trækker ned i dem. 

Bremsen kan installeres på ethvert punkt, hvis deltageren 
ikke ønsker at komme højere op. Små børn og deltagere 
med begrænsede kræfter kan måske ønske at bruge brem-
sen for at forhindre deres fødder i at komme i kontakt med 
trampolinmadrassen. Mere atletiske eller øvede deltagere 
kan nok få ”slæden” til at gå hele vejen til tops på masten.  

7  Når ”slæderne” går til vejrs op ad masterne og elastik-
kerne begynder at strækkes ud, begynder deltagerne at 
ramme trampolin madrassen mere blødt og let.                

Ved en vis højde – som afhænger af deltagerens vægt, vil 
fødderne være så lette, at de kun synker få cm ned i ma-
drassen. Når ”slæderne” når dette punkt, er der kun minimal 
risiko for, at deltagerne kan komme til skade ved at ramme 

madrassen, fordi elastikkerne holder det meste af vægten 
oppe, så deltageren ikke falder og kommer til skade.  Tillad 
aldrig deltagerne at slå kolbøtter/saltomortaler før denne 
sikkerhedshøjde er nået.   

8  Når deltageren skal ned igen, instruer ham/hende 
i at stoppe med at hoppe før han/hun kommer ned. Op-
synspersonen kan få deltagerne ned ved at trække i ”ventil-
kontrollen” (håndtaget på masten til at låse rebet med).  

Opsynspersonen skal holde øje med deltageren, når han 
begynder at komme ned og være parat til at stoppe på et-
hvert punkt, såfremt der skulle opstå problemer.

ADVARSEL!
Lad aldrig en deltager svinge fra side til side under 
turen. Såfremt denne regel overtrædes, vil det 
betyde, at deltageren hopper så langt ned gennem 
madrassen, at fødderne vil ramme gitter og under-
stellet af traileren. Dette vil forårsage alvorlig skade 
på deltageren.  

  

9  Sikr, at deltagerne kommer så langt ned, at låsearmen 
låser. Ved letvægts-deltagere skal der måske trædes på den 
grønne pedal for at hjælpe til med låseprocessen. Deltage-
ren skal herefter frigøres fra elastikkerne.

10   Da deltageren måske kan være en smule svimmel ef-
ter turen, bør opsynspersonen tage fat i vedkommende, når 
han kravler ned fra trampolinen.

11   Når selerne ikke er i brug foldes de pænt sammen. De 
må aldrig smides, så der hænger græs eller lignende fast i 
velcroen. 
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ADVARSEL! 
Lad aldrig nogen bruge elastikspringet (det inkluderer 
også personalet) med mindre der er en anden person i 
nærheden. Denne anden person, der skal fungere som 
opsynsperson, må være i stand til at hjælpe deltageren 
ned, når turen er færdig (så deltageren ikke strander i 
luften, højt over trampolinen).   

Nedtagning

1   Det første man gør er at sikre, at slæderne er trukket helt 
ned og har ”klikket” som tegn på, at de er låst fast.

2  Transportsplitten sættes igennem hullerne i den aflange 
kasse med hydraulikpumpen (under elastikspringet), i og 
split monteres i enden, således, at den er låst og ikke kan gå 
op. Derved sikres, at det hydrauiske faldelod bevæger sig.         

ADVARSEL!
Hvis ovenstående ikke gøres før nedtagningen, vil der 
ske alvorlig skade på udstyret.  

3   Fjern splitten fra møtrikken på masterne og tag dem ud 
(når de ikke er i brug, sættes møtrikkerne og splitten tilbage 
på bolten, så de ikke bliver væk til næste opstilling).

4  Rejs mastens spærringslås (i bunden af maste-hulrum-
met”) ved at hængsle det op og til side, før masterne kan 
lægges ned.

5  To personer lægger masten ned, således at toppene 
kommer til at ligge i mastelejet.

6  Fastgør masterne i toppen med de elastikker, der er til 
rådighed.

7  Løssen trampolinmadrasvingerne ved at fjerne den bolt, 

som holder støttestangen fast til vingerne.

8  Fold vingerne ind over trampolinmadrassen. Vær for-
sigtig! Vingerne er spændte som en fjeder og vil forsøge 
at springe tilbage. Der kan derved ramme den, der pakker 
sammen i hovedet.

9  Tag støtterørene af ved at fjerne splitten i bunden. 

ADVARSEL!
Tov og kabler vil blive beskadiget, hvis de bøjes for 
skarpt på det sted, hvor de går ud fra bunden af masten 
– og ved indgangspunktet til den hydrauliske afdeling. 
For at undgå denne skade bør følgende gøres:

 Sikker jer, at der altid er løshed i trossen/kablet mellem 
bunden af masten og indgangspunktet til den hydraui-
ske afdeling.

 Det gøres ved at binde elastikkerne og ”containment” 
rebet til ”Bungee slæderne”
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Opsyn
Der skal altid være opsyn med Elastikspringet af to myn-
dige personer, der er fyldt 18 år og som opholder sig på 
arealet ved siden af trampolindugen samt en person, der 
hjælper børn/unge med på-og afmontering af bælter Er der 
ikke opsyn ved Elastikspringet, skal det lukkes ned, hvilket 
gøres ved at slå de sider af hoppefladen, der stikker ud over 
siderne sammen og lægge masterne ned.

Opsynspersonerne skal ved deres påklædning være let 
genkendelige (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynspersonerne skal ligeledes ved brug af fløjte eller 
horn kunne komme i kontakt med brugerne.

Opsynet er ansvarlig for følgende

 At der opsættes skiltning ved Elastikspringet, der omtaler 
de retningslinier, der er for brug af Elastikspringet.

 At tillade brugere adgang til Elastikspringet på en kontrol-
leret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger.

 At brugerne får elastikker i begge stropper på bæltet, og 
at opsynspersonalet sikrer sig, at karabinhagerne er låst ved 
såvel bælte som ved ”slæden”.

 Ved forespørgsel til  brugeren skal opsynspersonen sikre 
sig, at brugeren ikke har eller har haft:

- dårlig ryg/nakke
- hjerteproblemer
- brækkede lemmer
- er gravid
- alvorlige fysiske eller medicinske problemer.

 At instruerer brugeren af Elastikspringet om, at der ikke 
må gynges fra side til side samt frem og tilbage.

 At brugen er PÅ EGET ANSVAR

 Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet hele 
tiden.

 At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejlening 
om Elastikspringet.

 At lukke ned for Elastikspringet, hvis der opstår fejl som 
gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Elastikspringet. For-
lystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repar-
eret.

 Børn, der ikke vejer 15 kg, må ikke benytte Elastik-
springet.

 At brugeren ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må 
ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe 
eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres 
løsthængende smykker.

 At der ikke opholder sig nogen personer ud over op-
synspersonalet på platformen ved opgangen, på trappen 
hertil eller på den anden platform.

 At Elastikspringet standses omgående, hvis der opstår 
faretruende situationer.

Ved uheld gøres følgende:

 Evakuer Elastikspringet omgående, men optræd myndigt 

og roligt, så der ikke opstår panik.

 Sikr at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en 

kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hos-

pitalet.

 Ved større uheld ring 11� og beskriv uheldet og fortæl 

hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælp-

ere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til 

uheldsstedet.

 Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig 

rapport.

 Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv 

en statusrapport.

 Elastikspringet må først blive genåbnet, når der er givet 

instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Elas-

tikspringet er tjekket og fundet sikkert til brug.
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Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de op-
pustelige forlystelser er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.

2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må 

ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe 

eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres 

løsthængende smykker.

3. Elastikspringet må kun benyttes af personer, der som 

minimum vejer 15 kg og personer på op til 110 kg.

4. Brugerne skal have et godt helbred og må ikke have eller 

have haft dårlig ryg/nakke + hjerteproblemer + brækkede 

lemmer + må ikke være gravid + må ikke have fysiske eller 

medicinske problemer + må ikke have problemer med skul-

dre + arme + ben eller hofteskade.

5. Brugeren skal havde læst skiltet med ordensregler.

6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller 

lignende.

7. Det er ikke tilladt at ryge + medbringe alkohol + mad + 

drikkevarer + mobiltelefon inden for området med Elastik-

springet.

8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Elastikspringet, skal 

opholde sig uden for den afmærkning, der er opsat.

9. Al ophold på Elastikspringet er forbudt for uvedkom-

mende. Der må kun opholde sig den aktuelle bruger samt 

opsynspersonalet.

10. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

11. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

12. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Elastikspringet 

stoppes omgående.

13. Det er op til de opsynspersoner, der står for Elastik-

springet at håndhæve ovenstående regler hele tiden.

14. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise per-

soner, som ønsker at prøve elastikspringet, såfremt de skøn-

ner, at dette ikke vil være forsvarligt.

15. Elastikspringet skal hele tiden være betjent af minimum 

� voksne , ansvarlige personer.

Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller 
skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid ud-
lejeren.

Vedligeholdelse

Elastikspringet kræver en lav grad af vedligeholdelse, en 
vedligeholdelse, som så skal til, og som er vigtig.

 Gummitrådene i elastikkerne er synlige af sikkerheds-
grunde. Nedslidning af elastikkerne foregår meget grad-
vist. Derfor kan slitagen på et elastik let iagttages ved øje-
syn.  Da folks liv og sikkerhed er på spil, kræves at elastikker 
kasseres længe før de er slidt op og bliver farlige.  

Selv om der er mange fordele ved at fremvise gum-
mitrådene i bungee elastikkerne, er der også to ulemper:

- Gummiet kan blive beskadiget eller revet itu, hvis det 
bliver behandlet brutalt eller trukket hen over skarpe gen-
stande. Vi understreger vigtigheden af at behandle bungee 
elastikkerne forsigtigt og omhyggeligt og passe på skarpe 
”elastik-fjender”.

- Den anden ulempe er at gummitrådene udsættes for 
solens ultraviolette lys. Hvis et bungee elastik er udsat for 
solens stråler dag efter dag, vil solen begynde at nedbryde 
gummiet. Et elastik, som har været udsat for megen sol vil 
begynde at få en gullig farve og små bitte revner vil kom-
me til syne. Det yderste lag af tråde på elastikket beskytter 
de indre tråde fra solens nedbrydende effekt. Selv om lang 
tids udsættelse for sollys alene ikke vil kræve, at elastikket 
kasseres, vil det helt sikkert fremme nedbrydningen af 
trådene. Et vist antal tråde som er i stykker vil kræve, at elas-
tikket kasseres. Elastikkerne skal derfor tjekkes regelmæs-
sigt ved trisserne og i enderne, for tråde, som er i stykker.

 Kabelforbindelserne (både ved ”slæder” og ophydraulik-
cylinderen) skal efterses omhyggeligt med jævne mellem-
rum med hensyn til slid.

 Trisserne ses efter for at sikre, at de ikke er gået i stykker. 
Lad også trisserne snurre rundt/dreje for at sikre, at lejerne 
fungerer, som de skal. De skal snurre rundt frit, når kablet 
ikke er spændt.

 Se efter løse bolte i hele konstruktionen.

 ”Slædehjuls” service: Mindst en gang om ugen skal nylon 
”slædernes” hjul smøres med en god kvalitet maskinolie. 
Tør den overskydende olie væk, så den ikke drypper ned i 
udstyret nedenunder. Inspicer ofte hjulene for alt for stort 
slid.

 Trampolin-fjedre og hoppemadras: Check fjedrene og 
madrassen regelmæssigt. Svage eller beskadigede fjedre 
bør udskiftes. Med tiden vil solen forværre/ødelægge ma-
drassens fibre. Når madrassen er slidt, så den ikke længere 
er sikker, bør den udskiftes.
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 Lejer/aksler på alle nylonhjulene på Bungee ”slæderne” 
smørres med en god kvalitet maskinolie.

 I tilfælde af at systemet mister lufttryk eller der er for lidt 
olie, forklarer det følgende, hvordan man tjekker og fylder 
systemet:

- Olie/lufttanken er i virkeligeheden én afdeling, idet olien 
befinder sig i den nederste sektion og luften foroven. Der 
er ikke noget skillerum i tanken. Beholderen er bygget op 
skråt, så I det tilfælde, hvor olie kommer op i den øverste del 
af tanken, vil det naturligt (af sig selv) løbe”ned ad bakken” 
til den nederste del af tanken. Hvis systemet ikke virker, kan 
man gøre en af følgende tre ting:

- SA: Lufttrykket kan være lavt. Tjek lufttrykmåleren og sikker 
dig, at der er et lufttryk på mindst 65 pund, men ikke mere 
end 75 pund. Et tryk på mere end 75 pund kan ødelægge 
systemet.

- SB: En ”slæde”kabel/trosse kan muligvis sidde/hænge fast, 
knudret eller fastkilet et eller andet sted i systemet. Selv om 
det ikke er sandsynligt, check alle kabler og trisser for at 
sikre dig, at der ikke sidder noget fast. Stor omhu ved kon-
struktion af maskinen gør, at sandsynligheden for at dette 
sker, er minimal, men hårdhændet behandling eller misbrug 
kunne muligvis forårsage problemer med kabler eller trisser. 
Sikker dig, at alle kabelklemmer og forbindelser/tilslutnin-
ger tjekkes og stram dem, hvis de er løse.

ADVARSEL!
Før man rører ved det hydruliske system, udlignes luft-
trykket ved at åbne for luftspidsventilen i luftpåfyldn-
ings dyssen/spidsen, idet man lader luften slippe ud, 
indtil lufttrykket er reduceret. Hvis man undlader dette 
vil det volde alvorlig skade på både vedligeholdelses-
personale og udstyret.

- Hvis, når Bungee ”slæderne” er i top (med en deltager), og 
den opfører sig ”blødt” og ”slapt” og der er en tendens til, 
at de synker halvvejs ned af masterne, medens ventilen er 
lukket, betyder det sandsynligvis, at hydrauliktanken man-
gler olie. Som det første trin til at tjekke dette, sænk forenden 
af traileren (med støttebenet) for at se, om det hjælper på 
”springkvaliteten”. Man kan midlertidigt afhjælpe det på 
denne måde, men olie bør påfyldes snarest og traileren skal 
igen sættes i niveau.

- SC: Hydraulik-olie, eftersyn og påfyldning. Efter at alt andet 
er blevet tjekket (kabler, trisser og lufttryk) for at være sikker 
på, at de er i orden, frakobl/udløs lufttrykket. Når lufttrykket 
er udlignet, tjek så oliestanden.

ADVARSEL!
Før oliestanden tjekkes, er det meget vigtigt, at traileren 
er placeret plant og ”slæderne” er helt nede. Fjern 
oliestandsmålepinden på siden af luft/olietanken for at 
tjekke oliestanden. Hvis der mangler olie, fjern påfyld-
ningsdækslet og fyld på med den rigtige type olie gen-
nem dette fitting. Ca. ½ liters (eller ¼) plastikklemme-
flaske med tilspidset tud (som en ketchupflaske) er den 
nemmeste måde til at fylde olie på. Fyld olie på, indtil 
det begynder at komme ud af oliestandsmålerhullet på 
siden. Sæt påfyldningsdækslet på igen.

- Hvis, når man har tjekket ved at fjerne sideproppen, der 
løber olie ud af hullet, betyder det, at tanken er for fuld og 
den overskydende olie må suges ud. Fyld olie på i små por-
tioner og giv det tid til at løbe helt ned til dets naturlige 
niveau for at forhindre overfyldning. Den olie, der skal brug-
es til systemet er: DEXRON IIMULTIPURPOSE Automatic 
Transmission Fluid.

ADVARSEL!
Brug ikke andre former for olie. Hvis man gør det, vil det 
gøre garantien ugyldig og det kan forvolde skade på 
system og brugere.

- Når man fyldt det hydrauliske system op, skal der bruges 
trykluft. Alle andre erstatninger end trykluft anbefales ikke 
og kan volde skade på såvel system som personer.

- Til sidst kan der på grund af slid af ”poly-pak” pakningen 
på det hydrauliske stempel/ventil, begynde at komme ol-
ieudslip. Kig efter olielækage i området under traileren, 
hvor den hydrauliske cylinder er placeret. Et lille olieud-
slip er ikke af betydning, men hvis lækagen fortsætter til 
det punkt, hvor systemet mister lufttryk, må man tage fat 
på problemet. Ring til fabrikken for at få instruktion og re-
servedele. 

Copyright © �007 Heine Pedersen,
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Brugsvejledning for Elastikspring

Tjekliste til Elastikspring

Før ibrugtagning af Elastikspringet skal følgende punkter kontrol-
leres:

 At der er givet politilladelse til brugen af Elastikspringet.

 At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 18 år til 
at betjene Elastikspringet i dets fulde brugstid.

 At der findes Tilsynsbog for Forlystelsesapparater i umiddelbar 
nærhed af Elastikspringet.

 At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der 
bekræfter at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som fremgår 
af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser.

 At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af Elastik-
springet.

 At Elastikspringet er opstillet på et plant areal, der er renset 
for spidse og skarpe genstande, samt andre genstande, som kan 
forøve skade på såvel brugere som Elastikspringet.

 At Elastikspringet står plant, og at alle fire støtteben er skruet 
ned, så de har kontakt med støttepladen.

 At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en af-
stand på 180 cm og omkring hele Elastikspringet.

 At vingerne er foldet ud og at der er monteret låsende splitter 
i såvel støttestængernes bund på trailerkarosseriet som i toppen 
i vingernes kant.

 At begge master er fastgjort med bolte i bunden af masten, og 
at der er split i disse.

 At begge master er sikkert fastgjorte med den låsepal, der er til 
at slå over og dermed forhindre masten i at vælte ned.

 At alle fjedre på hoppeklædet er fastmonteret på ”vingen”.

 At der er placeret stødabsorberende materiale hele vejen rundt 
oven på fjedrene.

 At der er opstillet skilte med ordensreglerne.

 At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af elas-
tikspringet og om de forhold der skal tages højde for, for at en 
rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne finde sted.

 At kontrollere, at elastikkerne er i orden, og at de vil kunne brug-
es uden at der opstår fare for brugernes helbred.

 At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis der 
opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance.

 At pladerne som holder elastikkerne er placeret rigtigt i lom-
merne på bagge bagsider og under begge mål.

 At elastikkerne er solidt fastgjorte med karabinhage, og at 

denne er lukket, så elastikket ikke kan hoppe ud.

 At karavinhagerne på elastikkerne som skal fastgøres i bæl-
terne er i orden og at karabinhagen kan lukkes, så den ikke kan 
hoppe af.

 At der er luft i bolden.

 At der er to længere elastikker i hver side af de to baner og et 

kort elastik i midten til målmanden.






