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Elektronisk Kraftprøve

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

Den ansvarlige for arrangementet udpeger en opsynsper-
son, der holder opsyn med den elektroniske kraftprøve. 

Generelle oplysninger
Den elektroniske kraftprøve skal tilsluttes �30 W stik og er 
herefter klar til brug. 

Den elektroniske kraftprøve er omfattet af bekendtgørel-
sen om offentlige forlystelser som behændighedsspil. Det 
betyder, at der skal ansøges den lokale politidirektør om 
tilladelse til opstilling af den elektroniske kraftprøve.

Den elektroniske kraftprøve vil efter et indkast på kr. 5.00 
kunne benyttes.

Brugsvejledning

1     Indkast mønt i møntindkastet.

2    Tryk på start.

3    Når der bliver grønt lys i den hvide plade der er på det 
sted, hvor man skal slå og der siges: ”Go, go, go!”, så er det 
tegn på, at den er klar til brug

4     Kraften af slaget vises på displayet.

5     Slås rekorden, vindes der et frit slag.

Indkast
Der vil kunne foretages indkast af danske 5 + 10 + �0 
kroners mønter.

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 mio ved person-
skade og kr. � mio ved tingskade. Forsikringerne dækker 
kravene i § �3 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. 
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 50� af 17. juni �005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader ved brugerne 
af den elektronisk kraftprøve . Evt. skader på brugeren 
dækkes alene, hvis brugeren personligt har en fritids/ulyk-
kesforsikring.

Der er ingen forsikringer, der dækker skader som forvoldes 
mod den den elektronisk kraftprøve  i dens opstillingstid. 
Lejer har det fulde ansvar for aktiviteten i hele dets opstil-
lingstid.

Forsikring dækkende skader ved brand, hærværk, påkørsel, 
graffiti, storm og tyveri fra aflåst lokale vil kunne tegnes 
ved udlejeren mod en præmie svarende til 10 % af lejebe-
løbet. Forsikringen tegnes alene med en selvrisiko på kr. 
5.000.00. Nævnte beløb er ekskl. moms.

Al benyttelse af  den elektronisk kraftprøve sker på eget 
ansvar.

Opstillingssted
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe gen-
stande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som 
kan være til fare for såvel brugere som den den elektronisk 
kraftprøve . 
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Elektronisk Kraftprøve

Arealet må maximalt have en hældning på 5 % i alle ret-
ninger.

Opstilling
Opstil den den elektronisk kraftprøve på det sted, det 
ønskes og tilslut den �30 W stikkontakt.

Opsyn
Der skal altid være opsyn med den den elektronisk kraft-
prøve  af en myndig person.

Opsynspersonen skal være fyldt 18 år. 

Opsynet er ansvarlig for følgende:

  At der opsættes skiltning ved den den elektronisk kraft-

prøve , der omtaler de retningslinier, der er for brug af den 

elektronisk kraftprøve.

  At den elektronisk kraftprøve ikke udsættes for voldelig 

brug ud over slagene med hammer.

  At ikke brugere ikke slår/sparker løs på den Elektroniske 

kraftprøve.

  At stikket til strømgivende lokalitet ikke hives ud, så der ikke 

er strøm til den den elektronisk kraftprøve.

   At der ikke flyttes rundt med den den elektronisk kraft-

prøve, således at automatikken tager skade.

   At der ikke stoppes ispinde + papir m.v. i møntindkastet, 

således at fortsat spil er umuliggjort. Sker det, skal effekterne 

straks fjernes.

   At sikre, at der ikke bruges spændeskiver eller mønter fra 

andre lande, som vil kunne stoppe indkastene. Sker det, skal 

mønter/spændeskiver straks fjernes.

  At hammeren alene bruges til at slå på automaten med.

  At der ikke anvendes andre ting end hammeren til at slå på 

automaten med.

Opbevaring når der ikke er opsyn
Den elektronisk kraftprøve  skal opbevares i aflåst lokale, 
når der ikke er opsyn med den

Sammenpakning
Sluk for strømmen og træk ledningen ud af stikket. 
Herefter er den den elektronisk kraftprøve  klar til at blive 
fjernet.

Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af kraftprøven, eller 
skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid 
udlejeren.
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