Studsmatta

INSTALATIONS OCH ANVÄNDNINGSMANUAL

Tack för att du väljer just detta träningsredskap.
Läs installationsmanualen noga innan studsmattan används för första
gången. Spara denna manualen.
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KONSTRUKTION OCH ANVÄNDNING AV UTRUSTNING
Fit and Jump Trampoline är fäst på en tjock stålram. Den består av tre delar: Ram, Stång och
Hållare. Benen till ramen är täckta med gummi för att förhindra repor av yta.

Tillverkaren tar inget ansvar för repor på ytor som uppkommit av samma placering av
studsmattan under en längre tid. Tillverkaren producerar 2 olika lock: svarta och gråa.
Svarta lock kan lämna svarta märken på ytor, så om man väljer de svarta locken så finns
risken att de lämnar märken. Innan användning av studsmattan så är användaren skyldig
att se över ytan där studsmattan ska stå.

Fit and Jump trampoline är ett träningsredskap. Användaren ska undvika att hoppa lika högt
som på en studsmatta man har i trädgården för nöje. Träningsstudsmattan ska endast
användas för tryckreducering för leder. Att använda detta redskap enligt installationsmanualen
och redskapets syfte så minimerar man risken för kroppsskador.
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GENERELL ANVÄNDARMANUAL
Innan använding, läs igenom hela användarmanualen noga. Anledningen för alla varningar och
instruktioner I den är till för användarens säkerhet och rätt användning av redskapet.
Varningar: Gör inte kullebyttor eller volter på studsmattan. Att landa på huvudet eller nacken
kan ge allvarliga skador. Studsmattan är inte anpassad att användas offentligt som på
lekplatser eller fortbollsplaner. Studsmattan är ämnad för bruk hemma eller på fitnessklubbar,
under överseende av en kvalificerad instruktör.
•
•
•
•
•

Rökning är förbjudet.
Människor påverkade av alkohol eller annan drog får inte använda studsmattan.
Människor som har tagit droger som kan ändra kroppens uthållighet, skapa psykos eller
förhindra balans är inte tillåtna att använda studsmattan.
Gravida kvinnor får inte använda studsmattan.
Människor med sjukdomar som påverkar blodtryck får inte använda studsmattan utan

•
•
•

medicinskt tillstånd.
Människor med rörelseförhinder får inte använda studsmattan utan medicinskt tillstånd.
Människor med skjukdomar på inre organ får inte använda studsmattan utan medicinskt
tillstånd
Kullerbyttor är förbjudna.
Överanvändning av studsmattan kan vara farligt och det kan orsaka allvarliga skador.
Endast en person åt gånge får använda studsmattan.

•
•

Att hoppa av studsmattan är förbjudet.
Barn under 6 år rekommenderas att inte använda studsmattan.

•
•
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•

•

Fit and Jump trampoline är ett proffessionellt träningsredskap för vuxna. Barn
måste övervakas av vuxna när de använder studsmattan.
Se över studsmattan innan varje användning.
Det är I högsta grad nödvändigt att byta ut varje överanvänd, sluten, försvunnen eller skadad
del till detta redskap.
Att hoppa till studsmattan från andra objekt är inte tillåtet.
Att lägga all kroppsvikt på handtaget under träning som armhävningar är förbjudet.
Undvik att göra höga hopp och tappa kontroll under hoppet. Kontroll över hoppen ör mcket
viktigare än hur högt man hoppar.
Hoppa endast I mitten av mattan.
Undvik att träna när du är trött, ej har ätit på lång tid eller känner dig yr.
Äta, tugga och dricka är förbjudet när man använder studsmattan.
Ta av alla smycken, klockor och töm dina fickor innan träning.
Alla skarpa eller vassa föremål måste tas bort från studsmattans omgivning för att undvika
skador.
Ägaren eller den som ör ansvarig för studsmattan är skyldig att informera alla som använder
studsmattan om alla säkerhetsprocedurer och användarmanualen.
Att använda studsmattan barfota är inte rekommenderat. Använd alltid träningsskor.
Fit and Jump Trampoline är designed endast för Fit and Jump Training Program. ANvänd den
bara under överssende från våra instruktörer med licens, ha kontroll över kroppen och justera
inensiteten efter din prestation.
Utrustningen är designed för att användas av en vuxen eller under övervakning av en vuxen.

•
•

Studsmattan måste hållas borta från eld.
Maxvikt för studsmattan är 120kg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FÖRVARING, UNDERHÅLL
Inspektera studsmattan innan varje användning. Följande delar kan vara ett potentiellt
hot:

Slitna, använda, eller inte korrekt installerade delar.
Sprickor i gummi.
Böjd eller brusten ram.
Tecken på att gummit börjar bli slitet.

Mattan kan rengöras med tvål och vatten.
Innan varje användning, kola så att mattan inte är blöt. Om mattan är blöt är den också hal vilket förhöjer risken för
olyckor som kan ge skador.
Innan varje användning, kola så att stången sitter fast. Om den inte är det så måste den kollas och justeras.
Studsmattan får inte släpas eller vältas. Studsmattan ska bäras om den ska flyttas
När delar börjar få tecken på slit, byt då gummit, lockn eller mattan. Det är rekommenderat att
hålla studsmattan borta från väder som kan påverka studsmattans skick negativt.
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UPPBYGGNAD OCH INDEX ÖVER DELAR
Delar till studsmattan
A – Ram med en matta och gummilina
B – Stång med handtag
C - Hållare

Uppbyggnad av studsmattan
•

Samla ihopalla delar.

•

Sätt studsmattan på en platt yta.

•

När studsmattan star plat, sätt I stången.

•

Med armarna I röret, (stäng röret bredvid Fit and Jump logotypen.

•

Se till att fästet sitter där det ska.

•

Om hållaren som är fäst och fästet är synligt kommer det att
vara omöjligt att sätta tången i hållaren.

•

Välj önskad höjd på stången och fäst handtag med en

A
C

B

skruvmejsel.
•

Kolla stångens stabilitet innan varje användning.

Det är förbjudet att fösta stången över dess Maxvikt.
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ANVÄNDARMANUAL
Innan varje användning, kola så att utrustningen är placerad på en platt yta och alla en är
täckta med ett lock som är I kontakt med ytan.
Syftet med hållaren för stången är att stabilisera kroppen under träning. Kroppsvikt ska inte läggas
på stången eller hållaren.
Studsmattan är endast för innomhusbruk. Inga föremål får placeras nära studsmattan när den
används.
Använd endast studsmattan på upplysta platser.
Hindra att studsmattan används av obehöriga eller utan uppsyn.
Använd inte otillräckliga skor som inte garanterar önskvärt grepp.
Studsmatta får ej användas på en mjuk yta.
Det ska finnas minst tre meter tomt utrymme runt studsmattan.
Det är förbjudet att sätta studsmattan när väggar, möbler, hängande föremål eller elektriska kablar.
Mattan kan rengöras med tvål och vatten.
Som ett metallföremål så leder studsmattan elektricitet. Håll den
därför borta från elkällor.
Om mer än en studsmatta används I ett rum så måste dem sättas upp
så att det alltid är minst en meter ifrån varandra.
During training you should use middle area of our equipment
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GRUNDER FÖR TRÄNING PÅ STUDSMATTA

Stand-by position, Fötter i bredd med
höfter. Knäled över vrist (knä över fötter).

Hoppa I grundpositionen. Fötter I höftbredd. Denna
övning är fokuserad på mage och fungerar
intensivt.

I andra positionen är användarens fötter
vid kanterna på mattan

Vid hopp I den andra positionen så jobbar muskler
i magen intensivt. Kontrollera positionen på fötterna.
Knäna skall vara rakt över fötterna.
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I nästa övning, ta Stand-by positionen
och släpp handtaget. Hoppa sedan och
byt ben.

Denna övning är baserad på en
saxrörelse, där bägge ben jobbar
alternativt och kroppsvikten är fördelad
jämt mellan fötterna.

Nästa övning är basera på sidohopp
med bägge fötter från höger till vänster.
Under denna övningen, se till att dina
fötter stannar i en parallell position.
Knäna skall vara rakt över fötterna.

Bilden till vänster visar en stand-by position. bilden till
höger visar pågående träning från ett program.
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Flyttning av benen under hopp
(pendelrörelse). Kroppsvikten är
placeard på ett ben (vänster ben på
bilden) sedan görs ett hopp till det andra
benet. Se till att benet som håller upp
kroppen är fast, med focus på stabilitet.

Stretching. Dra först med böjda knän och
sedan med raka ben.

Styrketräning – AB crunches. Fötter
placerade bredvid varandra på golvet. Händer
bakom huvudet och arbågar pekandes utåt.

Bendrag upp. Armbågar på mattan. Bålen spänd
och kom ihåg att ålla ryggen rak.
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SERVICE
Om du upptäcker skador eller delar som fattas efter du har köpt studsmattan, kontakta tillverkaren
eller återförsäljaren direkt. När du använder utrustningen, följ Användarmanualen. Klagomål komer
inte att accepteras om studsmattan inte har använts enligt dess design eller om dess design har
modifierats.
Gummilinan är en förbrukningsvara. Dess hållbarhet beror på hur ofta studsmattan används, hur
intensiv träningen är och vikten på användaren. Det är rekommenderat att byta gummilinan var 6-12
månad för best resultat. Om du ser några tecken på att linan börjar bli sliten, laga eller skaffa en ny.
Tillverkaren råder att verifiera gummilinan (förbrukningsvara) eftersom att om den slits och
fortfarande används kan örat på pinnen nöta på delen där linan är skadad. I dessa fall så är beror
skadan på pinnen på dålig t underhåll av redskapet och tacks inte av garanti.
Kunder kan själva byta gummilinan geno att beställa en ny ifrån Fit and Jump. Om ett servicepaket
köps, fråga efter videoinstruktion som presenterar stegen för byte av gummilina.

SKYDD AV NATURLIG MILJÖ
Information om användningen för produkter
Efter att produkten har nått sin gräns eller reparationen blir för dyr så kan denna produkten inte
slängas bland vanligt avfall.
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För att återvinna produkten på bästa sätt, ta den till ett ställe som inte kostar att lämmna den på
återvinning. Riktig återvinning hjälper till att skydda naturlig miljö och förhindrar en negative effect på
vår natur. Fler detaljer kan ges av lokala myndigheter eller soptipp. Om återvinningen inte genomförs
korrekt så kan en avgift tas enligt nationella regelverk. Tillverkaren av produkten reserverar rätten att
göra ändringar i användarmanualen och tar inte ansvar för printfel.

GARANTI
Garantiperioder (från köpdatum):
• 24 månader för stålkonstruktion,

• 12 månader för mattan,

• 3 månader för gummilinan

Garantiservice görs av ’DONE Ltd. Company’ inom 14 dagar. Denna period kan förlängas vid brist
på delar, tills de införskaffas.
Skador orsakade av designfel eller söndriga delar som används under produktionsprocessen
garanteras I detta garantibesked.
Köpbevis krävs för att göra en reklamation. Söndriga produkter mäste levereras till: 40 Pomorska St.,
91-408, Lodz, Polen, Personligt eller via ett transportbolag (köparen sår för leveranskostnad).
GARANTIN TÄKER INTE:
Naturlig slitning av förbrukningsbara delar unde normal function (matta, gummilina eller gummilock).

Underhåll relaterat till standardunderhåll av en product (rengöring, byte av bytbara delar,
såsom matta, gummilina eller gummilock).
Skador från extern källa (väder, dam, temperature eller fel användning).
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Skador orsakade av fall eller krock med ett annat föremål eller en stöt av misstag.

Skador orsakade av att produkten använts mot användarmanualens instruktioner.
Skador orsakade av transport skickat av ägaren.
Garantin är endast godkänd med en stämpel eller signatur från återförsäljare samt information
om produkten. Om produkten köps online så bevisas garantin med hjälp av betalningsbevis
(kvitto, faktura).
Köpare förlorar rätten att reklamera om användning av produkten inte har slutat direkt när produkten
skadades, felet uppstod eller otillåten lagning av produkten.
Efter 3 reparationer har utförts på samma del så byts produkten ut mot en ny.
Tillverkaren reserverar rätten att exkludera förbrukningsvaror från reklamationservice: Gummilina,
matta, gummilock och handtag.
Varning: Studsmattan är designad för användning i hemmet och som utrustning hos certifierade
fitnessklubbar under övevakning av en kvalificerad instruktör.
Utrustingen har sin maxvikt. Denna informationen kan hittas i användarmanualen.
Köpare har leglig rätt att avbryta kontraktet inom 14 dagar efter köpdatum utan att ge någon
förklaring. Returen kan inte gälla utan köpbevis.
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Tillverkarens information:
KEJT Katarzyna Kucińska
40 Pomorska St.
91-408 Łódź

NIP 7692138378
REGON 101655527

www.fitandjump.pl
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GARANTIBEVIS

NAMN

TYP

ÅTEFÖRSÄLJARES STÄMPEL
SERIENUMMER

URSPRUNGSLAND

DATUM FÖR KÖP

Garantibevis är endast godkänt tilsammans med köpbevis (faktura, kvitto). För
följande utrustning är garantin given enligt detaljer på andra sidan a garantibeviset.
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SERVICEHISTORIK
Signatur och
gummistämpel från
serviceföretaget.
Datum för
mottagande

Datum för
skickande
Reparation
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