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MONTERINGSINSTRUKS  

for 
HOPPESLOTT 

 

 
MONTERING: 

 

Kort versjon: 

1. Legg ut presenningen 

2. Rulle ut hoppeslottet på presenningen 

3. Kople til vifte og strøm 

4. Sikre hoppeslottet mot vind og forflytning 

 

Litt mer detaljert: 

1. Vær påpasselig med at forflytning av hoppeslottet i sammenrullet tilstand ikke 

medfører skade. Innretningen skal bæres eller transporteres på tralle, aldri dras 

eller rulles på underlag som kan lage hull eller rifter. På gress og asfalt kan 

hoppeslottet trygt rulles. 

2. Hoppeslottet skal benyttes på et plant underlag fritt for spisse gjenstander som 

kan medføre hull og rifter i innretningen, som stein, kantstein, etc. Anbefalt 

underlag for hoppeslottet er gress. Det kan stå på asfalt, men aldri på grus, 

skogbunn etc., eller annet grunnlag som er åpenbart uegnet. Plasser heller ikke 

hoppeslottet på kunstgressbaner der bilgummi er benyttet i underlaget. Sort 

gummi setter seg i barnas sokker og medfører stygge merker på hoppeslottet.  

3. Bunnpresenning legges på bakken før hoppeslottet løftes/rulles på plass. 

Bunnpresenning skal alltid ligge under hele hoppeslottet for å hindre 

friksjonsskader og som beskyttelse mot fukt.  

4. Rull ut hoppeslottet. Legg gjerne merke til hvordan det er pakket/brettet og husk 

dette til nedpakkingen. 

5. Fest hoppeslottet i bakken med plugger eller annen forankring (der plugger ikke 

kan benyttes) for å unngå sideveis forflytning og/eller velt. På alle hjørner av 

hoppeslottet er det kraftige fester for tau og plugger.  

6. Fest motoren godt til innblåsningskanalen. Motoren skal stå oppreist. Pass på at 

motor ikke velter slik at luftinntaket sperres. Motoren skal gå kontinuerlig når 

hoppeslottet er i bruk.  

7. Kople til strøm. Sikre strømtilførsel (kontakt/støpsel) til motor med knute eller 

tape for å hindre at barn klarer å kople fra strømmen under drift. Benytt kun 

kabler som er godkjent for utendørs bruk (IP44) 

8. Hoppeslottet skal være rent, tørt, uten skader og fritt for søppel/gress etc. før det 

tas i bruk.  

9. Sørg for at sikkerhetsinstruks er lest og forstått av ansvarlig vakt før bruk 

10. Forlat ikke hoppeslottet i oppblåst tilstand uten at operatør er tilstede. 

 

 

DEMONTERING 

 

Kort versjon: 

1. Skru av vifte og kople den fra. 

2. Få mest mulig luft ut av innretningen 

3. Brett hoppeslottet til en ca 1 meter bred, lang pølse 

4. Rull sammen 

 

Litt mer i detalj: 

1. Hoppeslottet bør være rent og tørt før det pakkes ned. Hvis hoppeslottet er 

pakket ned i våt tilstand er det et absolutt krav at utleier får beskjed om dette 

ved innlevering.  
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2. Før demontering skal montør påse at det ikke er brukere i innretningen 

3. Først koples strømmen fra. Deretter løsnes tau, plugger, motor fra enheten.  

4. Sørg for at mest mulig luft er ute av enheten før den rulles sammen. Hvis det er 

utluftningsluker på hoppeslottet, åpne disse slik at hoppeslottet tømmes for luft 

raskere. La hoppeslottet ligge i ca 15 minutter før du begynner å pakke det 

sammen. Ta deretter av deg på bena og tråkk hoppeslottet så flatt som mulig. 

Brett inn fra begge sider i lengderetningen og gå en ny tråkkerunde. Hoppeslottet 

skal før sammenrulling være brettet til en ca 1 meter bred ”pølse” som igjen 

tråkkes så flat som mulig. Når du ikke får ut mer luft kan du begynne 

sammenrullingen.  

5. Rull hoppeslottet sammen så kompakt som mulig. Best resultat oppnås hvis en 

person går foran og tråkker, mens to personer ruller det meget kompakt sammen. 

Ligg på med full tyngde mellom hver rulling slik at de siste rester av luft presses 

ut. Rull sakte, for å gi hoppeslottet tid til å kvitte seg med luft. Fest stroppen 

rundt. I sammenrullet tilstand skal hoppeslottet enkelt kunne transporteres på en 

europall uten at noe berører bakken. 

6. Sørg også for at presenningen er fri for rusk og søppel før den pakkes sammen 

Det oppnås ved å vende hele presenningen før den brettes sammen.  

7. Ikke glemme igjen noe på stedet: Få med HOPPESLOTT, PRESENNING, 

STRØMKABLER, PLUGGER, evt. SIKKERHETSMATTER 
 

LAGRING  

Hoppeslottet skal være tørt og rent før det lagres. Sopp, mugg og jordslag vil kunne 

oppstå hvis det lagres vått over lengre tid.  Hoppeslottet skal være tørt når det lagres. 

Sopp, mugg og jordslag vil kunne oppstå etter få dager hvis det lagres i fuktig tilstand. 

Konsekvensen av mugg og jordslag er først og fremst misfarging, ubehagelig lukt og at 

levetiden til hoppeslottet svekkes betydelig ved at sømmene råtner.    

 

 

RENGJØRING  

Rengjøring av hoppeslottet bør gjøres med mildt såpevann og fuktig klut. Det finnes også 

industrirengjøringsmidler som effektivt rengjør skitten pvc-duk. Vask med rent vann 

etter bruk av slike midler. Ligger det mye småstein og sand i sømmene bør dette fjernes 

med f. eks støvsuger eller en myk børste.   

 

 

 


