
 

Instruktion af Hoppepude  
 

Før opstilling:  

Tjek området, hvorpå den oppustelige forlystelse opstilles, skal være fladt og må maksimalt have en 
hældning på 5 grader i alle retninger. 
Før opstillingen skal området undersøges og rengøres for alle skarpe genstande, sten og andet, som kan 
skade brugerne og den oppustelige forlystelse. 
For sikkerhed og kontrol skal der være et friareal på minimum 1,8 m ud fra sidevægge på den oppustelige 
forlystelse og mindst 3,5 m fra en åben side. Der skal være en indgang på mindst 1 m. 
 
 

Sådan sætter du en hoppeborg op på under 10 minutter 

1) 

Fold underlaget/presenningen ud først hvor den ønskede hoppepude skal stå 

2) 

Brug den medfølgende sækkevogn, til at køre din hoppepude hen hvor du skal bruge den og pak den ud af 

transportomslaget. 

3) 

Rul hoppepuden ud på græsset. Det kan gøres af en person. Der medfølger en blæser som du placerer i 

enden ved "røret". 

4) 

Fold siderne ud - det behøver ikke være særligt præcist, blæseren er kraftig nok til at puste hoppeborgen 

helt op, selvom den er krøllet. Lyn ned for alle åbninger. 

5) 

Når du har monteret blæseren på røret, tændes blæseren og din hoppepude pustes helt op i løbet af et par 

minutter.  

6) 

Blæseren skal stå tændt så længe hoppepuden er i brug (blæseren må ikke tildækkes eller stå i regn)  

 



 

 
 

 

Der skal altid være en ansvarlig voksen, der holder opsyn. Alle lege og aktivitet på hoppepuden er på eget 
ansvar. Der må ikke bruges fodtøj eller skarpe genstande på hoppepuden. 
Brugerne skal fjerner deres skarpe genstande, f.eks. kæder, ringe, piercinger m.v., inden aktiviteten 
benyttes. Brugerne må ikke bærer briller, hvis det er muligt. 
Der må ikke medbringes is, mad og drikkevarer i hoppepuden 
Ind-og udgang holdes fri for forhindringer. 
Brugerne må ikke hænge/sidde på sidevægge eller sider på forpude. 
Der er ikke tilladt saltomortaler eller kolbøtter. Alt brug er under eget ansvar!.  

 

Lejer sørger selv for forlængerledning samt snor/pløkker til fastspænding. 

Pløkker min. 38 cm lange, må ikke stikke mere op end 2,5 cm op af jorden. 

Pløkken skal være afrundet. Man skal sikre, at der ikke er nogen pløkker i friarealet. 
  

 

På hoppepuden 6 x 6 m maks. antal personer: 9 personer 

På hoppepuden 6 x 6 m maks. Højde på personer: Ingen begrænsning 



 

 

I stærk blæst 10m/s eller regn, skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.  

 

Det er altid lejer som er ansvarlig for at hoppepuden er fastgjort med reb/pløkke eller på anden vis 

forsvarligt forankret.  

 

Skal hoppepuden  bruges til et offentligt arrangement kan godkendt tilsyn-bog samt forsikringsbevis 

tilsendes pr. mail til kunde. 

 

I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering af hoppepuden.   

 

Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos Spartex, er lejers 

og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for 

personlige eller materielle skader forudsaget ved brug Spartex produkter. 

 

Opstår der skade på det lejede skal Spartex straks kontaktes på tlf. 2984 0092 / eller på e-mail 

anja@spartex.dk 

 

Sammenpakning 
Sluk for strømmen. Sørg for at åbne for alle studserne/ lyne op for luftudgangene.  
Fjern blæseren.  
Lad den oppustelige forlystelse ligge nogen tid, så luften siver ud. 
Tag pløkkerne op. 
Træk sider og ender ind, så det kun er bundfladen der ligger på jorden. 
Tag herefter den ene langside og læg den ind til midten. Tag herefter den anden langside og gør det 
samme. Herefter rulles den oppustelige forlystelse stramt sammen.  
Et par meter før den er helt rullet sammen lægges der to reb med øjer ind under den oppustelige 
forlystelse. Læg øjerne først ind og rul forlystelsen helt sammen. Når den er rullet helt sammen, findes 
øjerne og rebet strammes til, så forlystelsen holder sin faste form. 
Den oppustelige forlystelse kan herefter transporteres på sække-eller trækvogn. 
 
 

Super god underholdning for børn og voksne  
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