
Happyhop 

▪ Hoppborg 9082N 

Spara denna monteringsanvisning för senare användning 

Studera säkerhetsanvisningar och regler noga innan första användningen. 

För oss kommer säkerhet först! För barnens bästa, följ samtliga angivna säkerhetsregler! 

OBS! ELEKTRISKT DRIVEN PRODUKT 

Pumpen (fläkten) är en elektriskt driven produkt. Driften av pumpen kräver en vuxen 

persons tillsyn och får ej göras av barn under 18 år. Som för alla elektriska apparater måste 

användningen ske med stor försiktighet för att undvika strömslag. 

OBS! 

Får inte användas av vuxna eller ungdomar.   

Får bara användas av barn. 

Inte lämplig för kommersiell användning. 

Monteringen måste göras av en vuxen. 

Under leken måste en vuxen övervaka användningen. 

Uteslutande för privat bruk.                     OBS! 

Får endast användas utomhus.    Inte för barn under 3 år. 

Måste stå på mjuk grund.                        OBS! Små delar kan sväljas 

 

Viktig information för användaren 

Ålder 

år 
Max. Vikt 
Kg/barn 

Max. 
totalvikt 
kg 

Mx. antal 
barn samtidigt 

Min. längd 
cm 

Max. längd 
cm 

För produkt nr. 

       

3-10 45 180 4 90 150 9023,9058,9060,9063,9071,9082N 
9109,9106N,9139,9160,9026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monteringsanvisning                                                                                                                         

▪ Kontrollera marken, på vilken hoppborgen ska stå, och se till att inga skarpkantiga objekt finns där. Ställ inte 

hoppborgen på betong, asfalt eller andra hårda underlag. 

▪ Håll ett minavstånd på 2 m till intilliggande byggnader och objekt (t.ex. garage, staket, tvättlinor, hus, 

elektriska ledningar, osv.) 

▪ Se till att lekytan är fri från möjliga faromoment som t.ex. möbler, väggar, skarpkantiga, spetsiga eller 

kantiga objekt eller andra hårda ytor. 

▪ Hoppborgen får inte byggas upp i närheten av vatten eller eld. 

▪ Pumpen (fläkten) får principiellt inte användas i närheten av vatten eller fukt. Om pumpen har kommit i 

kontakt med vatten måste den omedelbart kopplas bort från stömnätet. Den får under inga omständigheter 

startas innan den är helt torr. 

▪ Ta hoppborgen ur väskan. Se till att skyddet för rutschbanan sträcks ut väl från topp till ände. Se till att 

hoppborgen står så nära strömkällan som möjligt. 

▪ Sträck ut luftslangen och montera den på pumpen. Slangen får inte vara vriden. Se till att slangen är väl och 

säkert fastsatt. Om det är nödvändigt ändra pumpens position. 

▪ Hoppborgen, produkt nr. 9082N, är levererad med vattenlunga, följ de följande anvisningarna.  

▪ Först, veckla ut hoppborgen och montera de tomma vattenlungorna på borgens båda sidor. Öppna nu 

lungornas påfyllningsskruvar och fyll på upp till 80 % (ca 22 kg) vatten. Dra nu åt påfyllningsskruvarna. Kolla 

att lungorna är förankrade i hoppborgen och att inget vatten läcker ut innan borgen är fullständigt uppblåst. 

Det är mycket viktigt att barn aldrig leker på borgen innan vattenlungorna är riktigt installerade (se bild A), 

om inte så är fallet kan hoppborgen välta  

▪ Fäst pumpen (fläkten) på marken med fästpinnar. Använd de medlevererade fästpinnarna i de avsedda hålen 

i pumpens fot. 

▪ Kontrollera att pumpen är avstängd (OFF) med ”ON/OFF” brytaren. 

▪ Pumpen (fläkten) måste vara ordentligt fäst i marken innan den tas i drift. Använd endast jordade kontakt. 

▪ Anslut pumpen till en jordad kontakt. 

▪ Starta fläktpumpen genom att ställa brytaren i läge ”ON”. Brytaren måste stå i läge ”ON” under hela tiden 

man leker i hoppborgen (se bild B). 

▪ Hoppborgen måste vara fullt uppumpad under användning. 

▪ Om hoppborgen ska stå på gräs används fästpinnar. Kroka de medlevererade pinnarna genom hoppborgens 

insydda öglor. För att förhindra att borgen under användandet tippar eller lyfts upp måste pinnarna slås 

djupt ner i marken. Se till att den krokformade änden av pinnarna ligger över öglan. Pinnarna ska vara 

nerslagna i jämnhöjd med marken eller under den för att förhindra snubbling (se bild C). 

▪ Håll alltid åldersrekommendationerna samt uppgifterna på den maximala total- och individvikten. 

Totalvikten får under inga förhållanden överskridas. 

▪ Fyll på med de eventuellt medlevererade lektillbehören (se bild D, E) 

▪ Hoppborgens sidomonterade vattenlungor får man inte sitta eller stå på. Utströmmande luft ur sömmarna 

är normal därför kräver hoppborgen permanent lufttillförsel. Genom att luften strömmar ut förhindras 

överfyllning. Produkten ska alltid riktas så att barnen inte bländas av solen vid rutschning. Så förhindras att 

barnen tappar orienteringen vid rutschning. 

 

(Plats för bilderna A – E) 

 

 

 

 

 



  

Demonteringsanvisning 

▪ Kontrollera att alla barn har lämnat hoppborgen. 
▪ Kontrollera att inga främmande föremål finns inom 

 produktens lekområde (på lekytan eller runt borgen). 
▪ Då hoppborgen har levererats med vattenlungor  

(9082N), följ nedanstående anvisningar.  
Lossa vattenlungorna från borgen. Avlägsna lungorna  
från borgen och fläkten.   
Töm lungorna och torka dessa på en kylig plats före  
nästa användning. 

▪ Stäng av pumpen genom att ställ brytaren för fläkten  
På läge OFF. 

▪ Lossa fläktens kontakt från nätet. 
▪ Lossa säkringsbandet och avlägsna påfyllningsslangen  

från pumpen. 
▪ Hoppborgen ska nu automatiskt tömmas på ca. 5 min.  

Se till att all luft har tömts ut (se bild F). 
▪ Ta bort fästpinnarna. 
▪ Vik ihop hoppborgen efter tömning från båda sidor till  

ca. hälften och därefter ytterligare två gånger till hälften,  
vardera parallellt till första vikningen (se bild G, H och I). 

▪ Rulla sedan ihop hoppborgen från den sidan som ligger 
mittemot påfyllningsslangen (se bild J och K). 

▪ Dra vinylväskan över den hopvikta borgen och vattentankarna. 
Vänd på väskan och dra upp väskans blixtlås (se bild L).  

Skötsel och underhåll 

➢ För att förhindra tippning, överslag eller andra möjliga faror måste produkten kontrolleras noggrant och 
regelbundet före varje och även under användning. 

➢ Kontrollera produkten regelbundet, även före och efter varje säsong, med avseende på skador eller sprickor. 
➢ Produkten kan tvättas med ett milt rengöringsmedel. Se till att vattnet inte kommer i kontakt med 

fläktpumpen, kontakter eller kablar. 
➢ Hoppborgen får inte lagras eller packas ihop fuktig eller blöt. Lagras i torrt utrymme. 

Reparation 

Om borgen skadas kan den lagas genom att sy för hand. Med varje produkt levereras en reparations kit som består 
av sex tygbitar (i tre färger, två av vardera), och tre 20m långa trådar i olika färger. Synålar ingår inte utan måsta 
köpas separat, rekommenderad storlek är nr.3. 

▪ Koppla ifrån fläktpumpen och låt luften strömma ur produkten. 
▪ Trä garnet på nålen och gör en knut i trådändan. 
▪ Dra ihop sprickan och sy ihop den. Slå en knut i sömmens slut så att tråden inte lossnar. 

o Om duken spricker (som bild M visar) täck sprickan med en tygbit i  
passande storlek. Sy sedan fast tygbiten längs dess kant. Se till att  
bara sy i det övre skiktet av originalduken och gå inte igenom det  
undre skiktet. 

o Om en söm spricker (som bild N visar) får man bara sy i det spruckna  
skiktet och inte gå igenom andra skikt. 

o Om en större spricka uppstår eller om den inre strukturen är skadad  
ska produkten bytas helt eller repareras av specialister. Det är normalt  
att luften tränger ut vid reparerade ställen och lufttrycket kan vara något 
lägre än från början. Det påverkar dock inte normalt bruk av produkten. 

▪ Det rekommenderas att inte laga samma ställe mer än två gånger.  
▪ Nålarna förvaras väl och avlägsnas från produkten efter reparationen.  



▪ Det rekommenderas att en van person utför sömnaden. 
För ytterligare frågor besök www.happyhopkids.com 
  

OBS 
▪ Om inte instruktionerna följs finns risk för livsfarliga skador och hälsoskador. 
▪ Håll Hoppborgen alltid i ett säkert minavstånd (inte mindre än 2 m) från värmekällor, väggar och andra 

hinder. 
▪ Hoppborgen får inte användas utomhus när det regnar eller åskar eller om vindhastigheten överskrider       

40 km/h. Plötsliga vindbyar kan lyfta produkten från marken. 
▪ Produkten måste alltid vara fullständigt utvecklad och uppblåst innan barn använder det. Produkten måste 

alltid vara fullständigt uppblåst under bruk. 
▪ Om det konstateras att hoppborgen förlorar onormalt mycket luft se då först till att alla barn har lämnat 

borgen och kolla sedan nätkabeln och kontakten. 
▪ Dra aldrig produkten över en skrovlig yta. 
▪ Produkten får under inga omständigheter ändras eller modifieras. 
▪ Produkten bör regelbundet undersökas på potentiella risker som t.ex. skador på nätkabeln, kontakten, höljet 

eller övriga delar. Om ett sådant fel konstateras får hoppborgen först efter sakkunnig reparation tas i bruk 
igen. 

▪ För att undvika brand- eller strömstötar får fläktpumpen inte användas med en hastighetsregulator. 
▪ Kontrollera fästpinnarna regelbundet att de sitter fast ordentligt för att vara säker på att hoppborgen är 

säkert förankrad. 
▪ Bärväskan är ingen leksak, den får bara användas för transportändamål. 
▪ Produkten får endast monteras och demonteras av vuxna. Under drift måste borgen och lekande barn 

övervakas av en vuxen. Förklara för barnen hur man uppträder i och använder hoppborgen. Produkten får 
bara brukas på det avsedda sättet. 

▪ Ålder och storlek av de lekande barnen ska vara någorlunda jämförbar. Barn under 3 år får inte leka i 
produkten. Barn får aldrig leka utan tillsyn. Se till att inga mindre delar sväljs av barnen. 

▪ Håll barnen ifrån pumpen. 
▪ Personer med skador på ryggraden eller skelettet, med huvud- och nackskador, gravida kvinnor samt alla 

personer som kan ta skada genom hopp, språng eller sammanstötningar får under inga omständigheter 
använda borgenen. 

▪ Skor, glasögon, smycken och andra hårda eller vassa föremål som kan leda till skador måste tas bort innan 
borgen används. Vid användande av Mega-rutschbanan (9082N) måste användarna av SÄKERHETSSKÄL bära 
sockar, långärmade överdelar och långa byxor. 

▪ För att undvika kvävning får barn som äter eller dricker något, eller har något annat i munnen, inte leka i 
borgen. 

▪ Förhindra farliga och dödliga skador och se till att ingen rutschar ner med huvudet före. Håll armarna ifrån 
rutschbanans sidodelar för att undvika hudskador.  
 

Rör inte rutschbanans   Åk aldrig ner 
båda sidor.   med huvudet före. 

 

 

▪ Barnen måste rutscha ner med rätt kroppshållning (se nedanstående bilder) 
 
 
 
 
 
 
Man ska sitta, inte stå            Håll händerna i kors                Rutscha med händerna      Avsluta rutschningen 
på rutschbanan            på bröstet      upp                         så här  
 

▪ Det är inte tillåtet att slå volter, brottas, springa eller knuffas i hoppborgen. 
▪ Inte hoppa mot sidorna, i närheten av ingången eller rutschbanan. 

http://www.happyhopkids.com/


▪ Ändringar av hoppborgen får bara göras enl. anvisning från originalproduktens tillverkare. 
▪ Vid personskador måste läkare tillkallas. 

 

Färg, mått och detaljer kan skilja sig från förpackningen. Angivna mått kan variera upp till +/- 10cm eftersom produkten är handgjord. 
Tummått är beräknade från dom metriska värden och är bara uppskattningsvärden. 

 

Bruksanvisning för fläktpumpen 

Denna apparat får användas av personer över 18 år och av personer med, nedsatta kroppsliga eller sensoriska och 
psykiska förmågor och personer som inte har erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om 
säker användning av apparaten och de därmed förbundna farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
underhållsarbeten som ska göras av användaren får endast göras av barn under övervakning av vuxen. 

Om nätkabeln är skadad ska den bytas av utlånaren eller liknande kvalificerat personal. 

Denna anvisning ska läsas och noggrant bevaras. 

OBS! Detta är en elektriskt driven produkt. För att förhindra strömstötar måste vatten och fukt hållas bort från 
produkten. Använd produkten omsorgsfullt och enl. denna anvisning. 

Teknisk specifikation 

 

Varning 

▪ Fläktpumpen är en högeffektfläkt och får bara betjänas och användas av vuxna. 
▪ Använd inte fläkten i en miljö där smuts, löv, sopor eller fukt kan sugas in. 
▪ Barn ska hållas bort från fläktpumpen. 
▪ För att förhindra brand eller strömstötar får pumpen endast kopplas till en passande och jordad kontakt. 
▪ För att förhindra brand eller strömstötar får pumpen inte användas tillsammans med spänningsregulator. 
▪ Tappa aldrig pumpen eller utsätt den för stötar. Det kan leda till funktionsstörningar. 
▪ Se till att fläkten är avstängd innan den kopplas till stickkontakten. 
▪ Ställ upp fläkten så nära en stickkontakt som möjligt. 
▪ Fläktpumpen måste regelbundet undersökas på skador på huset, kabeln eller stickkontakten. Om skador 

konstateras får fläkten inte användas mer utan måste kontrolleras av en expert. 
▪ Låt aldrig pumpen stå i regn eller över natt utomhus eller där den är utsatt för fukt. 
▪ Fläktpumpen får bara användas tillsammans med den medlevererade hoppborgen. 
▪ Koppla alltid bort apparaten genom att dra ur stickkontakten innan underhålls- eller rengöringsarbeten  

påbörjas. Anlita en kvalificerad elektriker i tveksamma fall. 
▪ Apparaten kan användas utomhus. 
▪ Fläktpumpen får endast användas i privata hushåll 

 

Borttagning 

Symbolen som finns på produkten eller dess förpackning hänvisar till att produkten inte får kastas tillsammans med 
hushållssoporna. Det måste köras till ett ställe för elektriska och elektroniska apparater för återvinning och 
borttagning. Genom den föreskrivna borttagningen hjälper Ni till att förhindra negativa följder för miljön och hälsan. 
Återvinning av material bidrar till upprätthållandet av våra naturliga resurser. 

 

 

Land Modell El. nominell effekt För modell nr. 

Europa SW-4E AC 220-240V, 50Hz, 
580-610W, IP24B 

9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074, 
9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9134,9183, 
9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9515,9517 



Underhåll 

Håll alltid fläktpumpen bort från vatten och fukt. För rengöring används en lätt fuktad duk. Försök aldrig att öppna 
apparaten.  Pumpen är underhållsfri.  
Förlägg aldrig anslutningskabeln genom vatten eller områden med förhöjd fuktighet eller ångbildning. Om pumpen 
inte används ska den lagras upprätt ståendes och torrt på ett stabilt underlag. 

Jordningsanvisning för jordade elektriska apparater 

Denna elektriska apparat måste vara jordad. Vid en kortslutning, minskas genom en föreskriven jordning, risken för 
en strömstöt avsevärt eftersom den uppståndna spänningen leds bort genom jordkabeln. Denna produkt är försedd 
med en jordkabel och en tillhörande jordkontakt. Apparaten får bara anslutas till en fackmannamässigt installerad 
stickkontakt med skyddsjord. 

Riskhänvisningar 

Användningen av en icke jordad elanslutning kan leda till strömstötar. Om strömkabeln i pumpen är skadad måste 
den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicepartner eller en specialist. Ändra aldrig kabeln eller kontakten. Om 
kontakten inte passar i Er stickkontakt tillkalla en fackman. Den gröna tråden (med eller utan gula ränder) är 
jordtråden. Vid frågor eller tveksamheter vänd Er till en fackman. 

Jordningsmetoder 

För jordade och med nätkabel anslutna elektriska apparater med en effekt på mindre än 15 Ampere gäller följande 
hänvisningar: Denna produkt är avsedd för drift från en tillåten strömkrets och har en stickkontakt enl. skiss nedan.  

 

 

 

 

                     Jordat uttag- jordad kontakt  

               

 

 

 
 
 
 

  Hålls undan från barn           Skyddas från fukt                Lagring endast i torra              Får ej demonteras 
                       inomhuslokaler 
 

 

 

 

 


