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Delar

Delar

Utrustning

Verktygsväska

1. Anslut rör 1 till rör 2.

1. Sätt in rör 1 i rör 2.

2. Anslut nu alla andra ramdelar och fixera alltid två rör med 

en insexskruv (18), två brickor (19) (1x ovanför och 1x 

nedan) och en mutter (20).

2. Anslut nu alla skenor, varje anslutning med en insexskruv (19), två 

brickor (19) (en på ovansidan och den andra på undersidan) och säkra 

den med en mutter (20).

3. Färdig ram

3. Slutlig ram

4. Häng det tunna elastiska bandet på ena sidan 5. Fäst allt på foten enligt beskrivningen i steg 5, sträck det över 

plasthöljet 

Hörn.

och häng den på andra sidan. 

5. Slutför fixeringen av mattan mot ramen.

4. Låt det svarta repet gå runt plastlockens ovansida och 

fixera det på springan på plastlocken.
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6. Fäst ena änden av den tjocka gummikabeln till den nedre 

högra hållaren på stativet och led den genom den första 

öglan, fortsätt från vänster till höger.

6. Sätt in bungeesnodans huvud i plasthusporten och fixera det, skjut 

det genom den första öglan, riktningen är från vänster till höger genom 

det blå bandet på mattan.

7. Följande steg måste utföras parvis. Efter den första 

slingan, sträck elastiken tills du ser ett vitt märke. Fixa 

denna position med metallklämman och led elastiken runt 

röret och genom alla öglor. Efter varje slinga, fixera det 

elastiska bandet med den andra metallklämman vid nästa 

vita markering.

7. Två personer begärs.

Dra ut sladden tills du ser det vita märket. Använd sedan en klämma och 

placera den på det vita märket för att hålla sladden på plats. Flytta sladden 

runt ramskenan och upprepa detta steg för varje band. Kom ihåg att placera 

klämman på det vita märket efter varje slinga för att hålla sladden på plats.

8. Halvvägs kan andra personen hjälpa till att hålla 

elastiken tätt.

8. När montering av halvdel av

bungee cord, kan en annan person hjälpa till att dra ut sladden 9. Använd kroken för att dra ut änden av bungee cord och från motsatt sida för att 

underlätta styrkan.

9. Slutligen använd metallkroken och häng elastiken i 

vänster spår på nästa stativ.

placera den på plasthusporten. fog).

10. Fortsätt på samma sätt som beskrivs ovan på motsatt 

sida.

10. Slutför två delar av bungeesnören. Kom ihåg att 

montera bungeekabeln på motsatt sida nästa gång.

11. Fortsätt på samma sätt som beskrivs ovan med vänster 

sida på den redan färdiga sidan.

11. Fortsätt med vänster sida av den redan färdiga.
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12. Fortsätt på samma sätt som beskrivs ovan på 

motsatt sida.

12. Fortsätt nu med motsatt sida nästa.

13. Fortsätt enligt beskrivningen ovan på samma sätt som på 

näst sista sidan.

13. Fortsätt med den näst sista sidan som beskrivs ovan.

14. Fortsätt på samma sätt som beskrivs ovan på 

motsatt sida.

14. Fortsätt nu med den sista motsatta sidan vid nästa.

15. Klar!

15. Det är klart!

16. Sätt på skyddskåpan och dra i den 17. Börja med att sträcka skyddskåpan över hörnen. 

på ledstångens stöd.

16. Sätt på säkerhetsskyddet. 

17. Börja med delen av ramskenan med styrröret.
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18. Sträck alltid gummit så att det kan dras över fötterna.

18. Dra ut repet från säkerhetsskyddet och låt det gå runt 

benröret.

19. Klar!

19. Det är klart!

20. Sätt i ledstångens båda rör (D och E) och fäst dem med 

fyra skruvar. Skjut plasthöljet över skruvarna

20. Sätt i båda sektionerna av rören (D och E) och dra åt dem med 4 

skruvar. Sätt på gummilocket för att täcka skruvarna.

21. Skjut det andra skruvskyddet över handtaget. Montera 

handtaget på ledstången och skjut skruvkåpan nedåt.

21. Montera det T-formade styrröret med 3 skruvar. Sätt 

gummilocket för att täcka skruvarna.

22. Dra ut handtagsskruven och sätt i ledstången. Släpp 

handtagsskruven och dra åt den.

22. Sätt in styrrören ovanifrån två steg i bashandtagsröret 

och använd ratten för att dra åt dem.
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Dellista

placera

66426-1

- 2

- 3

- 4: e

- 5: e

- 6 *

- 7: e

- 8: e

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17: e

- 18: e

- 19: e

- 20

beteckning

Huvudram

Huvudram med hållare för räckehandtag

Ledstång, nedan

Ledstång, ovan

Resårband

Hoppmatta

Skyddande hölje

Gummikåpa

Handtag skruv

insexskruv

Bricka

Vårtvätt

Insexnyckel

Klämma

krok

skruvmejsel

insexskruv

Bricka

mor

Beskrivning

Mainframe

Mainframe med fäste för styrets T-bar

nedre handtag

Övre hanterbar

Bungee

Hoppmatta

Säkerhetsskydd

Gummilock

Stjärnskruv

insexskruv

Bricka

Vårtvätt

Allen-verktyg

Klämma

Krok

Skruvmejsel

insexskruv

Bricka

Räffla

Kvantitet

5

1

1

1

1

6: e

1

1

2

1

7: e

7: e

7: e

1

2

1

1

6: e

12

6: e

M8x15

8mm

M6x35

6mm

Artikelnumren markerade med * är slitdelar som utsätts för naturligt slitage och 

kan behöva bytas ut efter intensiv eller långvarig användning. Kontakta i så fall 

kundtjänst. Här kan delarna begäras mot en avgift.

bli förändrad.

Artikelnumren med * är slitdelar som utsätts för naturligt slitage och som måste 

bytas ut efter intensiv eller långvarig användning. Kontakta i så fall kundtjänst. 

Du kan begära delarna och debiteras för dem.

Importör:

Hammer Sport AG

Von-Liebig-Str. 21: a

89231 New Ulm
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