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BRUGSANVISNING

Læs venligst omhyggeligt før brug

Vandlegeredskab LØBEMÅTTE (Ikke oppustelig!)

1. Samling/adskillelse

Rul/fold løbemåtten ud på gulvet (på et tørt område).
Før de medfølgende ekspandertove gennem det to øjer i den ene ende af løbemåtten og bind dem 
fast. Fastgør de medfølgende PE-tove på samme måde i den anden ende. 
Bemærk venligst: De fabriksmonterede ventiler på løbemåtten må kun bruges af producenten til 
testformål. Ventilerne må ikke åbnes med magt. 
Efter brug skal løbemåtten forsigtigt løftes op af vandet og må ikke trækkes ud over skarpe 
betonkanter. 

2. Brug og ophold i vandet

Kun for svømmere!
Den mindste vanddybde for at bruge løbemåtten er 0,9 m. 
Afstanden (sideværts) til bassinkanten skal være 3 m.
Løbemåtten må kun benyttes under opsyn!
Efterse vandlegeredskabet før hver brug, og udskift slidte eller manglende dele.
Det skal tilsigtes, at de badende løber enkeltvis over løbemåtten. Maksimalt 1 person per 2 meter 
måtte. 
Velegnet til børn og unge over 6 år.

3. Kvalitetskontrol og garanti

Alle Airkraft legegenstande er højfrekvenssvejset og tryktestet i mindst 12 timer før levering (testet 
for tæthed). Materiale og svejsesømme underkastes også en visuel inspektion. Vi yder 2 års 
garanti på alle produkter. Garantien dækker materialet, svejsninger, ventiler og tilbehør.

Hvert Airkraft-produkt skal kontrolleres inden for 2 dage efter modtagelsen. Overfladen af 
genstandene skal kontrolleres for transportskader. 

Hvis der er fejl på materialeoverfladen eller på svejsesømmene, bedes du straks kontakte din 
forhandler. Rynker i materialet forårsaget af pakning af genstandene, glattes ud efter et par dage.
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4. Vedligehold / reparation / retur pga garanti

Alle genstande skal tørres efter brug og først derefter må de rulles eller foldes sammen.
På fugtige genstande opstår de første skimmelpletter efter 8 - 14 dage.
Ved længere tids opbevaring (f.eks. i vintersæsonen) skal det sikres, at genstandene er helt tørre 
både på inder- og yderside.
Snavs kan fjernes med alle konventionelle rengøringsmidler (mild sæbe osv.). Brug venligst ikke 
skrappe skuremidler eller ætsende rengøringsmidler.
Hvis den ydre svejste skal er beskadiget, må løbemåtten ikke længere bruges i vandet. Indeni er 
der et vandafvisende skumlag, men langvarig kontakt med vand vil skade det uopretteligt.
Mindre skader (huller) kan repareres af kunden med et specielt klæbemiddel og et passende 
materialeplaster (se medfølgende reparationssæt). Større skader skal altid repareres på fabrikken.
Varer fremstillet af Airkraft, som ikke længere kan repareres, kan returneres til vores fabrik 
(Krefeld). Vi garanterer gratis bortskaffelse i henhold til gældende miljøstandarder. 

5. Særlige sikkerhedsinstruktioner

1) Løbemåtten må kun anvendes under opsyn
2) Spring ikke ned på løbemåtten fra andre ting (f.eks. en platform)
3) Må ikke anvendes i mørke
4) Ved brug i indendørs svømmebassiner skal der sørges for, der er tilstrækkelig afstand til loftet
5) Før brug skal man altid kontrollere området omkring og under legeredskabet for at sikre, at 
vandet er dybt nok og fri for sten, grene, sandbarrierer og andre undervandshindringer i mindst 3 
meters afstand i alle retninger
6) Legeredskabet skal altid sikres i de 4 forankringspunkter, inden brug
7) Må ikke anvendes i stærk strøm og beskyt legeredskabet mod vind i henhold til 
forankringsvejledningen
8) Legeredskabet må ikke anvendes til vandredning
9) Børns leg skal være under konstant opsyn af en voksen
10) Det er forbudt at svømme og dykke under legeredskabet
11) Ringe, ure og andre skarpe/spidse genstande skal fjernes før brug
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Børn skal holdes 
under opsyn

Læs først manualen Minimumsdybde af 
vandet: 0,90 m

Spring ikke

Spring ikke, medmindre
der er frit

Dyk ikke under 
legetøjet

Kræver 
balanceevne

Antal brugere
Voksne: 0  Børn: 1

Ligger stabilt i 
vandet

Ingen beskyttelse 
mod drukning

Ikke beregnet til børn
under 6 år

Personstørrelse:
120 til 80 cm

Maksimal 
belastning  60 kg

Kun for svømmere

Må kun anvendes i 
bassiner


