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Säkerhetstext och underhåll för Studsmattor 
 
Rutininspektioner är grunden för att förebygga olyckor och skador på lekplatsprodukter. Underhåll som skall utföras i 
enlighet med innehållet i denna instruktion, i syfte att säkerställa maximal hållbarhet av produkter. 
 
Följande uppmaningar är baserade på vår mångåriga erfarenhet. Specifika lokala förhållanden kan indikera behovet 
av förändringar i rutiner för hantering och kontroll. 
 
Vi råder Er att genomföra en okulär inspektion av utrustningen varje vecka. Ingående inspektioner av utrustning bör 
göras minst en gång i månaden, och varje år en inspektion av en specialiserad tjänst rekommenderas. Felaktigt 
underhåll av utrustning kan orsaka olyckor, så rutininspektioner bör omfatta kontroll av de studsmattor som har en 
inverkan på säkerheten hos användarna. 
 
 

 Kontroll och Underhåll  
 
Veckovis okulär besiktning: 
 

· Kontrollera att synliga delar av studsmattan är hela och rena. 
· Kontrollera studsmattans funktionalitet. 
· Kontrollera fjädrarna. Skadade fjädrar skall tas bort och ersättas. 
· Kontrollera att synliga delar av fallskyddsytan är hel och rena. 

 
Är studsmattan intensivt använd eller föremål för vandalism bör inspektion ske dagligen. 
 
Månadsvis funktionsbesiktning: 
 

· Utför den veckovis okulära besiktningen. 
· Kontrollera djupet och renligheten under hoppduken. 
· Gör grundligare kontroll av fallskyddsytan för sprickor eller uppkomna föremål. 
· Kontrollera eventuella extra kontroller som finns i monteringsanvisningen. 
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Årlig kontrollbesiktning 
 

· Utför den Månatliga funktionsbesiktningen 
· Kontrollera elasticiteten på fjädrarna enligt nedan standard. Minst 4 slumpvis utvalda fjädrar skall testas. 

 
Är den använda fjädern (2) 20 % smalare än en ny (1) bör den bytas ut. 
 

 
 

· Kontrollera duken och hållarna för fjädrarna.  
· Kontrollera slitaget på duken och fallskyddet.  
· Kontrollera för rost på ståldelar. 

 
Årliga kontrollbesiktningen bör utföras av en certifierad besiktningsman. 
 
NOTERA: 
 
Efter varje inspektion ska du genast ta bort oegentligheter eller förhindra användning av enheten tills oegentligheter 
tas bort. 
 
Man bör föra register över alla åtgärder som vidtas under överinseende av säkerheten, till exempel i en förteckning 
över utrustning eller inspektionsbok. 
 
Vi rekommenderar att det även görs en översyn av passager och vägar till ytan är fri från hinder för 
räddningsfordons framkomlighet. 
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Underhåll: 
 
Studsmattan kan enkelt rengöras med vattenslang 
 
 

Allt utnyttjande av studsmattor sker på egen risk! 
 

 
 
 
Skulle det finnas frågor kring finns Tress alltid för rådgivning och information. Skicka 
gärna ett fotografi av ytan så vi kan ge så korrekt rådgivning som möjligt. 
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