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Voorwoord: Beste klant, het doet ons plezier dat u heeft gekozen voor een bungee-tram-
polinegordel van Gebhardt Freizeit-Technik GmbH & Co. KG. Dit product wordt uitsluitend 
vervaardigd van hoogwaardige materialen. Elke bungee-trampolinegordel wordt afzon-
derlijk met de hand gemaakt.

Deze bungee-trampolinegordel is volgens ontwerptype gekeurd.
Keuringsinstantie: 
DEKRA EXAM GmbH | Dinnendahlstraße 9 | 44809 Bochum | CE 0158
PPE productielocatiebewaking door: 
APAVE SUDEUROPE SAS | 17, Bd Paul Langevin | 38600 FONTAINE | France
Producent: Gebhardt Freizeit-Technik GmbH & Co. KG
Kocherstr. 1 | D-70376 Stuttgart | T: +49 711 230 85-74 | Fax: +49 711 230 85-75
www.freizeit-technik.de

Gevareninstructie
Als de bungee-trampolinegordel niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan deze 
open gaan of door materiaalmoeheid scheuren. Dit kan ernstig letsel met overlijden tot 
gevolg hebben.

Houdt u zich strikt aan de waarschuwingen van de fabrikant. Het product mag onder andere 
niet worden gebruikt door personen die problemen met het hart, de bloedsomloop of het bewe-
gingsapparaat hebben, die onder invloed zijn van medicijnen, drugs of alcohol, die over het al-
gemeen een zwakke gezondheid hebben of zwanger zijn.

Voorbereidende instructies
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zorg dat elke gebruiker van tevoren kennis 
heeft genomen van de gebruiks- en veiligheidsinstructies.

Onderdelen van de uitrusting
Deze bungee-trampolinegordel wordt vervaardigd van en gestikt met hoogwaardige banden. 
De bungee-trampolinegordel beschikt over 3 gespen waarmee de beendelen en de buikgor-
del kunnen worden geopend en gesloten. De gespen zijn beveiligd met klittenband zodat ze 
niet ongewild kunnen open gaan. Aan de zijkant bevinden zich telkens 2 lussen. Gebruik al-
tijd zowel rechts als links en afhankelijk van uw lichaamsbouw de bovenste of de onderste lus 
voor het bevestigen van een geschikte karabijnhaak. Gebruik bij beginnende gebruikers al-
tijd de beide bovenste lussen aangezien het zwaartepunt bij de onderste lussen naar onderen 
wordt verplaatst waardoor het lichaam gemakkelijker kan kantelen. Gebruik de onderste lus-
sen alleen voor geoefende gebruikers die in staat zijn om een salto te maken.

Gebruiksdoel, gebruiksbeperkingen en normafwijkingen 
Deze bungee-trampolinegordel is uitsluitend bedoeld voor gebruik op bungee-trampoline-in-
stallaties met twee bevestigingspunten per springlocatie. Deze bungee-trampoline-installa-
tie moet bovendien conform DIN EN 13814 (nieuw) of DIN 4112 (oud) zijn gekeurd. Verder 
mag de hoogte van de bevestigingspunten maximaal 8 meter bedragen. Deze mag uitsluitend 
worden gebruikt als onder het springgebied een geschikte trampoline of een voldoende groot 
luchtkussen is geplaatst. Deze bungee-trampolinegordel is niet geschikt voor andere toepas-
singen waarin de gordel dient als ondersteuning, als positioneringssysteem op het werk, als 
middel om zich met behulp van een koord toegang te verschaffen tot een locatie of als op-
vanggordel. Dankzij de lage zit die is vereist voor sportief gebruik en het daarmee gepaard 
gaande laag liggende draaipunt, kan het bovenlichaam eenvoudig worden gekanteld.
Door dit effect is de bungee-trampolinegordel niet geschikt als opvangsysteem. Op dit punt 
wordt niet voldaan aan EN 813. Er is een desbetreffende valtest uitgevoerd en bij bevestiging 
aan de onderste lussen faalde de test.

Wanneer deze gebruiksbeperking niet in acht wordt genomen, kan de bevestigde per-
soon uit de bungee-trampolinegordel vallen. Dit kan zeer ernstig letsel met overlijden 
tot gevolg hebben!

Veiligheidsinstructies
•  Gebruik van deze bungee-trampolinegordel is uitsluitend toegestaan onder supervisie van 

getraind bedieningspersoneel.
•  Kinderen jonger dan 12 jaar en personen met een beperking moeten tijdens gebruik perma-

nent en bijzonder aandachtig worden bewaakt.
•  Gebruik deze bungee-trampolinegordel alleen als deze in perfecte staat verkeert. Voer daarvoor 

dagelijks een visuele controle uit.
•  Bungee-trampolinegordels die materiaalmoeheidsverschijnselen vertonen, moeten onmid-

dellijk worden vervangen. Wanneer naden losgaan, klittenbandsluitingen zijn beschadigd 
of de veiligheidssluitingen niet meer probleemloos vastklikken, dan mag het product onder 
geen beding worden gebruikt.

•  Indien u niet zeker weet of een bungee-trampolinegordel nog veilig kan worden gebruikt, 
dan dient u deze om veiligheidsredenen direct buiten gebruik te nemen.

Gebruiksinstructies
Voorafgaande controle: Voordat u deze bungee-trampolinegordel gaat gebruiken, moet deze 
eerst op een veilige locatie aan een individuele hangtest worden onderworpen. Zowel bij deze 
controle als ook bij het latere gebruik dient u zich aan de volgende instructies te houden:
Maten: Onze bungee-trampolinegordels zijn leverbaar in 5 verschillende maten. Gebruik een 
maat die geschikt is voor de gebruiker. Als een bungee-trampolinegordel niet optimaal past 
bij het lichaam, dan mag deze niet worden gebruikt. Eventueel mag de springer niet (verder) 
springen. Het is echter niet dwingend noodzakelijk dat de bungee-trampolinegordel persoon-
lijk eigendom is van de gebruiker.
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Aanpassing: De gordel moet zo worden aangetrokken dat het heupkussen op de bekkenkam 
rust. Sluit vervolgens de veiligheidssluiting (hoorbare klik).
De beide beendelen worden aansluitend rechts en links om de bovenbenen gelegd. De 3 ban-
den moeten zo worden afgesteld dat na het sluiten de bungee-trampolinegordel niet kan ver-
schuiven wanneer er op en neer aan wordt getrokken. De bungee-trampolinegordel moet wel 
aangenaam zitten en de gebruiker mag er geen last van hebben.
De verschillende maten van de bungee-trampolinegordel zijn als volgt toe te passen:

Gebruikersgegevens
Gordelmaten Heupomvang Omvang bovenbeen Gewicht gebruiker
Bungee-trampolinegordel XS 45 – 60 cm 27 – 37 cm 15 – 25 kg
Bungee-trampolinegordel S 55 – 75 cm 35 – 45 cm 20 – 35 kg
Bungee-trampolinegordel M 65 – 90 cm 40 – 55 cm 30 – 65 kg
Bungee-trampolinegordel L 85 – 105 cm 50 – 70 cm 50 – 85 kg
Bungee-trampolinegordel XL 90 – 120 cm 55 – 85 cm 75 – 100 kg

Gebruikers met daarvan afwijkende lichaamsmaten, anomale ledematen, geamputeerde le-
dematen en gebruikers met een buitenproportioneel bovenlichaam mogen het product niet 
gebruiken.
Verbindingscomponenten: Deze bungee-trampolinegordel mag alleen worden bevestigd 
aan goedgekeurde componenten. > Lees hiervoor de afzonderlijke gebruiksbeschrijving over 
bungee-trampolinegordels en elastische koorden en volg de instructies daarin op

laatste controle
Voer altijd een laatste controle uit: 
1. Zijn de gespen dicht?
2. Zijn de klittenbanden op de gespen dicht?
3. Zijn de banden aangepast aan het lichaam van de springer?
4. Zijn er minstens 2 elastische verbindingen aan elke zijde? 
5. Is de karabijnhaak gesloten?
6. Is de gebruikshoogte minder dan 8 meter?
7. Is er een geschikte valbescherming aanwezig?
Voor het gebruik van deze bungee-trampolinegordel moet er een plan met reddingsmaatregelen 
beschikbaar zijn waarin alle noodgevallen die zich tijdens het werk kunnen voordoen, worden  
behandeld.

transport | Opslag | Gebruik
De bungee-trampolinegordel moet tijdens transport goed worden beschermd. Voorkom dat  
de bungee-trampolinegordel tijdens transport, opslag of gebruik wordt blootgesteld aan  
potentiële bronnen van gevaar (lasvonken, scherpe randen, andere externe invloeden).

Veiligheidscontrole
Wanneer u deze gordel samen met bungee-trampolinesystemen gebruikt, dan moet de bun-
gee-trampolinegordel in het kader van de jaarlijkse inspectie eveneens door de fabrikant of 
een andere deskundige persoon tegen een vergoeding worden gekeurd.
In andere gevallen moet de gordel buiten deze algemene inspectie om, telkens om de  
12 maanden door de fabrikant of een andere deskundige worden geïnspecteerd en onder-
houden. Hiervoor moet de gebruiker zorgen. De bungee-trampolinegordel moet uiterlijk 
60 maanden na het eerste gebruik worden vervangen. De leesbaarheid van de productei-
genschappen moet regelmatig worden gecontroleerd.

taal
Als deze bungee-trampolinegordel in een ander land wordt verkocht, dan moet deze hand-
leiding voor gebruik, onderhoud, regelmatige controles en reparatie in de taal van het ande-
re land beschikbaar zijn.

reiniging
Reinig deze bungee-trampolinegordel uitsluitend met een vochtige doek. Het is niet toegestaan 
om de gordel in een wasmachine te wassen. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzing.
Als de bungee-trampolinegordel door reiniging, regen of op een andere wijze nat geworden is, 
droog de gordel dan nooit in de buurt van een vuur of andere hittebron.

Verzorging en onderhoud
•  Als u deze bungee-trampolinegordel met zorg behandelt, dan gaan de materialen aanzien-

lijk langer mee en dat komt de veiligheid van de gebruiker ten goede.
• Onderzoek deze bungee-trampolinegordel dagelijks op eventuele slijtageverschijnselen.
•  Probeer slijtageverschijnselen nooit zelf te herstellen of te laten herstellen. Vervang in zo‘n 

geval de versleten bungee-trampolinegordel door een nieuwe. 
• Het is absoluut verboden om het product aan te passen of uit te breiden.
•  Zorg dat er elke 12 maanden een veiligheidsinspectie wordt gedaan en voer zelf elke dag 

een visuele controle uit. De bungee-trampolinegordel moet uiterlijk binnen 60 maanden na 
het eerste gebruik worden vervangen.

label

Gebhardt Freizeit-technik GmbH & Co. KG
BunGee-trampOlin-Gurt
BUNGEE-TRAMPOLINE HARNESS

KOmFOrt-serie seriennr.
COMFORT-LINE SERIAL NR. 

0082
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Be aCHten sie die BedienunGsanleitunG! // FOLLOW THE OPERATING INSTRUCTIONS!

XS S M L XL

XYZ-2012

uitleg van de kenmerking
Dit teken betekent dat bij dit product een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd. 
Deze moet voor gebruik van deze bungee-trampolinegordel worden gelezen en 
de instructies daarin moeten altijd worden nageleefd.

Bungee-trampolinegordel: Hierbij gaat het om een productaanduiding
Comfort-serie: Hierbij gaat het om een uitgebreide productaanduiding
XYZ-2012: Serienummer
CE 0082: CE-teken en kennummer van de bewakende instantie

Latches with 
Velcro strips
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documentation of the equipment

product

type and model/identification

trade name

dealer

address

Year of manufacture

telephone and fax no.

e-mail

date of purchase

Field of application

date of first use

Other important information

record of regular inspections and repairs

date reason for work (regular 
inspection or repair)

damage discovered, repair carried out and further 
important information

name and signature 
of the inspector

date of the next 
inspection

BunGee trampOline Harness
COMFORT SERIES
documentation and inspections


