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GEBRUIKSAANWIJZING HET HOPPERTJE  

 

 

Het Hoppertje is dé oplossing voor het overbruggen van hoogteverschillen tussen 2 en15 

cm. en voor elke klus tot 300 kilogram. 

 

Gebruik. 

 

Om Het Hoppertje te gebruiken trekt u – als het Hoppertje rechtop staat - eenvoudig de 

beide zijkanten aan de handuitsparingen naar buiten. Met een lichte trekbeweging 

ontgrendelt u zo ook de magneet die de binnenste delen bijeen houdt. 
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Vervolgens klapt u alle delen uit, waarna u de drempelhulp met de schuine voorkant over 

de verhoging kunt neerleggen. 
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Na gebruik pakt u beide buitenste handuitsparingen vast en brengt u deze bij elkaar. 

Daarmee klikt u ook de beide binnenste helften met de magneet vast. 
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Kenmerken. 

 
Duurzaamheid en onderhoud 

Het Hoppertje is vervaardigd uit corrosiebestendig, dus roestvast aluminium en roestvrij 

stalen scharnieren. Er is geen onderhoud nodig. Af en toe een vochtige doek is voldoende. 

Overigens is aluminium niet slijtvast, zodat er tijdens het gebruik krassen en/of 

beschadigingen kunnen ontstaan. Dit is normaal. 

 
Slipvastheid 
Het is aan te bevelen om op gladde en/of natuurstenen drempels even uit te proberen of 

het Hoppertje goed blijft liggen. Enkele kleine stukjes antislipband op de geribbelde 

onderzijde van het Hoppertje en/of de schuine verhoging tegenover de handvatten aan 

de onderkant zijn meestal afdoende (bandstrook bijgeleverd). 

 

    
 

Bij gebruik op een bepaalde/vaste drempel kunt u daarop – indien gewenst – een 

antislipstrook over de hele lengte plakken. De ondergrond voor de strook moet wel eerst 

goed worden gereinigd en van vuil ontdaan. Via gebruik van de vier gaten aan de 

voorzijde van het Hoppertje kan de drempelhulp bovendien permanent worden bevestigd. 

 
Garantie 
 

U heeft 12 maanden garantie op de goede werking van Het Hoppertje en op materiaal- 

en/of fabricagefouten vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. De 

garantie is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend bij normaal gebruik en volgens de 

aangegeven specificaties.  

 

Voor een beroep op garantie is het overleggen van de aankoopfactuur noodzakelijk. 
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Onder geen beding mag op het Hoppertje worden gesprongen. 

De reden van dit verbod is dat met springen de maximum draaglast van 300 kg. ver 

wordt overschreden, waardoor het Hoppertje onbruikbaar wordt. Vanzelfsprekend zijn 

deze effecten van tevoren uitgetest. 


