
OBROBA ZA TRAMPOLIN 180 – 487cm  25cm  ŠIRINE 

SP1075X 

(SP1302/244 cm, SP1314/250 cm, SP1280/305cm,  SP1079/366cm,  SP1289/396cm, 

SP1315/487 cm)  

 

 

LASTNOSTI: 

 UV zaščita  

 Enostavna in hitra montaža 

 Barva: modra 

 Dimenzije: 180, 244, 250, 305, 366, 

396, 426, 460 in 487 cm 

 Širina pene cca. 25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO 

 

Prosimo, da pazljivo preberete vsa navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Prepričajte se, 

da je odskočna ponjava trampolina pravilno nameščena, da vsebuje vse pripadajoče dele in 

sestavljena po navodilih. Otroci brez nadzora odrasle in kompetentne osebe trampolina ne 

smejo uporabljati. Nikoli, ne pustite otrok znotraj trampolina brez nadzora. Ravnajte se po 

navodilih v zvezi z varnostjo, kot tudi navodilih za uporabo odskočne ponjave, katere so 

priložena k vašemu trampolinu. Trampolina ne uporabljajte v kolikor je ponjava poškodovana, 

strgana, uničena ali ni nameščena pravilno. Ne dovolite otrokom, da prinesejo na podlago za 

skakanje igrače ali druge predmete. Pred uporabo preverite ali je ponjava  trampolina dobro 



pritrjena. Prosimo da pred uporabo preberete tudi ostala opozorila in jih upoštevate. Pred vsako 

uporabo preverite varnostno mrežo ki je del opreme. V kolikor opazite poškodbe, kot so 

ukrivljene cevi, poškodovana podlaga ali zaščitna mreža, popuščene ali polomljene vzmeti, 

izdelka ne uporabljajte! Trampolina nikoli ne sme uporabljati več kot ena oseba na enkrat! 

Ponjava je predvidena za skakanje samo ene osebe. Obvezen je nadzor odrasle osebe v času 

uporabe trampolina. Izdelek je namenjen izključno za osebno-domačo uporabo na odprtem 

prostoru. Prepovedana je uporaba trampolina v času močnega vetra. Zmeraj poskrbite da bo 

trampolin med uporabo nadzorovala odrasla odgovorna oseba, ne ozirajte se na že osvojene 

spretnosti uporabnika. Ponjava more biti razstavljena in shranjena v času vlažnega in deževnega 

vremena(pozimi) Saj se lahko drugače trajno poškoduje.  Priporočamo menjavo ponjave na 2 

leti. 

 

Namestitev varovalne prevleke 

1. Varovalno prevleko 2 namestite na trampolin tako, da prekriva vzmeti 

in jekleno ogrodje  (glejte sliko 3). Preverite, ali varovalna prevleka 

prekriva vse kovinske dele.  

 

 

2. Varovalno prevleko privežite z elastičnimi trakovi na spodnjo stran ogrodja. Pazite, da 

zunanji rob varovalne prevleke prekriva jekleno ogrodje. 

3. Povlecite za trak na zunanjem robu varovalne prevleke in prevleko fiksirajte. Varovalno 

prevleko pritrdite pravilno. 

4. Vrv za vstavljanje  z vozlom pritrdite na V-obroč odrivnega platna  . 

5. Vrv za vstavljanje izmenično speljujte skozi mrežo na varovalni prevleki in skozi V-obroče 

odrivnega platna. Pri tem naj bo vrv za vstavljanje močno napeta, da preprečite neželeno 

zdrsavanje med blazino in varovalno prevleko. 

6. Konec vrvi za vstavljanje znova pritrdite na V-obroč z vozlom. 

7. Postopek ponavljajte, dokler varovalna prevleka ni povsod varno povezana z odrivnim 

platnom. 

 

 

 

 



 

VZDRŽEVANJE, SKLADIŠČENJE 

 Ob začetku vsake sezone in v rednih presledkih izvajajte kontrole in vzdrževalna dela 

na glavnih delih (okvir, obešalni sistem, ponjava, oblazinjenje in obrobe). 

OPOZORILO! Če teh kontrol ne izvajate, bi lahko bila uporaba trampolina nevarna. 

 Ob močnem vetru shranite trampolin na mestu, zaščitenem pred vetrom, da ga ne bo 

odpihnilo ali prevrnilo. 

 Preverite trdno pritrjenost vseh matic in vijakov ter jih po potrebi zategnite. 

 Preverite, ali so vsi vzmetno obremenjeni spoji (vdolbine za zatiče) še vedno brezhibni 

in se med igro ne morejo razrahljati. 

 Preverite vse pokrove in ostre robove ter jih po potrebi zamenjajte. 

 Navodila za uporabo skrbno shranite. 

 Trampolini za uporabo na prostem morajo biti opremljeni s pripravo, ki preprečuje 

premikanje v močnem vetru (npr. jekleni drogovi v tleh ali bremeni, npr. vrečke peska 

ali vode). Sestavne dele, v katere se ujame veter, npr. mrežo in ponjavo, je treba 

odstraniti. 

 Sneg in zelo nizke temperature lahko poškodujejo izdelek. Priporočamo, da odstranite 

sneg in ponjavo ter varnostno mrežo shranite v notranjem prostoru. 

 Preverite, ali so ponjava, blazina in varnostna mreža nepoškodovane. 

 Napotek: sončna svetloba, dež, sneg in ekstremne temperature sčasoma zmanjšujejo 

obremenljivost teh delov. 

 Po 3 letih uporabe zamenjajte mrežo in/ali oblogo. 

 Poskrbite, da bodo spoji kavljev in ušesc med uporabo izdelka pravilno zaprti. 

 Okvarjene komponente je treba takoj odstraniti in/ali izdelek je treba do popravila 

prenehati uporabljati. 

 

 

ČIŠČENJE IN NEGA 

Za čiščenje izdelka uporabljajte le čisto vodo ali milnico. Nikoli ne uporabljajte ostrih čistilnih 

sredstev. 

 

 

 



NAPOTKI ZA ODLAGANJE V SMETI 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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