
SOBNI TRAMPOLIN 140cm, Z VARNOSTNO MREŽO 

NOSILNOST 100 kg 

SP1083 

 

 

 

LASTNOSTI: 
 Pocinkano ogrodje Hi-Ten z največjo odpornost 

proti koroziji 

 6 nog za stabilnost trampolina 

 Ponjava iz trpežnega propilena črne barve 

 Izjemno prožna in vzdržljiva ponjava   

 UV odporen material trampolina 

 Varnostna mreža: iz polietilena, črna  

 Obroba: modra, PVC nepremočljiv  zgornji sloj 

 6 glavnih cevi, ki so pritrjene na ogrodje trampolina 

 Odprtina je zavarovana z zadrgo in varnostno ključavnico 

 Enostavna in hitra montaža mreže 

 Skupna višina: 156 cm 

 Premer trampolina: 137 cm 

 Nosilnost: 100 kg 

 Teža: 13,7 kg 

 Dimenzije pakiranja: 125 cm x 50 cm x 13 cm 

 Primeren za zunanjo in notranjo uporabo 

 Za otroke od 6. leta starosti in odrasle 

 Narejeno po standardih: CE, GS, TUV 

 Velikost pakiranja: 124 x 50 x 13 cm 

 Skakalna ponjava: 106 cm  

 
 



SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo. Izdelek ni primeren za terapevtske ali obrtne 

namene. Izdelek ni ne predviden ne primeren za namestitev na tla. 

 

Samo za domačo uporabo. 

Trampolin je namenjen za uporabo na prostem. 

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR! 

OPOZORILO! Maks. obremenitev: 100 kg. 

OPOZORILO! Trampolin mora sestaviti odrasla oseba skladno z navodili za montažo in ga 

pred prvo uporabo preizkusiti. 

OPOZORILO! Montažo mora izvesti odrasla oseba, saj med montažo obstaja nevarnost 

vboda. 

OPOZORILO! Pred skakanjem vedno zaprite odprtino v mreži. 

OPOZORILO! Skačite brez čevljev. 

OPOZORILO! Ponjave ne uporabljajte, če je mokra. 

OPOZORILO! Pred skakanjem izpraznite žepe in dlani. 

OPOZORILO! Skačite vedno na sredini ponjave. 

OPOZORILO! Med skakanjem ne jejte. 

OPOZORILO! Ne skačite s trampolina. 

OPOZORILO! Omejite trajanje neprekinjene uporabe (redno delajte premore). 

OPOZORILO! Trampolina ne uporabljajte v močnem vetru. Pri močnem vetru shranite 

trampolin na zaščitenem mestu. 

OPOZORILO! Samo za eno osebo. Nevarnost trka z drugo osebo. 



OPOZORILO! Mrežo je treba zamenjati vsaka 3 leta. 

OPOZORILO! Okrog trampolina zagotovite 2 m prostora. 

OPOZORILO! Uporaba le pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. 

OPOZORILO! Ne delajte premetov. 

OPOZORILO! Preberite navodila. 

OPOZORILO! Poskrbite, da boste konec jermena med montažo povlekli, kolikor je mogoče. 

 

Pozor! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. 

Majhni deli. Nevarnost zadušitve. 

 

Primeren za otroke od 6 let naprej, saj je lahko za mlajše otroke težko, ko se 

spopadajo s fizikalnimi in dinamičnimi lastnostmi ponjave trampolina, saj še nimajo 

razvitih potrebnih koordinacijskih sposobnosti. 

 

PREVIDNO! NEVARNOST POŠKODB! 

 

 Izdelek je dovoljeno uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. 

 Preden začnete z vadbo, se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, ali ste zdravi 

za vadbo. 

 Poskrbite, da se boste pred vadbo vedno ogreli in da boste vadili svojim trenutnim 

sposobnostim primerno. Pri prevelikem naporu in čezmerni vadbi obstaja nevarnost 

hudih telesnih poškodb. V primeru težav, občutka slabosti ali utrujenosti takoj prekinite 

z vadbo in se obrnite na zdravnika. 

 Navodila za uporabo s predlogi za vadbo imejte vedno pri roki. 

 Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 100 kg. Prekoračitev mejne teže lahko 

povzroči poškodbo izdelka in vpliva na njegovo delovanje. 

 Nosečnice smejo uporabljati izdelek le po posvetu z zdravnikom. 

 V območju vadbe mora v smereh, v katerih dostopate do izdelka, ostati prostor 2 m. 

 Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic ali podestov. 

 Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini odprtega ognja. 

 Trampolin ni predviden za namestitev v tla. 

 Trampolin postavite na ravno površino z razdaljo najmanj 2 m od zgradb ali ovir, npr. 

ograj, garaže, hiše, prek segajočih vej, vrvi za perilo ali električnih kablov. 



 Trampolina ni dovoljeno postavljati na betonske, asfaltne ali druge trde površine in ne 

v bližini drugih motečih zgradb (npr. bazenčkov, gugalnic, toboganov, plezal). 

 Trampolina ne spreminjajte. 

 Samovarovalne matice so namenjene le za enkratno uporabo in vsakič, ko montirate 

izdelek, morate uporabiti nove matice. 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Starši in druge nadzorne osebe se morajo zavedati odgovornosti, saj lahko zaradi 

otrokovega naravnega nagona po igri in želje po eksperimentiranju računate s 

situacijami, za katere naprave za vadbo niso narejene. 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

Preprečevanje materialne škode 

Preprečite stik z ostrimi, vročimi, s koničastimi ali z nevarnimi predmeti. Poskrbite, da v 

območju vadbe ne bo koničastih predmetov. 

 

Pred montažo 

 Za montažo izdelka ne potrebujete drugega orodja kot vijačni ključ in napenjalo vzmeti, 

ki sta priložena izdelku. 

 V primeru neuporabe lahko izdelek preprosto razstavite in shranite. 

 Preden začnete s sestavljanjem izdelka, preberite navodila za montažo. 



 Oglejte si stran z opisi in številkami delov. Pri montažnih korakih se uporabljajo ti opisi 

in številke za poenostavitev. 

 Prepričajte se, ali so vsi navedeni deli priloženi. Če kateri del manjka, se obrnite na 

prodajalca. 

 Za zaščito dlani nosite rokavice, da boste preprečili poškodbe dlani zaradi zmečkanin 

med sestavljanjem. 

 

Prestavljanje trampolina 

Za prestavljanje trampolina morate imeti toliko pomočnikov, kolikor ima trampolin nog. Pred 

dvigovanjem je treba odstraniti vse uporabljene pritrdilne elemente (zatiče itn.). Previdno! 

Zaradi napetosti vzmeti obstaja nevarnost, da se okvir zaradi neenakomernega dvigovanja zvije. 

Vi in pomočniki morate zato biti med dvema nogama trampolina in ga sočasno dvigniti. 

Trampolin malo dvignite od tal in ga držite vzporedno s tlemi. Če želite trampolin prestaviti 

drugače, ga morate povsem razstaviti. Za demontažo trampolina sledite navodilom za montažo 

v obratnem vrstnem redu. 

 

MONTAŽA 

Za montažo izdelka, sta potrebni 2 osebi. 

Seznam delov 

zaporedna št  ime  
kos  

1  ponjava  1 KS  

2  obroba 1 KS  

3  okvir 3 KS  

4  noge  6 KS  

5  kavlji 30 KS  

6  cev za mrežo 1 6 KS  

7  cev za mrežo 2  6 KS  

8  mreža  1 KS  

9  matica 6 KS  

10  vijak  12 KS  

11  Podložka  24 KS  

12  ključ imbus 1 KS  

13  ključ 1 KS  

14  napenjalni kavelj 2 KS  
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KORAK 1:   

Sestavite trampolin okvir, kot je 

prikazano na sliki 1.  

 

 Slika 1  

 

 

KORAK 2:  

Pritrdite podporne cevi št. 7 na trampolin z vijaki št.10 in maticam št 9., kot je prikazano na 

sliki 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2  

 

 

KORAK 3: 

Namestite kavlje, kot je prikazano na sl. 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3 



KORAK 4:  

Pri povezovanju  podloge  bodite previdni.  

POZOR!  Pritrdite kavlje na priključne točke. Pazite da se ne poškodujete na kavljih slika  

4 spodaj.  

 

 

Pozor! Uporaba napenjalnega  kavlja za napenjanje podloge. (* 5 kosov  

kavljev za vsak del segmenta.) 

 

 

 

Napnite zadnjo  na vsakem segmentu  

 

 

 

 

Napnite  srednji kavelj na vsakem segmentu okvirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napnite naslednjo vmesno zanko. 

 

Polno sestavite vse zanke. 

Slika 4 

 

 



KORAK 5:  

Namestitev obrobe: 

Postavite obrobo na trampolinu, tako da so prekriti kavlji  in jeklen okvir . Preveri, da pokrov 

pokriva vse kovinske dele, kot je prikazano na sliki 5.  Nameščen mora biti natančno in se tesno 

prilega trampolinu. 

 

 

 

 

Slika 5  

 

 

KORAK 6:  

Montaža varnostnih mrež: 

Namestite podporno cev  2, kot je prikazano na sliki 6. Obroba ni namenjena za odbijanje, je le 

varnostni pripomoček 

 

 Slika 6  

 

 



Namestite mrežo, kot je prikazano na sliki7.  

 

 

 

 

Slika 7 

 

 

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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