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TRAMPOLINA
INSTURKCJA BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

TRAMPOLINE
SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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/ LISTA CZĘŚCI

Składana mata 
i rama

/ Pluszowa osłona przednia
Boczna poręcz

Hak zabezpieczający Nóżka Nakładka na nóżkę
(stopka)

Zaślepka ramy Sprężyna

Środkowa poręcz
Przód

Tył

Nakładka na ramę



/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Części:
 Część 1 (x1)- Składana mata i rama

Zlokalizuj środek maty trampoliny oraz ramy 
(1) i rozwiń tworząc kształt pół okręgu.

Części:
 Część 6 (x2)- haki zabezpieczające

Odczep i odsuń haki zabezpieczające od złożo-
nej ramy.

1

2



/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Przenieś ciężar na jedną stronę maty  i rozłóż 
matę do pełnego okręgu.

UWAGA:
Upewnij się, że cały czas kładziesz nacisk na 
ramę aby uniknąć naprężenia, które może 
spowodować zamknięcie ramy.  Niepoprawna 
próba może spowodować uraz. 

Kiedy mata jest całkowicie rozłożona, a mem-
brana prawidłowo naciągnięta, umieść haki 
zabezpieczające (6) z tyłu na obu uchwytach.

Upewnij się, że haki zabezpieczające są dobrze 
zamieszczone na uchwytach. Użyj zapięć do 
zabezpieczenia podstawy od złożenia się.
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/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Zdejmij wszystkie zaślepki (9) z maty trampoli-
ny i rozkładanej ramy.

W ten sposób odsłonisz gwinty do przykręcenia 
nóżek (7) w kroku 6. 

/ Zaślepka ramy

Umocuj nakładki (8) na 4 nóżkach (7). Dwie 
nóżki pozostaw na razie bez nakładek.

Przykręć nóżki do sześciu wystających 
gwiantów widocznych na ramie trampoliny.

/ Nóżka / Nakładka na nóżkę 
(stopka) 
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Nie instaluj 
nakładki na nóżkę

Nie instaluj 
nakładki na nóżkę



/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Odwróć trampolinę, tak aby nóżki stały na 
ziemi.

Wsuń boczną poręcz (4) na każdą nóżkę bez 
nasadki. Następnie zabezpiecz pozostałymi 
nasadkami.

Upewnij się, że obie poręcze są skierowane 
zatrzaskami ku sobie.

Włóż środkową poręcz (5) między dwie boczne 
poręcze i zamocuj ją na zatrzaski.

Upewnij się, że wygięcie środkowej porczy jest 
skierowane na zewnątrz tak aby nie zabierać 
przestrzeni do skakania.

Kiedy poręcze są zainstalowane nasuń pianki 
do momentu złączenia aby uniknąć uwierania 
podczas skakania. 
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/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Umieść nakładkę na ramę (2) na wierzchu 
trampoliny tak aby miękka strona materiału 
była skierowana na zewnątrz.

Wystającą z nakładko pętelkę wyrównaj z 
przednią nóżką pomiędzy poręczami trampo-
liny.
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/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Naciągnij pętelkę na przednią nóżkę.

Przymocuj pluszowa osłonkę (3) do 
rzepów widocznych na nakładce na ramę.

Wyrównaj oba paski rzepów po prze-
ciwnych stronach z przodem osłony na 
zewnątrz. 
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/ INSTRUKCJA MONTAŻU

Po wewnętrznej stronie pluszowej osłony 
znajduje się pasek któru trzeba nasunąć 
na przednią nóżkę.

Nasuń go od dołu nóżki nieco powyżej 
nasadki.

Z tyłu nakładki na ramę, przy prawej i 
lewej poręczy znajdują się 3 sznurki. 

Przywiąż wszystkie sznurki do naj-
bliższych nóżek aby mieć pewność, że 
nakładka ściśle przylega do ramy i nie bę-
dzie się przesuwać podczas użytkowania.
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