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NÁVOD K MONTÁŽI OCHRANNÉ SÍTĚ 
 

K TRAMPOLÍNĚ 14 FT / 4.27 M 

12FT/3,66M A 10FT/3,05M  

 

 
 

 Gratulujeme Vám ke koupi této bezpečnostní sítě na trampolínu určenou pro domácí 

použití, na zahradu a pro volný čas. 

 Udělejte si, prosím, čas než začnete síť na trampolínu užívat a pečlivě si pročtěte 

následující návod, abyste se pak mohli nerušeně věnovat této skvělé zábavě.  

 Naše výrobky jsou testovány a odpovídají nejvyššímu aktuálnímu bezpečnostnímu 

standardu. I přes tuto skutečnost je ovšem nutno striktně dodržovat následující pokyny: 

Varování - Upozornění  

 Bezpečnostní síť chrání pouze před neúmyslnými pády z trampolíny. Proto je nutné při 

používání trampolíny dodržovat bezpečnostní zásady, které jsou na trampolíně označeny 

symboly a návodem k používání a uvedeny v návodu k používání trampolíny. 

  Na síť se nesmí bezdůvodně skákat. Ochranná síť poskytuje ochranu před vypadnutím 

z trampolíny pro váhově lehčí a menší děti, které neznají potencionální nebezpečí.  

 Před používáním trampolíny se musí dbát na to, aby byl vstup sítě řádně uzavřen. To platí 

především při používání trampolíny dětmi. Jejich bezpečí by mělo být na trampolíně 

vždy zajištěno zipem a bezpečnostními klipy a to zejména proto, aby se předešlo pádu 

z trampolíny vstupním otvorem.  

 Při dopínání zipu postupujte vždy opatrně, tak aby nedošlo k jeho zaseknutí a následnému 

poškození. 
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VAROVÁNÍ  - UPOZORNĚNÍ  PRO HORNÍ OCHRANNOU SÍT 

 Neskákejte do ochranné sítě. 

 Nelezte na síť, ani nepodlézejte pod ní. 

 Před každým použitím trampolíny ochrannou síť zkontrolujte, zda není poškozená. 

Pokud ano, trampolínu nepoužívejte. 

 Zip u vchodu musí být před každým použitím úplně zapnut a zajištěn přezkami. 

 Doporučení výrobce: síť by měla být vyměněna každé 3 roky. 

 Před každým použitím této ochranné sítě, si důkladně přečtete návod k použití 

trampolíny s ochrannou sítí.  

 

Dodržujte, prosím, tento návod k montáži horní sítě a při dalším používání bezpečnostní sítě 

postupujte v souladu s pokyny návodu k trampolíně. Vždy provádějte pravidelné kontroly a 

údržbu trampolíny dle pokynů v návodě.  

      Přejeme Vám hodně zábavy s bezpečnostní sítí na trampolíny!  
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SEZNAM DÍLŮ PRO SÍT 14FT/12FT/10FT  

4,27M / 3,66M / 3,05M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Černé gumové koncovky (8 ks) nasazené na tyčích nebo uloženy volně v kartonu se sítí, 

popř. v balíčku s modrými krytkami na svorky patří na spodní část tyče na zem!!!  

 

název dílu kusů položka 

Svorka+krytka 16 A 

klíč 1 A 

Koncovka vypouklá 8 B 

Koncovka plochá 8 B 

Horní tyč 8 C 

Dolní tyč 8 D 

Pěnová trubka 16 E 

Bezpečnostní síť 1 F 

Svorka (16) +  modrá   
plastová ochranná krytka 

 

Klíč (1) 

Koncovka  
modrá 
vypouklá -
nahoru  do 
rukávů sítě (8) 

Koncovka  
černá plochá  - 
na zem (8) 

Horní tyč (8) 

Dolní tyč (8) 

   Pěnová trubka (16) 

  Bezpečnostní síť (1) 
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MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ 

 

Označení jednotlivých částí viz seznam dílů. 

 

VAROVÁNÍ:   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Začněte od pěnových trubek, 

navlékněte na jednotlivé kovové 

tyče. 

2. Zasuňte vždy horní tyč do dolní, 

aby vám vzniklo osm dlouhých tyčí.

 

 

 

  
 

3. Rozložte bezpečnostní síť na trampolínu a 

připravte na další krok. 

4.  Navlečte připravené tyče do rukávů 

bezpečnostní sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

5. Opakujte předchozí krok se všemi tyčemi, 

až máte síť pevně uchycenou. 

6. Vezměte jednu tyč a postavte vedle 

jedné vybrané nohy trampolíny. Jedna 

osoba musí tyč přidržovat rovně 

 

K montáži je zapotřebí 2 dospělých osob v dobrém fyzickém stavu. Vezměte si 

pevnou obuv a dávejte pozor, abyste neuklouzli nebo neztratili rovnováhu. Držte se 

následujících pokynů, abyste zabránili poranění.  Na začátku montáže musí být zip 

na sítí vždy zapnutý. Před zahájením montáže bezpečnostní sítě si předem zvolte 

umístění žebříku, zde při montáži umístíte otvor pro vstup! 
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POZOR:  Nepoužívejte trampolínu ani bezpečnostní síť před tím, než si důkladně přečtete a 

porozumíte všem přiloženým instrukcím a varováním. 

 

 

                
 

7. Pevně upněte dolní tyč 

k noze trampolíny, 

pozor k vertikální části 

nohy W, nikoliv ke 

spojovací trubce. 

Spojku utáhněte klíčem. 

 

 

 

 

8.  Pevně upněte dolní tyč 

zbývajícími svorkami ke 

konstrukci  trampolíny 

nahoru těsně pod nátrubek 

rámu a doprostřed, to je 

velmi podstatné. Potom 

svorky utáhněte 

klíčem.  Zaklapněte 

modrou plastovou  

ochrannou krytku. 

9.  Po úspěšném připevnění 

  první tyče opakujte stejně   

 u všech ostatních. 

 

 

 

 

 

 

              
 

10. Postupujte ve směru 

hodinových ručiček, až 

dojdete k tyči, u které 

jste začali. Potom si 

připravte všechny klipy 

sítě jako je vidět na 

obrázku. Naše sítě mají 

klipy 3 na pole. 

11. Zahákněte klip 

k nejbližšímu oku  

plachty trampolíny - 

pozor k oku - nikdy 

nepřipevňujte klip k 

pružině!  
 

 

12. Skončíte u vchodu sítě. 

Zodpovědná dospělá osoba 

musí nejprve rozepnout zip 

a odháknout  všechny klipy, 

teprve potom  mohou 

uživatelé vylézt na  

trampolínu.  
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Gratulujeme, Vaše bezpečnostní síť je nyní hotova. Na závěr nasaďte – zahákněte žebřík na kovový rám 

trampolíny pod kryt pružin u vstupu - pozor mimo pojistné šrouby rámu. 


