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DEUBA® TRAMPOLÍNA

Výrobok/číslo modelu:
107842/DBTP183-3W
991757/DBTP244-3W
991476/DBTP305-4W
991477/DBTP366-6W
991478/DBTP427-6W
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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• výrobok je určený len na domáce použitie, používať len pod holým nebom
• nerobte na výrobku žiadne zmeny, používajte len originálne náhradné diely, opravy treba prenechať 

odbornému servisu
• akákoľvek úprava môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a ruší záruku

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI
• trampolína s výškou nad 51 cm nie je vhodná pre deti do 36 mesiacov
• držte malé deti bokom od toho výrobku
• pri používaní deťmi ich nenechávajte bez dozoru

ZOZNAM VŠETKÝCH DIELOV

Veľkosť
6 ft 8 ft 10 ft 12 ft 13 ft 14 ft 15 ft 16 ft

1,83 m 2,44 m 3,05 m 3,66 m 3,97 m 4,27 m 4,57 m 4,88 m

Plachta na skákanie 1 1 1 1 1 1 1 1

Diel rámu 6 6 8 12 12 12 12 12

Perá 30 48 64 72 84 96 108 108

Kryt rámu 1 1 1 1 1 1 1 1

Predlžovacia noha 0 0 8 12 12 12 12 12

Zaťažená noha 3 3 4 6 6 6 6 6

Skrutky 12 12 24 36 24 36 24 24

Náradie (na skrutky) 1 1 1 1 1 1 1 1

Náradie (na perá) 1 1 1 1 1 1 1 1
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ZOZNAM DIELOV RÁMU

Diely č.

kryt rámu A

plachta na skákanie B

diel rámu C

perá E

predlžovacia noha F

zaťažená noha G

skrutky H

náradie I

http://www.jurhan.com


www.jurhan.com5

MONTÁŽ RÁMU
! Upozornenie: pre nasledovné kroky sú nutné 3 dospelé osoby dobrej telesnej stavby.

Zhromaždite do skupín jednotlivé diely.

Zmontujte rám, pričom do seba nasuniete 
všetky diely rámu a fixujte ich dodanými 
skrutkami.

Položte zaťažené nohy vedľa patričných 
miest rámu.

Začnite s montážou zaťaženej nohy. Nasuňte 
po stranách na zaťaženú nohu predlžovacie 
nohy.

Pokračujte, kým diely rámu vytvoria veľký 
kruh. Pre montáž posledného dielu rámu sú 
potrebné 3 dospelé osoby. Dve z nich zasunú 
do seba posledné diely rámu, tretia spevňuje 
rám na náprotivnej strane. 

Zasuňte nohy do rámu.

1)

3)

5)

2)

4)

6)
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MONTÁŽ PLACHTY NA SKÁKANIE A KRYTU RÁMU
! Upozornenie: 3 dospelé osoby sú potrebné na to, aby sa namontovali všetky perá podľa obr. 12. Perá vytvárajú 
veľké pnutie. Dávajte pozor, aby ste si neprištipli prsty. Použite dodaný pružinový napinák.

Fixujte nohy na ráme.

Keď ste zasadili všetky perá do rámu, 
rozložte plachtu na skákanie uprostred 
rámu. Upevnite jedno pero do háku 
plachty.

Perá pevne utiahnite.

Opakujte tento krok presne oproti miestu, 
kde ste pero upevnili.

Upevnite dve ďalšie pružiny v uhle 45° voči 
tým doteraz pripevneným.

7)

9)

11)

8)

10)

12)
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Pripevnite všetky ostatné perá, vždy dve 
proti sebe ležiace.

Upevnite kryt rámu s čiernymi stužkami k 
rámu alebo k nohám. Neupevňujte ich cez 
pružiny.

Položte kryt rámu na rám tak, aby zakryl 
všetky pružiny.

Hotovo

13)

15)

14)

16)
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ZOZNAM DIELOV BEZPEČNOSTNEJ SIETE

Diely č.

rýchlouzáver/ svorka A

skrutkový kľúč A

krycia čiapka horná B

krycia čiapka dolná B

stojanové tyče (horné) C

stojanové tyče (dolné)
pre trampolínu 
183/244/305 cm

D

stojanové tyče (dolné)
pre trampolínu 366/427 
cm

D

penové trubice E

bezpečnostná sieť F

piesková tyč (stred) G
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MONTÁŽ SIETE

Nasuňte penovú trubicu cez stojanovú tyč 
C.

Položte bezpečnostnú sieť na trampolínu.

Opakujte predchádzajúci krok so všetkými 
tyčami a rozložte sieť na trampolíne podľa 
obrázku.

Nasaďte koncovú kryciu čiapku na hornú tyč 
a uzáverovú čiapku na dolnú tyč. Potom rúry 
zasuňte do seba.

Zasuňte zostavené rúry s koncovými 
čiapkami dopredu do na to určených tunelov 
na sieti.

Upevnite dodané svorky celkom dole na 
oblúku nohy.

1)

3)

5)

2)

4)

6)
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Druhú svorku upevnite vždy na hornej časti 
zaťaženej nohy.

Postavte tyče siete.

Háky na upevnenie by mali visieť ako je to 
zobrazené.

Po ukončení všetkých prác je trampolína 
vrátane bezpečnostnej siete pripravená na 
používanie.

Upevnite háky buď do trojuholníkového 
oka alebo na pružinu zo spodnej strany 
trampolíny.

7)

9)

11)

8)

10)
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Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
91105 Trenčín

Slovakia
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