Future Design Sp. z o.o.
Ul. Śląska 258, 32-080 Zabierzów
NIP 5130240627
REGON 361385055
KRS 0000555662

Instrukcja wymiany materiałów eksploatacyjnych
Wbrew pozorom trampoliny poza rekreacją są również wykorzystywane do ekstremalnych
aktywności sportowych.
Ich produkcja to w 100% profesjonalny projekt, aranżacja oraz wykonanie.
Materace.
Mocowania materacy to nowatorski system firmy Future Design Sp.z o.o dzięki któremu
materace leżą na swoich miejscach bezpiecznie zakrywając twarde elementy łączeń oraz
konstrukcji tam gdzie nie ma siatek trampolinowych.
Rzep który został wykorzystany do produkcji materacy jest niezwykle wytrzymały dlatego
podczas wymiany materacy należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas odrzepiania złapać
krawędzie rzepa a nie materiału do którego jest wszyty. Do wymiany materacy rekomendowane
są dwie osoby. Każdy z pokrowców posiada specjalny zamek bądź rzep który pozwala na
wyciągniecie wkładu. Podczas wymiany pokrowca wsad należy wyciągać powoli oraz ostrożnie
tak aby nie uszkodzić szwów.
Wyciąganie wsadu.
Po rozpięciu zamka bądź odrzepienia zaczepu należy lekko zgiąć wsad i wyciągnąć jego jeden
brzeg z pokrowca. Następnie wysunąć pozostałą część wsadu.
Wsuwanie wsadu.
Najpierw należy wsunąć jedna krawędź wsadu do pokrowca , następnie zginając wsad wsunąć
jego drugą część.
Sprężyny oraz siatki trampolinowe
Rozłóż siatke trampolinową wewnątrz wydzielonej pod trampoliny części konstrukcji. Wyszukaj
metalowy zaczep, który jest najbliżej środkowej części krawędzi siatki trampolinowej. Zamocuj
sprężynę w metalowym zaczepie na każdej z jej krawędzi. Drugi koniec sprężyny zamocuj w
stalowym zaczepie profila konstrukcji. Następnie dokładaj sukcesywnie na każdej z krawędzi
poczynając od środka co drugi zaczep naprzemiennie raz z prawej strony, raz z lewej strony
środka krawędzi.
Prawidłowo zainstalowana siatka trampolinowa musi mieć sprężyny zamocowane na każdym
uchwycie. Do naciągania sprężyn użyj przyrządu.
Otulina Zabezpieczająca.
W celu wymiany należy odrzepić na całej linii rzepa, następnie dany element otulić nową otuliną
oraz zarzepić na całej długości.
Siatka Zabezpieczająca. W celu wymiany siatki należy odciąć obejmy plastikowe lub sznurek,
wyciągnąć uszkodzoną siatkę. Nowa siatkę zamontować na jednej krawędzi , następnie
rozciągnąć na przeciwległa stronę i przymocować plastikowymi obejmami lub za pomocą
sznurka. Analogicznie postąpić z pozostałymi dwiema krawędziami.
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