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Tento návod si důkladně přečtěte. Je to důležitá část tohoto výrobku, proto si ho odložte pro 
případ, že by se vyskitly v budoucnu problémi, nebo otázky. Pokud byste tento výrobek 
podali dál třetí osobě, priložte i tento návod k němu. Děti mohou tento výrobek používat, 
skládat a opravovat pouze pod dohledem dospělé osoby. 
 



 
 
Návod k použití: 
Během montáže trampolíny držte děti mimo dosah. Díly rámu nedržte na koncích. 
Trampolína se může sama rozvinout, pokud by se dostaly vaše prsty mezi rám, mohou 
vzniknout modřiny a poranění. Pokud se trmpolína rozloží předtím než byl složen rám, může 
se stát, že se zlomí. Trampolíny by měly rozkládat vždy dvě silné osoby. Před montáží 
zkontrolujte všechny pružiny. Ty jsou předinstalovány. Pokud by byly pružiny nesprávně 
instalované nebo poškozené, postupujte podle následujících kroků, buď zajistěte pružiny 
nebo je vyměňte. 
A: Zachyřte se otevřeným koncem pružiny do oka rámu. Vid. obr: A 
B: Otočte pružinu ve směru trampolíny Obr: B 
C: Zachyťte se druhým koncem pružiny do oka na síti jako na Obr: C 
 
Krok: 

 
 
 
 
Krok: 1 

Trampolínu položte na podlahu a otevřete rámové komponenty. Trampolína by měla vypadat 
přesně tak, jak je to na dolním obrázku vyobrazeno. 

 
 
 
 
 
 
 



Krok: 2 
Držte rám trampolíny a zatlačte ji nadol, aby se rozevřela 
 

 
 
Upozorn ění: 
Ujistěte se při skládání a rozkládání, že nebudete chytat rám na koncích. Pokud by se vaše 
prsty dostaly mezi konce rámu, můžete se vážně poranit, nebo vzniknou nepříjemné modřiny. 
 
Krok: 3 
Zatáhněte ochrannou podložku přes rám trampolíny, dejte si záležet, aby se všechny díry 
perfektně překrývaly s dírami na Trampolínových nohách. 
 

 
Krok: 4 
Zašroubujte 6 noh do rámu, do otvorů na to určených. Viz. Obr: 4 
 

 
 
Ochranná podložka musí být správně nainstalována ještě předtím, jak se bude trampolína 
používat. Trampolína musí být uložena pevně na podlaze, jako je zobrazeno. 
 



 
Krok: 5 
Pro běžné používání položte trampolínu do správné polohy. Ujistěte se, že ochranní podložka 
zarkýva všechny pružiny. Postavte trampolínu tak, aby jste si bily jisti, že všechny hohy mají 
kontakt ze zemí. Viz. Obr:5 
 
Bezpečnostní opat ření: 
Poranění hlavy a krku může vést k ochrnutí nebo dokonce ke smrti. Nedělejte kotrmelce, tím 
se zvyšuje riziko přistání na hlavě nebo na krku. Trampolína by měla stát vždy na pevné 
podlaze. Když budete trampolínu používat mimo jedné místnosti, ujistěte se, že máte dostatek 
místa, abyste neskončili na nábytku. Dávejte pozor na výšku stropů a lamp. My doporučujeme 
horizontální vzdálenost minimálně 1,5 m a bezpečnou vzdálenost od stropu minimálně 0,5 m. 
(vzdálenost hlavy během skákání). Velmi krátké vzdálenosti mohou vést k vážným zraněním. 
Trampolína se může používat skoro všude, pokud je podlaha rovná a pevná a máte dostatek 
volnosti v prostoru. Dávejte pozor, aby se v blízkosti trampolíny nenacházely špičaté a ostré 
věci. Dostatek světla je důležitý na to, abyste viděli vždy střed trampolíny. Nohy trampolíny 
mají protiskluzovou ochranu z gumy. Jako u všech materiálů, i guma může zanechat stopy na 
podlaze. Abyste tomu predešli, vložte mezi nohy trampolíny a podlahu plochou 
podložku. Dbejte na to, aby trampolína stála na pevné a rovné podlaze. Ujistěte se, že 
trampolína se nachází v bezvadném stavu. V případě, že zjistíte chyby, nebo nějaký problém, 
přestaňte ji používat. Okamžitě odstraňte nedostatky. Na trampolíně neprovádějte žádné 
technické úpravy. Trampolína není hračka. Trampolínu může používat vždy pouze jedna 
osoba. Maximální zatížení uživatelem je 100 kg. Pro dosažení nejlepších výsledků skákejte na 
trampolíně naboso a bez bot. Nepoužívejte ani ponožky, mohly byste se uklouznout. Pokud 
ale upřednostňujete boty, tak jen s měkkou gumovou podrážkou a žádné podpatky. Vaše boty 
by neměly mít špičaté a ostré konce, ty by mohly trampolínu poškodit. 
 
Ochrana a uskladn ění: 
Pokaždé zkontrolujte, zda výrobek po použití není poškozen. Uskladňujte tento výrobek na 
bezpečném místě, kde není vystaven vlivům prostředí a kde nikomu nemůže ublížit. Pro 
vlastní bezpečnost používejte pouze originální části a díly. Tyto díly dostanete u nás. 
Neprovádějte žádné štruktuálne změny na výrobku. Když se některé části poškodí, nebo 
vzniknou ostré a špičaté části, okamžitě přestaňte trampolínu používat. V případě pochybností 
kontaktujte náš servisní tým. Uchovávejte trampolínu na tmavém místě, chraňte ji před 
prachem a ostrými předměty. Očistěte povrch kartáčkem. Všechny ostatní části mohou být 
čištěny hadrem. Použijte ochranný kryt na šroubové otvory, aby nezhrzaveli. 
 
Správné odstran ění odpadu: 
Tento výrobek vracejte na sběrné místo ve vašem okolí. Ohledem správného odstranění 
odpadu vám pomůže místní společnost, která je zodpovědná za správné odstranění sběrných 
surovin. 
 
 



Servis: 
Snažíme se vyrábět jen dokonalé produkty. Pokud by vznikly nějaké nedostatky. budeme se 
snažit vyřešit tento problém. 
 
▲Upozornění: 
 
Po silném dešti doporučujeme odstranit ochranu pružin a nechat ji vysušit. Tím 
zabráníte oxidaci částí rámů. 
 
 


