
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 14401 Bezpružinová trampolína s držadlem  
inSPORTline Cordy 

 



2 

 

OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 3 

PARAMETRY .......................................................................................................................................... 3 

OBSAH BALENÍ ...................................................................................................................................... 3 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ................................................................................................................. 3 

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ........................................................................................................................... 4 

MONTÁŽ .................................................................................................................................................. 5 

ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ ......................................................................................................................... 6 

KROKY SESTAVENÍ ............................................................................................................................... 6 

RÁM ..................................................................................................................................................... 7 

SKÁKACÍ PLOCHA (PLACHTA).......................................................................................................... 7 

DRŽADLO S MADLEM ...................................................................................................................... 10 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ............................................................................................................................. 11 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .................................................................................................. 12 

 

 



3 

 

ÚVOD 

Vážený zákazníků, děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před zahájením montáže a užíváním 
produktu si pozorně přečtěte přiložený manuál. Pokud budete trampolínu předávat dalšímu uživateli, 
předejte ji včetně manuálu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, vzniklé 
nesprávným užíváním. Vyhrazujeme si taktéž právo změny vzhledu, obalu nebo použití trampolíny. 

PARAMETRY 

 Model: TX-B6393 

 Max. váha uživatele: 110 kg 

 Minimální věk uživatele: 14 let 

 Celková hmotnost výrobku: 12,04 kg 

 Průměr trampolíny: 1145 mm 

 Výška rámu: 340 mm 

 Celková výška včetně držadla: min. 1185 mm, max. 1285 mm 

OBSAH BALENÍ 

Balení obsahuje: 

 Trampolínu včetně nastavitelného držadla 

o Rám (4 díly) 

o Držadlo (3 díly) 

o Skákací plachtu s poutky 

o 3 pojistné šrouby 

o Šroub k zajištění držadla 

 32 pružných poutek (+ 2 náhradní) 

 Osm podstavců s gumovou patkou (podstavec držadla má 2 nohy) 

 Vybavení pro snadnou montáž poutek 

 Imbusový klíč se šroubovákem 

 Tištěný manuál 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 Maximální váha uživatele je 110 kg. Nesmí být překročena. 

 Trampolína je vhodná pro komerční použití. Nejedná se o terapeutickou pomůcku. Výrobek 
odpovídá normě EN 13219. 

 Trampolína se smí používat pouze dle manuálu. Jakékoliv jiné použití může mít za následek 
vážné zranění, včetně smrtelného. 

 Na zařízení se nesmí provádět žádné nepovolené úpravy nebo nedovolená údržba.  

 Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

 Trampolína není koncipována jako dětská hračka. Nepouštějte na ni děti nebo domácí zvířata. 
Uživatel musí být starší 14 let. Pro větší bezpečnost a lepší cvičební efekt doporučujeme 
využít odborného sportovního dozoru. 

 Na trampolíně smí v dané chvíli cvičit pouze jedna osoba. 
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 Na trampolínu nebo do její blízkosti neumisťujte žádné další předměty. Nic neumisťujte nebo 
nevstupujte do prostoru pod trampolínou. 

 Trampolínu nesmí používat lidé s omezenou motorikou nebo se sníženým vnímáním. V 
případě pochybností se nejprve poraďte s lékařem o vhodnosti cvičení.  

 Před každým cvičením se nejprve zahřejte přípravnými cviky. 

 Dbejte na správnou ventilaci prostoru, kde cvičíte.  

 Na cvičení se vhodně a pohodlně oblékněte. Nepoužívejte příliš volný oděv, který se snadno 
zachytí. Cvičte pouze v obuvi. POZOR: Nepoužívejte boty s příliš tvrdou podrážkou nebo s 
ostrými hranami. Urychlili byste tak opotřebení trampolíny nebo byste ji mohli přímo poškodit.  

 Před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště vhodné, pokud chcete 
cvičit po delší pauze nebo pokud máte problémy se srdcem, krevním oběhem, popř. 
ortopedické problémy. Použití trampolíny by měly konzultovat také těhotné ženy. 

 Cvičte pozvolna a zvolte si adekvátní tempo. Přílišná zátěž může vest k vážným zdravotním 
komplikacím. Dodržujte pravidelné přestávky. 

 Trampolínu nepoužívejte bezprostředně po jídle. Taktéž neskákejte pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek. Cvičte pouze, pokud se cítíte v pořádku. Pokud během cvičení 
pocítíte nevolnost nebo jiné zdravotní komplikace (včetně zrychleného dechu nebo srdeční 
arytmie), okamžitě přestaňte cvičit. Před opětovným začátkem věc konzultujte s lékařem.  

 Trampolínu umístěte pouze na pevný, rovný a čistý povrch. Parkety nebo jiné méně odolné 
podlahové krytiny chraňte podložkou. 

 Trampolínu montujte a používejte pouze ve vnitřních prostorách a chraňte před vnějšími vlivy.  

 Při montáži bočních elastických poutek dávejte pozor, ať si nepřiskřípnete ruce. Poutka slouží 
k přichycení skákací plochy (plachty) k hlavnímu rámu. Je nutné je správně upnout a jejich 
pružnost pravidelně kontrolovat. Při jejich napínání dbejte zvláštní opatrnosti a používejte 
uvedené náčiní. Pro montáž jsou potřeba dva lidé. 

 Trampolínu nepoužívejte v místnostech s nízkým stropem, kde by hrozil náraz hlavy na plochu 
stropu nebo na jiný předmět. Zachovejte dostatečný odstup od ostatního vybavení místnosti. 
min. 2 m. Zachování dostatečného odstupu je nutné pro bezpečné opuštění zařízení a únik v 
případě nebezpečí. Trampolínu neumisťujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch. 

 Produkt nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů (oheň, krb, pec atd.). 

 Trampolínu nepoužívejte, pokud se na ní objeví ostré hrany. 

 Na trampolíně neskákejte, pokud je mokrá. 

 Produkt nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, mrazu, nadměrné vlhkosti nebo 
prudkým teplotním změnám. To by jej mohlo nevratně poškodit. 

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 

 Před každým cvičením se ujistěte, že veškeré díly a šrouby jsou na svém místě a pevně drží. 
Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. Pokud 
tomu tak je, trampolínu nepoužívejte. Poškozené nebo opotřebované součástky musí být 
ihned vyměněny. 

 Trampolínu neupravujte sami. Obraťte se na odborný servis. Neodborným zásahem byste 
porušili podmínky záruky. 

 Ujistěte se, že je rám stabilní a že všech 32 pružných poutek správně drží. Musí být napnuty. 
Před každým použitím se ujistěte, že veškeré díly držadla jsou do sebe správně zasunuty a že 
je držadlo nastaveno na požadovanou výšku.  

 Držadlo Vám pomůže při udržení rovnováhy. Nenaléhejte na něj celou tělesnou váhou, abyste 
trampolínu nepřevrhli. Dávejte pozor, abyste se oděvem nebo vlasy o držadlo nezachytili.  
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 Výška držadla se dá nastavit vzhledem k tělesné výšce cvičence. Po nastavení nezapomeňte 
držadlo zajistit pomocí šroubu. 

 Na trampolínu nic neumisťujte. Nepřipínejte na ni nedovolené doplňky. 

 Trampolína je určena pouze k lehkým fitness cvičením (náklony, chůze, mírné skoky atd.). V 
žádném případě na ni nedělejte salta nebo z ní neseskakujte. Případný pád na krk nebo na 
hlavu by mohl mít fatální následky. 

 Na trampolínu neskákejte z vyšších pozic ani z ní neseskakujte. Dbejte potřebné opatrnosti. 
Před skákáním vyprázdněte kapsy a mějte prázdné ruce. 

 Neskákejte, pokud právě jíte nebo pijete. Během cvičení dbejte na dostatečný přísun tekutin. 

 Nejprve se s produktem plně seznamte. Teprve poté dělejte náročnější cviky. Vždy mějte 
cvičení pod kontrolou a nepřepínejte se. 

 Skákejte pouze uprostřed skákací plochy. Nevstupujte na okraje včetně elastických poutek. 

 Trampolínu přemisťujte opatrně a neporaňte si přitom záda. Pokud je nutné, požádejte o 
pomoc další dospělou osobu. 

MONTÁŽ 

 Při montáži se řiďte manuálem. 

 Před montáží vyjměte veškeré díly z krabice a zkontrolujte si jejich úplnost. 

 Jednotlivé díly nebo montážní náčiní držte dále od dětí nebo domácích zvířat. Male části by 
mohly snadno vdechnout nebo polknout.  

 Odstraňte veškerý obalový materiál a plastové krytky. Zkontrolujte si, zda nic nechybí (dle 
uvedeného přehledu dílů). Pokud něco schází nebo pokud jsou některé díly poškozeny, 
kontaktujte zákaznický servis. 
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ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ 

 

1 Část hlavního rámu 8 Skákací plachta 

2 Část hlavního rámu 9 Pružná poutka 

3 Část hlavního rámu 10 Šroub k uchycení madla 

4 Madlo s pěnovým obložením 11 Podložka madla 

5 Vrchní díl držadla 12 Pojistné šrouby držadla 

6 Spodní díl držadla 13 Šestihranný klíč 

7 Podstavce 14 Upínací náčiní 

KROKY SESTAVENÍ 

POZNÁMKY: 

 Montáž může provádět pouze dospělá osoba. 

 Pro montáž si vyhraďte dostatečný prostor. 

 Chraňte podlahu pomocí podložky. 

 Pozorně si přečtěte návod a držte se ho. 
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RÁM 

Zasuňte tři okrajové díly do sebe tak, že konce trubek do sebe zapadnou. Odstraňte plastové krytky 
podstavců. Ty slouží jenom jako ochrana během přepravy. Našroubujte podstavce rukou až na doraz 
do určených otvorů.  

 

SKÁKACÍ PLOCHA (PLACHTA) 

Nyní můžete připevnit skákací plachtu k rámu. 

A. Rozprostřete skákací plachtu na podlahu tak, aby bílé úchyty byly nahoře. Úchyty mají nahoře 
a dole hákovité zakončení, na které se přichytí pružná poutka. 

 

B. Přiložte hlavní rám na skákací plachtu tak, aby podstavce (nohy) rámu směřovaly vzhůru. 
Plachtu správně vystřeďte. 

 



8 

 

C. Nyní připněte plachtu k rámu pomocí pružných poutek a správně ji napněte. Pružná poutka 
umístěte do spodního háku úchytky dle obrázku níže. 

 

Dávejte dobrý pozor, aby se kovové zakončení nedotýkalo kovového rámu. Mohlo by ho 
poškrábat. 

 

D. Pružné poutko podvlékněte pod rámem. 
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E. Poutko nyní uchopte pomocí dvoubodového náčiní dle obrázku. 

 

F. Poutko přetáhněte přes rám a správně vypněte. 

 

Druhý konec poutka dejte do horního hákovitého zakončení úchytu. 

 

POZNÁMKA: První poutko se dá snadno natáhnout rukou. U dalších musíte požít přiložené náčiní 

kvůli správnému upnutí. Jedná se i tak o namáhavou práci. Doporučujeme ji dělat ve dvou. 
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G. Stejným způsobem upevněte všechna poutka dle uvedeného schématu. Doporučujeme upínat 
vždy protilehlá poutka. Dbejte daného vzoru. Dávejte pozor, aby všech 32 poutek bylo 
rovnoměrně rozloženo po obvodu rámu. 

 

H. Nakonec přetáhněte popruhy plachty přes podstavce. 

 

DRŽADLO S MADLEM 

Nakonec se k rámu přimontuje držadlo s madlem a vše se pojistí šroubem. 
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A. Nejprve zasuňte dvounohý dílec do připravené trubky na hlavním rámu. 

 

B. Poté zasuňte horní díl držadla a zajistěte šroubem v požadované výšce. 

 

C. Nyní nasaďte madlo s pěnovým obložením. K horní části držadla ho připevníte snadno pomocí 
podložky, šroubu a předvrtaného otvoru. Šroub pevně utáhněte. 

 

POZOR: Vždy se přesvědčte, že jsou šrouby na držadle a madle pevně utaženy. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 Trampolínu čistěte pouze teplou vodou s jemnými prostředky. Nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky nebo chemikálie. Tím by se mohla poškodit skákací plachta. 

 Pro snadnější skladování můžete po použití vyšroubovat podstavce. Před opětovným použitím 
se ale ujistěte, že jste je opět správně našroubovali. 

 Trampolínu skladujte mimo dosah dětí a zvířat. 

 Produkt neskladujte na přímém slunci nebo v prostorách s velkými výkyvy teplot. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 
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Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


