
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 6385 Trampolínka s držadlem inSPORTline 
Bambi Plus 97 cm 

IN 6386 Trampolína s držadlem inSPORTline 
Skippy Plus 122 cm 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Pozorně si přečtěte tento manuál ještě předtím, než začnete trampolínu používat. Dodržování 
uvedených pravidel Vám pomůže předejít případným zraněním. 

 Maximální nosnost trampolíny: 100 kg 

 Nevhodné pro děti do 3 let. 

ROZMĚRY BAMBI SKIPPY 

Průměr 97 cm 122 cm 

Hmotnost 7,5 kg 8,5 kg 

Výška skákací plochy od 
země 

23 cm 23 cm 

výška nastavitelného madla 
od podlahy 

107,5 cm, 117,5 cm, 127,5 cm 110 – 140 cm 

Šířka madla 87 cm 86 cm 

 Pouze pro domácí použití (vnitřní a venkovní). Trampolína není určena k zabudování do 
terénu. 

 Trampolína musí být sestavena dospělou osobou v souladu s pokyny k montáži a poté před 
prvním použitím zkontrolována. 

 ZKONTROLUJTE TRAMPOLÍNU PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM: ZVLÁŠTĚ ZDA SE 
NEUVOLŇUJÍ ŠROUBY, ZDA JE SKÁKACÍ PLOCHA A POLSTROVÁNÍ (RÁMOVÝ KRYT) 
NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ, ZDA NEDOŠLO K OHNUTÍ TYČÍ, NATRHNUTÍ SKÁKACÍ PLOCHY 
A ZTRACENÍ NEBO ZLOMENÍ PRUŽIN. ZKONTROLUJTE TAKÉ CELKOVOU STABILITU 
TRAMPOLÍNY. V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÉ ČÁSTI CHYBÍ NEBO JEVÍ ZNÁMKY 
OPOTŘEBENÍ, TRAMPOLÍNU NEPOUŽÍVEJTE. 

 TRAMPOLÍNU MŮŽE VE STEJNÉ CHVÍLI POUŽÍVAT POUZE JEDNA OSOBA. HROZÍ 
NEBEZPEČÍ SRÁŽKY. 

 NEPOKOUŠEJTE SE OBRACET A DĚLAT SALTA ČI KOTOULY. 

 Děti smí trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé, dobře informované osoby. 
Zabezpečte trampolínu tak, aby k ní neměl nikdo bez povolení nebo bez dozoru přístup. 

 Pod dozorem by měli být všichni skokani, bez ohledu na jejich schopnosti a věk. Vlastník a 
osoby dohlížející na trampolínu jsou zodpovědní za poučení uživatelů o pravidlech uvedených 
v tomto manuálu. 

 Používejte vhodné, nejlépe sportovní oblečení a ponožky. NIKDY NESKÁKEJTE V BOTÁCH. 
Před použitím trampolíny si sundejte z těla nebo vyndejte z kapes všechny ostré předměty, 
šperky a brýle. Během skákání nedržte v rukou žádné předměty. Při skákání nejezte. 

 Trampolína vám umožní daleko vyšší skoky než z pevné podložky. Doporučujeme tedy 
nejprve zvládnout koordinaci pohybů při nízkých skocích. 

 Skákejte vždy uprostřed skákací plochy. 

 Před použitím umístěte trampolínu na ROVNÝ a PEVNÝ POVRCH. 

 Trampolíny nesmějí být instalovány na betonu, asfaltu nebo jiném tvrdém povrchu, ani 
v blízkosti jiných kolidujících zařízení (brouzdaliště, houpačky, skluzavky, prolézačky). 

 Dále doporučujeme užívat kolem trampolíny povrch tlumící dopad na podlahu/zem. 
Z trampolíny neseskakujte. 

 Zajistěte dostatečný prostor kolem trampolíny. Umístěte ji alespoň 2 m od jakékoliv konstrukce 
nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické vodiče. 



4 

 

 Udržujte prostor pod trampolínou a její bezprostřední okolí čisté. Odstraňte všechny předměty, 
které by mohly uživateli překážet. Nepokládejte trampolínu na žádné předměty. 

 Zajistěte také adekvátní prostor nad hlavou, minimálně 7,3 m od země. Ujistěte se, že nad 
trampolínou nejsou větve stromů, elektrické dráty a další možná nebezpečí. 

 Používejte trampolínu v dobře osvětlených prostorách. Skákejte pouze tehdy, je-li skákací 
plocha suchá. Trampolínu nepoužívejte za silného větru. 

 Nepoužívejte trampolínu, jsou-li pod ní lidé a zvířata. 

 Nepoužívejte trampolínu, jestliže jste požili alkohol, drogy, či léky, které ovlivňují Vaše 
vnímání. 

 Omezte dobu nepřetržitého používání (dodržujte pravidelné přestávky). 

 Žádné zařízení nemůže vždy zaručit Vaši bezpečnost a bezpečná hra je vždy Vaší 
zodpovědností. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY 

 Při VYLÉZÁNÍ A SLÉZÁNÍ z trampolíny buďte velmi opatrní. Při správném vylézání byste se 
měli chytit rámu a nakročit nebo se svalit přes rám/pružiny na skákací plochu trampolíny. Ke 
správnému slezení se přesuňte ke straně a opřete se rukama o rám. Poté sestupte na zem. 
Menší děti by měly mít při vylézání a slézání asistenci.  

 Nevylézejte na trampolínu a její odrazovou plochu:  

1. sevřením konstrukce a stoupnutím na rám/ pružiny 

2. přímým skokem ze země nebo skokem z jiných objektů (např. židle, stoly, střechy apod.)  

 Nikdy neskákejte z trampolíny přímo na zem či jinou podložku. 

 Nepoužívejte trampolínu jako odrazový můstek ke skoku na jiný objekt. 

 

 Nejprve si přivykněte na pružnost trampolíny.  

 Zaměřte se na základní postavení Vašeho těla. Poté můžete začít provádět základní skoky.  

 Nejdříve důkladně zvládněte základní pozice těla a jednoduché skoky. Až je budete schopni 
provést s lehkostí a kontrolou, můžete přejít ke skokům náročnějším. 

 Vyhněte se příliš vysokým skokům. Zůstaňte níže, dokud nezískáte kontrolu nad skokem, a 
opakujte si přistání do středu trampolíny. Kontrola je důležitější než výška. 
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 Kontrolovaný skok je takový, když doskočíte do stejného místa odrazové plochy, ze kterého 
jste vyskočili. 

 SKÁKÁNÍ ZASTAVÍTE DOPADEM NA ODRAZOVOU PLOCHU S MÍRNĚ POKRČENÝMI 
KOLENY. KOLENA POKRČTE VE CHVÍLI, KDY SE VAŠE CHODIDLA DOTKNOU 
ODRAZOVÉ PLOCHY. Tuto dovednost využijete také ve chvíli, kdy ztratíte rovnováhu nebo 
kontrolu nad skokem (viz obrázek dole). 

 

 Během skákání držte hlavu rovně a dívejte se na okraj odrazové plochy/trampolíny. 

 Skákejte ve středu odrazové plochy. Neskákejte nebo nestoupejte na rámový kryt (resp. rám a 
pružiny), není určen k podpírání váhy člověka.  

 NIKDY NEDĚLEJTE KOTOULY NEBO SALTA JAKÉHOKOLI TYPU (DOPŘEDU NEBO 
DOZADU). Dopad na hlavu, krk či záda může způsobit vážné zranění, ochrnutí nebo smrt. 
Dokonce, i když dopadnete do středu plachty. 

 

 NIKDY NEZKOUŠEJTE NASKOČIT NA TRAMPOLÍNU, KDYŽ JE TAM NĚKDO JINÝ, ABY 
ZÍSKAL VÝŠKU. 

 Neskákejte příliš dlouhou dobu v jednom kuse až do vyčerpání, zvyšujete tím riziko zranění. 

SEZNAM DÍLŮ V BALENÍ 

 Trampolína 

 Nohy 

 Držadlo 

MONTÁŽ 

1. Zkontrolujte vnitřní závity na nožních podpěrách (Pokud je nenajdete na odkryté straně trubky, 
budou závity na druhém konci. Přemístěte tedy gumovou krytku z jednoho konce na druhý). 

2. Otočte rám spodní stranou vzhůru (A). Na spodní straně najdete 6/8 výstupků s plastovými 
kryty. Tyto kryty sejměte.  

3. Našroubujte všechny nožní podpěry (B) na jednotlivé výstupky (C).  

4. Přetočte trampolínu zpět, postavte ji na nožní podpěry (D). 

5. Zkontrolujte, zda jsou nohy pevně přišroubovány. Tuto kontrolu provádějte před každým 
použitím trampolíny.  

6. Připevněte nastavitelné držadlo na nohy trampolíny a spojte je dohromady. 
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OCHRANA A ÚDRŽBA 

 Chcete-li zajistit dlouhou životnost trampolíny, dodržujte pravidla uvedená v předešlých 
kapitolách. 

 Pravidelně trampolínu kontrolujte, abyste zjistili, jestli nedošlo k opotřebení, poškození nebo 
jestli nechybí některé součásti. 

o Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové spoje (zajišťovací kolíky) stále neporušené a 
nemohou se během hry uvolnit. 

o Zkontrolujte všechny kryty a ostré hrany, a pokud je to nutné, musí být příslušné části 
nahrazeny. 

o Zkontrolujte, zda jsou skákací plocha, polstrování a ochranná síť bez závad. 

o Ujistěte se, že stuhové uzávěry jsou při používání trampolíny správně uzavřeny. 

 Za silnějšího větru by mohla být trampolína odfouknuta a poničena. Proto ji v takovém případě 
raději přemístěte do krytého prostoru. 

 Jakékoliv úpravy provedené spotřebitelem (např. přidání příslušenství) musejí být provedeny 
dle pokynů výrobce. 
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 Sluneční světlo, déšť, sníh a extrémní teploty snižují postupem času pevnost součástí 
trampolíny. V zimních měsících může být trampolína poškozena nánosy sněhu nebo 
extrémně nízkými teplotami. Raději proto uložte skládací plochu do vnitřních prostor. 

 Jej jednodušší trampolínu přemisťovat ve dvou. Trampolínu zdvihněte mírně od země 
(netahejte ji po zemi) a držte ji stále vodorovně. Spojovací body obalte ochrannou páskou, aby 
nedošlo k rozpojení konstrukce. Pro složitější (náročnější) druh přemísťování byste měli 
trampolínu nejprve rozložit. PO KAŽDÉM PŘEMÍSTĚNÍ PROVEĎTE ÚPLNOU 
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU. 

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 
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 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. 

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.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


