
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 754 Skládací trampolína inSPORTline 122 cm 

 

Průměr: 

 36'' (91 cm) 

 38'' (96 cm) 

 40'' (102 cm) 

* 48'' (122 cm) 

 55'' (140 cm) 
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NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKÝ MANUÁL!!! 

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. 

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ NĚKTERÉHO Z DÍLŮ SE OBRAŤTE NA PRODEJCE. 

 

 



3 

 

OBSAH BALENÍ 

Označení Název dílu 36'' 38'' 40'' 48'' 55'' 

1 Kryt pružin 1 1 1 1 1 

2 Horní rám s krytkami 1 1 1 1 1 

3 Skákací plocha 1 1 1 1 1 

4 Přepravní obal 1 1 1 1 1 

5 Noha 6 6 8 8 8 

6 Krytka nohy 6 6 8 8 8 

8 Pružina 32 32 36 44 48 

10 Řemínek 1 1 1 1 1 
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Při sestavování našich manuálů se vždy snažíme uvádět aktuální informace týkající se 
specifikace a vlastností produktu. Díky naší snaze výrobky neustále vylepšovat se ovšem může 
stát, že se budou informace týkající se konstrukce, specifikace či designu mírně lišit. 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v závěrečné části tohoto manuálu.  

 Před zahájením montáže trampolíny zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že byly dodány 
všechny potřebné díly. Pokud některý z dílů chybí, obraťte se na svého prodejce. 

 Uchovávejte balící materiály mimo dosah dětí. 

 Před zahájením sestavování si přečtěte všechny montážní pokyny. 

 Pro montáž budete potřebovat vhodné nářadí a dostatek volného místa. 

 Montáž musí vždy provádět minimálně jedna dospělá osoba.  

 Z bezpečnostních důvodů používejte během montáže ochranné rukavice. 
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MONTÁŽNÍ POKYNY 

SESTAVENÍ 

UDĚLEJTE SI DOSTATEK MÍSTA PRO ROZLOŽENÍ ODRAZOVÉ PLOCHY A RÁMU. 

VAROVÁNÍ: NĚKTERÉ MONTÁŽNÍ KROKY MOHOU VYŽADOVAT ASISTENCI 2 OSOB. 

VAROVÁNÍ: MONTÁŽ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI. 

1. Dle obrázku níže rozložte horní rám do tvaru půlkruhu (Obr. A). 

VAROVÁNÍ: DBEJTE BEZPEČNOSTI A NEDÁVEJTE DLANĚ DO BLÍZKOSTI 
KLOUBOVÝCH SPOJŮ. 

2. Rozevřete konstrukci (Obr. B). 

3. Po zaklapnutí pojistky (úplném rozevření horního rámu) proveďte montáž nohou a krytu pružin 
(Obr. C, D). 
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UPEVNĚNÍ KRYTU NA PRUŽINY 

 

VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů nesmí děti trampolínu používat, pokud není upevněn kryt 
pružin (hrozí riziko vážného či smrtelného úrazu). 

DEMONTÁŽ 

VAROVÁNÍ: ROZKLÁDÁNÍ MŮŽE VYŽADOVAT ASISTENCI 2 OSOB. 

VAROVÁNÍ: DEMONTÁŽ TRAMPOLÍNY NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI. 

Zajistěte dostatek volného místa pro demontáž a poté odstraňte kryt pružin (Obr. B). 

1. Demontujte stojné nohy (Obr. C). 

2. Postavte se na rám tak, abyste jednu polovinu rámu zajistili a druhou polovinu mohli 
přitáhnout k sobě pomocí řemínku (Obr. E, F).  

VAROVÁNÍ: Nedávejte dlaně do blízkosti kloubových spojů. 
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CVIKY 

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením tréninku je potřeba organismus na následnou zátěž připravit. Pro 
ochranu svalstva doporučujeme před každým cvičením na trampolíně provádět po dobu 5 až 10 minut 
strečinkové cviky. 

NÍZKÉ SKOKY 

Neskákejte příliš vysoko. Nohy držte v rozkročení – chodidla by od sebe měla být 30-45 cm. Při 
dopadu a odrazu vždy mírně pokrčte nohy v kolenou. 

Cvik provádějte po dobu 1-3 minut. 

 

VYSOKÉ SKOKY 

Skákejte do výšky asi 30-45 cm. Odrážejte se s nohama u sebe, po odrazu propínejte chodidla a 
palce směrem dolů. Při dopadu vždy nohy mírně rozkročte. 

Cvik provádějte po dobu 1-3 minut. 

 

JOGGING 

Běhejte na místě. Zvedejte kolena vysoko a pomáhejte si pohybem horních končetin. Čím výše 
zvedáte kolena, tím více procvičujete břišní svalstvo.  

Cvik provádějte po dobu 1-10 minut. 
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ROZNOŽENÍ SE VZPAŽENÍM 

Odrážejte se s nohama u sebe a rukama podél těla. Při výskoku zvedněte ruce nad hlavu a rozkročte 
nohy na vzdálenost přibližně 60 cm. Při dopadu dejte nohy k sobě a ruce k tělu. 

Cvik opakujte 10-50krát. 

 

VYTÁČENÍ HORNÍ A DOLNÍ POLOVINY TĚLA OPAČNÝM SMĚREM 

Při výskoku vytočte ramena a horní polovinu těla směrem doprava, pánev a kolena vytočte doleva. Při 
dalším skoku vytočte ramena a horní polovinu těla doleva a pánev a kolena směrem doprava. 

Cvik opakujte 10-50krát. 

 

VYSOKÝ A NÍZKÝ KOP 

Slabě se odrazte a vykopněte vysoko jednu nohu s rukama v bok. Při dalším výskoku vykopněte níže 
(zhruba do poloviny výšky předchozího kopu) druhou nohou. Během skákání střídejte nohy. 

Cvik provádějte po dobu 1-5 minut 

 

KLUS S ČINKAMI 

Vezměte si do rukou činky o váze 1,5 kg až 2,5 kg. Běhejte na místě, zvedejte vysoko kolena a 
zapojte do pohybu horní končetiny. 

Cvik provádějte po dobu 30 vteřin až 3 minut 
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ROZPAŽOVÁNÍ A PŘEDPAŽOVÁNÍ 

Uchopte do rukou činky a svěste ruce podél těla. Po odrazu ruce rozpažte, při dalším skoku ruce 
předpažte. 

Cvik opakujte 10-25krát. 

 

CVIČENÍ SE ZÁVAŽÍMI NA KOTNÍCÍCH A ZÁPĚSTÍCH 

Pro zvýšení náročnosti jednotlivých cviků použijte závaží na kotníky a zápěstí. 

 

Nepřetěžujte se a u cviků si vždy hlídejte jejich délku a počet opakování. Počet opakování vždy 
přizpůsobte své aktuální tělesné kondici. 

Pro zpříjemnění tréninku doporučujeme pestrost cviků a poslech hudby. 

VAROVÁNÍ 

TRAMPOLÍNU LZE POUŽÍVAT POUZE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY. 

 

Nevstupujte na trampolínu 
ve více lidech! Pokud na 

trampolíně skáče současně 
více osob, zvyšuje se riziko 

vzniku zranění (zejména 
hlavy, nohou, krční a zádové 

páteře).  

Neprovádějte žádné 
akrobatické kousky (tzv. 

salta) – při dopadu na hlavu 
nebo krční páteř může dojít 

k vážným či smrtelným 
zraněním. 
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

UMÍSTĚNÍ TRAMPOLÍNY 

Uživatel by měl mít nad sebou minimálně 8 metrů volného místa. V blízkosti skákací plochy by se 
neměly pohybovat žádné nebezpečné objekty (větvě stromů, houpačky, vodní plochy, dráty vysokého 
napětí, zdi, ploty apod.). 

Z bezpečnostních důvodů dbejte opatrnosti při výběru plochy vhodné pro umístění trampolíny. 

 Trampolínu umístěte na rovný podklad. 

 Zajistěte dostatečné osvětlení. 

 Zjistěte volný prostor pod trampolínou. 

V případě neuposlechnutí těchto pokynů se zvyšuje riziko vzniku úrazu.  

DŮLEŽITÉ:  

 Z bezpečnostních důvodů dodržujte uvedené montážní pokyny a nepouštějte své dítě na 
trampolínu dříve, než si přečtete všechny bezpečnostní pokyny. 

 Před použitím zkontrolujte stabilitu trampolíny – zda všechny nohy stojí pevně na zemi a že je 
kryt pružin řádně upevněn. 

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 

1) Dbejte opatrnosti během rozbalování a sestavování produktu. Z důvodu obsahu drobných dílů 
a balících materiálů musí montáž provádět dospělá osoba. 

2) Děti mohou trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě 
v blízkosti trampolíny bez dozoru. 

3) Při použití venku: umístěte trampolínu na rovný, zpevněný povrch (nejlépe na trávník), 
v dostatečné vzdálenosti od vodních ploch. Neumisťujte trampolínu na terasu, příjezdovou 
cestu nebo do blízkosti budov. 

4) Zkontrolujte, že se pod trampolínou nenachází žádné předměty, které by mohly způsobit vznik 
úrazu (např. hračky). 

5) Použití v interiéru: pouze v případě, že je strop dostatečně vysoký. Neumisťujte trampolínu 
pod osvětlení. 

6) Doporučený minimální věk uživatele: 6 let, maximální hmotnost uživatele: 100kg. 

7) Trampolína je konstruována pouze pro 1 uživatele. Nedovolte, aby se na skákací ploše 
pohybovalo více osob najednou. 

8) Uživatelé by neměli nosit oblečení ani příslušenství, které se může o konstrukci trampolíny 
zachytit (tj. příliš volný oděv, tašky či batohy, šperky apod.). 

9) Při skákání na trampolíně by se uživatelé měli pohybovat co nejblíže jejího středu. Při skocích 
na okraji skákací plochy může dojít k převrácení trampolíny. 

10) Během provozu trampolíny zamezte přístupu dalších osob. 

11) Nedovolte dětem pohybovat se v prostoru pod trampolínou. 

12) V případě poškození kteréhokoliv z dílů přestaňte trampolínu používat. Hrozí riziko úrazu. 

13) Z důvodu obsahu drobných dílů není trampolína vhodná pro děti mladší 3let. 
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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: 

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, 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. 

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 
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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:  

  


