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IN 12341 Trampolínový set inSPORTline Sun 244 cm 
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IN 12343 Trampolínový set inSPORTline Sun 366 cm 

IN 12344 Trampolínový set inSPORTline Sun 396 cm 
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Průměr trampolíny: 

o Trampolína 6‘(183 cm) 

Výška: 46+150cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 8‘(244 cm) 

Výška: 60+150cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 10‘(305 cm) 

Výška: 76+180cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 12‘(366 cm) 

Výška: 76/89+180cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 13‘(396 cm) 

Výška: 76/89+180cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 14‘(423 cm) 

Výška: 76/89+180cm 
(Ochranná síť) 

o Trampolína 15‘(457 cm) 

Výška: 76/89+180cm 
(Ochranná síť) 

 

 

Počet základen: 

o 3  

o 4  

o 5  

o 6 

Pružiny: 

o 42 

o 48 

o 54 

o 72 

o 80 

o 88 

o 100 

 

NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKÝ MANUÁL!!! 

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. 

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

Stejně jako všechny pohybové aktivity, i pohyb na trampolíně obnáší určitá rizika. Pro snížení rizika 
úrazu doporučujeme používat ochrannou síť, aby nedošlo k pádu z trampolíny. Do ochranné sítě 
úmyslně nenarážejte. Žádný prostředek nemůže zcela vyloučit riziko úrazu a za bezpečnost je vždy 
zodpovědný uživatel, nicméně ochranná síť riziko úrazu značně snižuje. Na skákací ploše se nesmí 
pohybovat více než jedna osoba. Na skákací ploše neprovádějte přemety, salta ani jiné akrobatické 
kousky. Na povrch okolo trampolíny doporučujeme umístit tlumící podložku. 

PŘI SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNĚ DBEJTE BEZPEČNOSTI 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

UPOZORNĚNÍ! 

Při nesprávném požívání a nedodržení pokynů v manuálu hrozí vážné či dokonce smrtelné 
úrazy.  

Maximální hmotnost uživatele: 120 kg 

Na skákací plochu nevstupujte v obuvi (skákejte naboso) 

Trampolínu nepoužívejte, pokud není skákací plocha zcela suchá 

Vždy skákejte ve středu skákací plochy 

Z trampolíny neseskakujte 

Omezte délku pohybu na trampolíně (dělejte pravidelné přestávky) 

Před skákáním uzavřete vstupní otvor 

Před vstupem na trampolínu si vyprázdněte kapsy  

1.  Na trampolíně neprovádějte salta. Pád na hlavu nebo krk může způsobit vážná zranění, 
ochrnutí nebo dokonce smrt. 

2. Pro snížení rizika vážných úrazů nikdy nedovolte, aby se na skákací ploše pohybovalo více 
než 1 osoba.  

3. Trampolínu lze používat pouze pod dohledem dospělé osoby obeznámené se správným 
způsobem zacházení. 

4. Trampolíny s výškou nad 51 cm nejsou vhodné pro děti mladší 6 let. 

5. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav trampolíny. Ujistěte se, že je obvodový 
chránič správně umístěn a řádně upevněn. V případě opotřebení, poškození či ztráty dílu 
daný komponent nahraďte za nový. 

6. Při vstupu a sestupu z trampolíny dbejte opatrnosti. Na skákací plochu nevstupujte, pokud 
není trampolína kompletně sestavena a plně funkční. Nepoužívejte trampolínu jako odrazový 
můstek. 

7. Pro ztlumení odrazu se při dopadu na skákací plochu pokrčte v kolenou. Tuto techniku se 
naučte dříve, než přejdete k náročnějším kouskům. 

8. Nejdříve se naučte základní skoky a správné držení těla. Pokročilejší kousky vyžadují 
kombinaci základních cviků.  

9. Vyvarujte se příliš vysokých skoků. Naučte se skákat kontrolovaně ve středu skákací plochy. 
Správná technika je důležitější než výška skoků. 

10. Během skákání držte hlavu vzpřímeně a pohled soustřeďte na okraj trampolíny. Snáze tak 
udržíte rovnováhu. 

11. Trampolínu nepoužívejte, pokud se necítíte dobře nebo pociťujete únavu. 
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12. Pokud není trampolína v provozu, zabezpečte ji a zabraňte přístupu dalších osob. Pokud je 
součástí trampolíny žebřík, odstraňte jej po skončení tréninku, aby neměly k trampolíně 
přístup děti mladší 6 let.  

13. Okolo trampolíny udržujte volný prostor bez jakýchkoliv překážek. 

14. Na trampolíně neskákejte pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. 

15. V případě potřeby se poraďte o technice skákání s kvalifikovaným instruktorem. 

16. Trampolínu používejte pouze v případě, že je skákací plocha zcela suchá. Nepoužívejte ji při 
silném větru. 

17. Před použitím trampolíny si přečtěte celý manuál včetně informačních štítků a pokynů 
k údržbě.  

• Nepoužívejte obuv s příliš pevnou podrážkou, aby nedošlo k poškození skákací plochy. 

• Před vstupem na skákací plochu si sundejte šperky a další příslušenství, které by se mohlo o 
trampolínu zachytit. 

• Pohybujte se pouze ve středu skákací plochy. 

INSTALACE 

1. Zajistěte okolo trampolíny dostatek volného prostoru. Minimální doporučený prostor nad 
trampolínou je 8 metrů od země. Nad trampolínou nesmí být elektrické vedení, větve stromů 
ani jiné nebezpečné objekty.  

2. Zajistěte dostatek volného prostoru okolo celé trampolíny. Umístěte ji v dostatečné vzdálenosti 
od zdí, objektů, plotů, bazénů a dalších překážek.  

3. Umístěte trampolínu na rovný podklad. 

4. Trampolínu používejte na dobře větraném místě. V případě použití v interiéru a na místech se 
špatnými světelnými podmínkami doporučujeme použití přídavného osvětlení. 

5. Zajistěte, aby k trampolíně neměly přístup cizí a nepověřené osoby.  

6. Odstraňte všechny nebezpečné předměty z prostoru pod trampolínou. 

7. Majitel trampolíny je zodpovědný za to, aby obeznámil všechny uživatele se správným 
používáním trampolíny. 

NA ÚVOD 

Před vstupem na trampolínu si přečtěte všechny pokyny v tomto manuálu. Pro snížení rizika 
úrazu dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. 

• Přetěžování či nesprávné používání trampolíny je nebezpečné a může způsobit vznik vážných 
úrazů. 

• Před každým použitím zkontrolujte, že není žádný z komponentů poškozen, uvolněn nebo 
chybějící. 

• Tento manuál obsahuje pokyny nezbytné pro správnou montáž, údržbu, bezpečnost a 
správné použití trampolíny. S těmito pokyny se musí obeznámit všichni uživatelé a 
provozovatelé trampolíny. Každý uživatel musí při pohybu na skákací ploše postupovat podle 
svých dovedností a schopností. 

 

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. 



6 

 

 

Před jakoukoliv fyzickou aktivitou se poraďte s lékařem. 

Manuál si uschovejte na bezpečném místě pro případ další potřeby. 

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY 

Nejdříve si musíte na pohyb po skákací ploše zvyknout. Soustřeďte se na správné držení těla a 
natrénujte si techniku skákání. 

Pro ztlumení odrazu se pokrčte před dopadem na skákací plochu v kolenou. Tato dovednost by 
měla být prvním krokem při nácviku jakékoliv skákací techniky.   

Ovládat techniku ztlumení odrazu je nezbytně důležité v případě ztráty rovnováhy během skákaní. 

Při nácviku složitějších skoků se vždy naučte nejdříve základní techniku. Při kontrolovaném pohybu 
byste měli při každém skoku dopadnout na odrazové místo. Při přeceňování svých schopností se 
zvyšuje riziko úrazu. 

Trénink na trampolíně by neměl trvat příliš dlouho. Se vzrůstající délkou tréninku se zvyšuje riziko 
úrazu. Na skákací ploše se nesmí pohybovat více osob najednou. 

Vhodným oděvem pro skákání na trampolíně je tričko s krátkým rukávem, kraťasy či tepláky a 
sportovní obuv spolu s vysokými ponožkami. Rovněž lze trénovat naboso. Pro úplné začátečníky je 
vhodné používat triko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty jako ochranu proti odřeninám. 
Nepoužívejte obuv s pevnou podrážkou, jako mají např. tenisky, aby nedocházelo k nadměrnému 
opotřebení skákací plochy. 

Předcházejte úrazům správným nástupem a výstupem z trampolíny. Při nastupování se přidržujte 
rámu trampolíny, našlápněte na něj a překročte pružiny. Při nástupu a sestupu se vždy přidržujte 
rámu. Nestoupejte na chránič pružin ani se jej nechytejte. Při vystupování z trampolíny přejděte na její 
okraj, přidržte se rámu a sestupte na zem. Děti potřebují při výstupu a nástupu asistenci. 

Při pohybu na trampolíně dbejte vždy opatrnosti. Správná technika skoků je zásadní pro zajištění 
bezpečnosti a zábavy. Nikdy se nepokoušejte nikoho překonat tím, že se budete snažit skočit výše. 
Při skákání na trampolíně by měl být přítomný dozor.  

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ 

Nastupování a sestupování: Při nastupování a sestupování dbejte mimořádné opatrnosti. Při 
nastupování se nechytejte krytu pružin, z bezpečnostních důvodů nestoupejte na pružiny a neskákejte 
na skákací plochu z okolních objektů (např. z žebříku, schodu či střechy). Z trampolíny neseskakujte. 
Pokud si budou na trampolíně hrát malé děti, pomozte jim s nástupem i sestupem. 

Požívání alkoholu a drog: Před ani během skákání na trampolíně nekonzumujte alkohol ani jiné 
omamné látky. Snižuje se tím schopnost správně posoudit situaci, reakční čas a celková koordinace.  

Více osob na skákací ploše: Je-li na skákací ploše více než jedna osoba, zvyšuje se riziko úrazu. 
Může dojít k pádu z trampolíny, ztrátě rovnováhy, srážce s ostatními skokany nebo dopadu na 
pružiny. Ve většině případů se zraní nejméně vážicí osoba. 

Náraz do rámu nebo pružin: Zranění o rám nebo pružiny předejdete tím, že se na trampolíně budete 
vždy pohybovat ve středu skákací plochy. Na trampolíně mějte vždy nasazený kryt pružin. Neskákejte 
ani nestoupejte na chránič pružin, není konstruován tak, aby unesl váhu těla. 

Ztráta rovnováhy: Pro snížení rizika úrazu nikdy neprovádějte náročnější skoky, pokud neovládáte 
základní prvky. Při kontrolovaném skoku je místo dopadu stejné jako místo odrazu. Pokud během 
skákání ztrácíte rovnováhu, pokrčte při dopadu kolena a přestaňte skákat, dokud znovu nezískáte 
rovnováhu.  

Salta: Na trampolíně neprovádějte žádná salta (dopředu ani dozadu) z důvodu hrozícího rizika 
poranění krční a zádové páteře, které může způsobit smrt nebo ochrnutí. 

Okolní objekty a osoby: Z bezpečnostních důvodů na trampolíně nikdy neskákejte, pokud se v jejím 
okolí pohybují domácí mazlíčci či jiná zvířata nebo osoby, nebo pokud jsou v blízkosti nebo pod 
trampolínou jakékoliv předměty. Žádné předměty na trampolínu nepokládejte ani nedržte při skákání 
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v rukou. Dávejte si pozor na prostor nad vámi – větve stromů, elektrické kabely a další překážky 
mohou způsobit vážná zranění. 

Zanedbání údržby: Špatný stav trampolíny může způsobit vznik vážných úrazů. Před každým použitím 
trampolíny zkontrolujte stav ocelových trubek, skákací plochy, pružin a celkové stability trampolíny. 

Povětrnostní vlivy: Při používání trampolíny berte ohled na aktuální počasí. Neskákejte, pokud není 
skákací plocha zcela suchá nebo za silného větru.  

Zamezení přístupu: Pokud není trampolína v provozu, uschovejte žebřík na bezpečném místě, aby 
k trampolíně neměly přístup nepovolané osoby. 

SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU 

Povinnosti uživatele:  

Provádějte pouze kontrolované skoky. K náročnějším prvkům přecházejte až po zvládnutí základní 
techniky skoku. 

Důležitá je také znalost bezpečnostních pokynů. Před použitím trampolíny si přečtěte bezpečnostní 
pokyny a upozornění. Při kontrolovaném skoku je místo dopadu stejné jako místo odrazu. Pro další 
informace kontaktujte kvalifikovaného instruktora. 

• Vždy skákejte ve středu skákací plochy. Skákání při okraji skákací plochy může vést k úrazu a 
roztažení pružin. Nestoupejte na kryt pružin. 

• Vyvarujte se příliš vysokých skoků. Udržujte nad skoky kontrolu a dopadejte do středu skákací 
plochy. 

• Pro ztlumení síly odrazu a opětovné získání rovnováhy pokrčte nohy v kolenou. 

• Na trampolíně neskákejte po požití alkoholu nebo jiných drog.  

• Střídejte se na trampolíně v krátkých intervalech. Dlouhodobé skákání způsobuje únavu a 
riziko úrazu. Dlouhé prostoje rovněž vedou ke snížení zájmu dalších osob. 

• Skákací plocha je poměrně vysoko nad zemí, proto z ní neskákejte na zem, aby nedošlo 
k úrazu. Při skocích na trampolínu ze střechy domu či jiných objektů může vést k úrazům. Děti 
potřebují při nastupování a sestupování asistenci. Správná technika nástupu a sestupu by 
měla být základním pravidlem. Při nástupu na trampolínu byste měli uchopit rám, vylézt na něj 
a přesunout se přes pružiny přímo na skákací plochu. Při nástupu ani sestupu nestoupejte na 
kryt pružin ani se jej nechytejte – vždy se přidržujte rámu. Při sestupování se postavte k okraji 
skákací plochy, zohněte se, přidržujte se jednou rukou rámu a sestupte na zem. 

• Při dopadu nebo nášlapu na rám nebo pružiny může dojít k úrazům. Během skákání se vždy 
pohybujte ve středu skákací plochy. Chránič pružin a rámu udržujte ve správné pozici. Na kryt 
pružin neskákejte ani nestoupejte, není k tomu určen. 

Povinnosti dohlížející osoby: 

Dohlížející osoba musí být obeznámena se všemi bezpečnostními pokyny, dbát na jejich dodržování a 
rovněž poskytnout v případě potřeby tyto informace osobě skákající na trampolíně. Pokud nelze 
zajistit řádný dohled nad trampolínou, měla by být rozložena a uskladněna na bezpečném místě, aby 
k ní neměly přístup nepovolané osoby. Dozor rovněž musí zajistit, aby na trampolíně byly upevněny 
informační štítky a aby byly s bezpečnostními instrukcemi obeznámeni všichni uživatelé trampolíny.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

OSOBY POHYBUJÍCÍ SE NA TRAMPOLÍNĚ: 

• Na trampolíně neskákejte pod vlivem alkoholu a drog. 

• Před použitím trampolíny odstraňte z jejího okolí všechny ostré předměty.  
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• Při nástupu a sestupu z trampolíny dbejte opatrnosti. Neskákejte na ani z trampolíny a 
nepoužívejte ji jako odrazový můstek. 

• Nejdříve se naučte techniku základních skoků a teprve poté trénujte složitější skoky.  

• Pro zastavení pokrčte při dopadu na skákací plochu nohy v kolenou. 

• Mějte vždy pohyb na trampolíně pod kontrolou. Místo dopadu by mělo být vždy stejné jako 
místo odrazu. V případě ztráty kontroly skákat přestaňte. 

• Na trampolíně neskákejte příliš dlouho. 

• Při skákání sledujte skákací plochu, aby nedošlo ke ztrátě kontroly.  Pokud se budete dívat 
jiným směrem, hrozí ztráta rovnováhy a kontroly.  

• Na skákací ploše se může pohybovat max. 1 osoba. 

• Trampolínu lze používat pouze po dohledem dospělé osoby.  

• Na trampolíně ani žádném z komponentů neprovádějte žádné úpravy. V případě jakýchkoliv 
úprav hrozí poškození výrobku a vznik zranění. 

DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA: 

Naučte se techniku základních skoků a bezpečnostní pravidla. Dbejte na dodržování všech 
bezpečnostních pravidel a dohlížejte, aby začátečníci neprováděli náročnější kousky bez ovládnutí 
základních skoků. 

• Při používání trampolíny musí být vždy přítomný dozor, bez ohledu na věk či schopnosti 
uživatele.  

• Trampolína se nesmí používat, pokud je její povrch mokrý, ušpiněný, opotřebený či zničený. 
Před každým použitím zkontrolujte celkový stav trampolíny.  

• Nenechávejte v blízkosti trampolíny žádné nebezpečné předměty. Prostor nad, pod a okolo 
trampolíny musí být zcela volný.  

UMÍSTNĚNÍ TRAMPOLÍNY 

Nad trampolínou musí být min. 8 metrů volného prostoru. V okolí trampolíny nesmí být žádné 
nebezpečné překážky jako větve stromů, zahradní nábytek, bazén, elektrické kabely, zdi, plot atd.  

Při výběru vhodného místa pro umístění trampolíny se řiďte následujícími pokyny: 

• Povrch musí být zcela rovný. 

• Místo musí být řádně osvětleno. 

• Nad, pod a okolo trampolíny nesmí být žádné předměty či objekty. 

• Tato trampolína není vhodná pro použití v interiéru. 

• Trampolínu nedávejte na kluzký, nerovný nebo šikmý podklad.  

• Trampolínu nedávejte na tvrdý povrch (např. beton), mohla by se poškodit. 

• Trampolína musí být řádně ukotvena, aby se během skákání neposouvala. 

Při nedodržení výše uvedených pokynů se zvyšuje riziko úrazu. 
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VAROVÁNÍ! 

 

TRÉNINKOVÝ PLÁN 

Doporučujeme dodržovat následující pokyny, aby byl trénink postupný a základní skoky vždy 
předcházely obtížnějším variacím. Před zahájením montáže trampolíny byste si měli přečíst všechny 
bezpečnostní pokyny. Mezi dohlížející osobou a jeho svěřencem by měla vždy proběhnout konzultace 
o správné technice skákání a názorná ukázka. 

Trénink č. 1 

A.  Nastupování a sestupování – názorná ukázka správné techniky 

B. Základní skok – názorná ukázka a nácvik 

C. Zastavení – názorná ukázka a nácvik (naučte se zastavit na povel) 

D. Práce horních a dolních končetin – názorná ukázka a nácvik. Důraz by měl být kladen na 
nácvik dopadu „na všechny čtyři“ 

Trénink č. 2 

A. Znovu si zopakujte všechny body tréninku č. 1 

B. Dopad na kolena – názorná ukázka a nácvik. Naučte se odrážet z kolen dříve, než začnete 
zkoušet otočky o 180° 

C. Dopad na hýždě – názorná ukázka a nácvik. Střídejte s dopady na kolena a dopadem „na 
všechny čtyři“ 

Trénink č. 3 

A. Zopakujte si všechny prvky z předchozího tréninku 

B. Skok na břicho – nejdříve si na břicho lehněte čelem k zemi a dohlížející osoba zkontroluje, 
zda je poloha bezpečná a nehrozí vznik zranění 



10 

 

 

C. Nejdříve provádějte skoky na ruce a kolena a poté zkuste dopad na břicho, odrazte se od 
skákací plochy a dopadněte opět na nohy 

D. Kombinujte jednotlivé skoky – dopad na ruce a kolena, na břicho, zpět na nohy, na hýždě, 
zpět na nohy 

Trénink č. 4 

A. Zopakujte si všechny prvky z předchozího tréninku 

B. Otočka o 180° 

i. Proveďte skok na břicho. Jakmile budete v kontaktu se skákací plochou, odrazte se 
rukama ve směru (doprava/doleva)  rotace a stejným směrem otočte také hlavu a ramena.  

ii. Během otočky držte záda rovnoběžně s trampolínou a hlavu vzpřímeně.  

iii. Po dokončení rotace dopadněte opět na břicho.  

Po absolvování výše uvedeného tréninkového plánu bude uživatel ovládat základní techniku skákání. 
Poté by měl následovat individuální trénink, při kterém bude kladen důraz na kontrolu a správné 
držení těla. Pro nácvik pokročilejších skoků lze využít motivační hru, tzv. GAME OF BOUNCE. Při této 
hře se nejdříve určí pořadí zúčastněných osob. První osoba provede libovolný akrobatický kousek. 
Osoba č. 2 musí tento kousek zopakovat a přidat další. Osoba č. 3 musí následně zopakovat skoky 
osob č. 1 a 2 a přidat třetí akrobatický prvek. Tímto způsobem hra probíhá až do doby, než některý ze 
zúčastněných není schopen skok provést nebo nedodrží správné pořadí skoků. Osobě, která sekvenci 
skoků pokazí, bude uděleno písmeno „B“. Při nasbírání všech písmen „BOUNCE“ hra pro danou 
osobu končí. Vítězí ten, kdo zůstane jako poslední. I v zápalu hry dodržujte bezpečnostní zásady a 
mějte pohyb pod kontrolou a nepřeceňujte se. 

Trénink náročnějších akrobatických prvků byste měli provádět pod vedením kvalifikovaného 
instruktora. 

ZÁKLADNÍ SKOKY 

ZÁKLADNÍ SKOK 

 

1. Začněte z pozice ve stoje s chodidly 
rozkročenými na šíři ramen, hlavou 
vztyčenou a pohledem změřeným na skákací 
plochu. 

2. Po obloukové trajektorii švihněte rukama 
směrem vzhůru. 

3. Po odrazu držte nohy u sebe a špičky 
chodidel směřují dolů. 

4. Při dopadu dejte chodidla na šíři ramen. 

SKOK NA KOLENA 

 

1. Začněte základním skokem, neskákejte příliš 
vysoko. 

2. Dopadněte na kolena, záda udržujte ve 
vzpřímené poloze.  

3. Švihněte rukama a odrazte se zpět na nohy.  
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SKOK DO SEDU 

 

1. Dopadněte do sedu. 

2. Dlaněmi se zapřete o skákací plochu. 

3. Pomozte si rukama a odrazte se zpět na 
nohy.  

 

SKOK NA BŘICHO 

 

1. Provádějte nízké skoky 

2. Dopadněte břichem na skákací plochu a 
natáhněte ruce a nohy. 

3. Vyšvihněte se zpět na nohy.  

 

OTOČKA O 180° 

 

1. Výchozím prvkem je skok na břicho. 

2. Odrazte se levou/pravou rukou (podle toho, 
na kterou stranu se chcete otáčet). 

3. Hlavu a ramena otočte ve směru rotace, 
udržujte záda rovnoběžně se skákací 
plochou a hlavu zdviženou. 

4. Dopadněte břichem na skákací plochu, 
pomozte si rukama a vyšvihněte se na nohy.  

 

MONTÁŽNÍ POKYNY 

Montáž musí provádět dospělá osoba.  

Pro montáž budete potřebovat dodané kleště. 

Pokud nebude trampolína používána, lze ji jednoduše demontovat a uskladnit. 

Před zahájením montáže si přečtěte montážní pokyny.  

SEZNAM DÍLŮ 

Prostudujte si níže uvedenou tabulku s názvy a číselným značením dílů. V montážních pokynech se 
bude na čísla dílů odkazovat.  

Zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly. V případě chybějícího dílu se obraťte na prodejce.  

Během montáže používejte ochranné rukavice.  

Označení Kód Název dílu 6' 8' 10' 12' 13' 14' 

1 TR800 
Skákací plocha, s 

oky 
1 1 1 1 1 1 

2 TR801 Kryt pružin 1 1 1 1 1 1 

3 TR802 Obvodový rám 6 6 6 nebo 8 8 8 8 
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4 TR803 Úchyt pro nohy 6 6 6 nebo 8 8 8 8 

5 TR804 Základna 3 3 3 nebo 4 4 4 4 

6 TR805 Noha 0 0 
nebo 

6 

6 nebo 8 8 8 8 

7 TR806 Pružina * Dle zakoupeného modelu 

8 TR807 Instruktážní štítek 1 1 1 1 1 1 

9 TR808 Kleště 1 1 1 1 1 1 

10 TR809 Kotvící kolík / 3 3 / / / 

11 TR810 Kotvící popruh / 3 3 / / / 

Trampolíny s 5 základnami 

Označení Kód Název dílu 10' 12' 13' 14' 15' 

1 TR800 
Skákací plocha, s 

oky 
1 1 1 1 1 

2 TR801 Kryt pružin 1 1 1 1 1 

3 TR802 Obvodový rám 10 10 10 10 10 

4 TR803 Úchyt pro nohy 10 10 10 10 10 

5 TR804 Základna 5 5 5 5 5 

6 TR805 Noha 10 10 10 10 10 

7 TR806 Pružina * Dle zakoupeného modelu 

8 TR807 Instruktážní štítek 1 1 1 1 1 

9 TR808 Kleště 1 1 1 1 1 

Trampolíny s 6 základnami 

Označení Kód Název dílu 10' 12' 13' 14' 15' 

1 TR800 
Skákací plocha, s 

oky 
1 1 1 1 1 

2 TR801 Kryt pružin 1 1 1 1 1 

3 TR802 Obvodový rám 12 12 12 12 12 

4 TR803 Úchyt pro nohy 12 12 12 12 12 

5 TR804 Základna 6 6 6 6 6 

6 TR805 Noha 12 12 12 12 12 

7 TR806 Pružina * Dle zakoupeného modelu 

8 TR807 Instruktážní štítek 1 1 1 1 1 

9 TR808 Kleště 1 1 1 1 1 

Specifikace a vlastnosti trampolín se vztahují na modely dostupné v době vytištění uživatelského 
manuálu. Výrobce má právo na změny v designu, dostupnosti, specifikacích a vlastnostech trampolín 
bez povinnosti předchozího oznámení.  
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BĚHEM MONTÁŽE MUSÍ BÝT PŘÍTOMNY DVĚ OSOBY.  

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽÍVEJTE BĚHEM MONTÁŽE OCHRANNÉ PRACOVNÍ 
RUKAVICE. 

 

MONTÁŽNÍ KROKY 

KROK 1 – Příprava na montáž 

Dle níže uvedeného obrázku zkontrolujte, že je obsah balení kompletní. Díly se stejným číselným 
označením jsou navzájem zaměnitelné a nejsou označeny stranovou orientací „pravý“ / „levý“. 
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KROK 2 – Montážní postup 

Pomocí úchytů (4) propojte tyče 
obvodového rámu (3) tak, aby otvor 
v úchytech doléhal na otvory v rámových 
tyčích. V případě potřeby použijte pro 
roztažení úchytů dodané kleště. V této fázi 
komponenty nešroubujte dohromady.  

 

Nasaďte do úchytů nohy (6) – v případě 
potřeby použijte k roztažení úchytů dodané 
kleště. Dbejte na správnou orientaci nohou 
– tj. nohy umístěte do úchytu rozšířeným 
koncem. Dbejte opatrnosti, abyste si 
neporanili ruce.  

Nohy je nutno orientovat tak, aby byly 
širším koncem v úchytech.  
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Propojte tyče obvodového rámu dle 
obrázku vpravo.  

 

Zasuňte základny (5) do nohou. 

 

 

 

 



17 

 

 

Převraťte komponenty a spojte je 
dohromady. V této fázi není pevnost 
konstrukce úplná. Konstrukce se zpevní po 
instalaci skákací plochy.  

 

V této fázi by měla konstrukce vypadat jako 
na obrázku vpravo. 

 

! VAROVÁNÍ 

DŮLEŽITÉ – Trampolína musí být umístěna na zcela rovném povrchu, jinak hrozí 
nerovnoměrné zatížení konstrukce a uvolnění jednotlivých dílů. 

KROK 3 – Instalace skákací plochy 

Při uchycování pružin ke skákací ploše dbejte mimořádné opatrnosti. V tomto kroku budete potřebovat 
asistenci další osoby. UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, aby se pružiny během instalace neskříply.  

A. Umístěte skákací plochu (1) do středu konstrukce trampolíny 

Bílé značení a varovné štítky by měly být orientovány směrem vzhůru. 
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B. Použití dodaných kleští 

KROK 1: Zahákněte pružinu k okraji skákací plochy (dle typu trampolíny pružina typu A nebo 
B). 

Zahákněte kleště a připojte pružinu k obvodovému rámu. 

 

Dávejte pozor, abyste si při instalaci pružin neskřípli ruce.  

C. Při připínání pružin postupujte v pořadí znázorněném na obrázku níže.  
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D. Pro zvolení prvního upínacího bodu použijte jako pomoc čísla na hodinách. Nejdříve připněte 
pružinu na 12 hodin - nejdříve připněte pružinu k okraji skákací plochy, k druhému konci 
pružiny zahákněte kleště, pružinu natáhněte a připněte k rámu. Poté proveďte montáž pružiny 
na 6 hodinách. Tímto způsobem upevněte první čtyři pružiny na 12, 6, 3 a 9 hodinách. 

E. Při instalaci zbývajících pružin postupujte jako v bodě D. Skákací plocha musí být vypnuta 
rovnoměrně, proto připínejte pružiny vždy do kříže. Pro napnutí pružin bude v pokročilejších 
fázích potřeba vynaložit značné množství síly. Po skončení montáže by měly být všechny 
pružiny napnuty stejně.  

F. Zkontrolujte, zda jsou řádně připnuty všechny pružiny, případně postup opakujte.  

KROK 4 – Připnutí varovného štítku 

A. Pomocí upínacího pásku připněte štítek k rámu trampolíny.  

 

PŘIPEVNĚTE DO BLÍZKOSTI VSTUPNÍHO OTVORU 

KROK 5 – Upevnění krytu pružin 

Položte kryt (2) na trampolínu tak, aby zakrýval pružiny a rám. 

Zkontrolujte, že kryt zakrývá všechny kovové části trampolíny. 
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Připevněte kryt k rámu (postup se u jednotlivých modelů liší – viz obrázek níže). 

Model I 

 

Model II 

 

Model III 



21 

 

 

 

Model IV 

 

OCHRANNÁ SÍŤ 

Nyní proveďte montáž ochranné sítě 

OBSAH BALENÍ 

Označení Název dílu 10’ / 12’ / 13’ / 
14’ / 15’ / 16’ 

(základna 6x) 

12’ / 13’ / 14’ / 
15’ / 16' 

(základna 5x) 

10’ / 12’ / 13’ / 
14’ 

(základna 4x) 

6’ / 8’ / 10’ 

(základna 3x) 

1 Horní ocelová 
tyč 

12 ks 10 ks 8 ks 6 ks 

2 Dolní ocelová 
tyč 

12 ks 10 ks 8 ks 6 ks 

3 Vratový šroub 24 ks 20 ks 16 ks 12 ks 

4 Matice 24 ks 20 ks 16 ks 12 ks 

5 Síť 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 
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7 Distanční 
podložka 

24 ks 20 ks 16 ks 12 ks 

8 Krytka 12 ks 10 ks 8 ks 6 ks 

9 Kloboučková 
matice 

24 ks 20 ks 16 ks 12 ks 

10 Maticový klíč 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

11 Sklolaminátová 
tyč 

12 ks 10 ks 8 ks 6 ks 

X1 Plochá 
podložka 

24 ks 20 ks 16 ks 12 ks 

PŘEHLED DÍLŮ 

1 

 

2 

 

3.  

 

4. 

 

5.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11.  

 

XI.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte ochrannou síť mimo dosah dětí. 

BĚHEM MONTÁŽE OCHRANNÉ SÍTĚ DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÝ POSTUP. 

MONTÁŽ 

KROK 1: 

Propojte tyče (1) a (2) (viz Obr. 1) – dbejte na zacvaknutí jistícího mechanismu.  

 

KROK 2: 

Rozložte ochrannou síť na trampolínu tak, aby byly lemy na horní straně. Zasuňte do lemů skládací 
tyče – nepoužívejte příliš síly, provlékání by mělo jít hladce. Zasuňte tyče do obou lemů. Skládací tyče 
spojte (viz Obr. 2). 
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PŘI SPOJOVÁNÍ TYČÍ DBEJTE MIMOŘÁDNÉ OPATRNOSTI, ABYSTE SI NESKŘÍPLI PRSTY. 

KROK 3: 

Přišroubujte tyče (viz A1 a A2). Konečná fáze tohoto kroku by měla vypadat jako na Obr. 3.  
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A1: Fixace podpěrné tyče k noze trampolíny 
pomocí šroubu, distanční podložky, ploché 
podložky a dvou matic.  

A2: Stav po sešroubování. 

Pozn.: Vratový šroub musí procházet čtvercovým 
otvorem. 

Šrouby prostrčte z vnější stran konstrukce.  

KROK 4: 

Natáhněte síť (5). Vstupní otvor orientujte na stranu, ze které si budete přát na trampolínu nastupovat 
a sestupovat. Sklolaminátové tyče tvoří horní okraj ochranné sítě a upevňují se na obvodové tyče (viz 
Obr. 4). 
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KROK 5: 

 

A. Provlečte háček okem skákací plochy. 

B. Zahákněte háček do vedlejšího oka (viz obr. A a B). 

 

A. Provlečte karabinu okem skákací plochy. 

B. Připněte karabinu k vedlejšímu oku (viz obr. A a B). 
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KOTVÍCÍ SADA 

Tato sada je kompatibilní se všemi modely trampolín. Slouží ke stabilizaci trampolíny. (Stupeň 
ukotvení je závislý na typu půdy a povětrnostních vlivech) 

Obsah balení:  

Kotvící popruhy – 3 kusy 

Kotvící kolíky – 3 kusy 

 

V případě chybějících dílů kontaktujte prodejce.  

! Před zahájením montáže: 

Ujistěte se, že se pod zemí nenachází žádné podzemní systémy (elektrické, plynové, vodovodní, 
zavlažovací). Montáž kotvícího systému musí provádět dospělá osoba. 

KOTVÍCÍ POPRUHY 

Každý popruh obsahuje dvě poutka se zoubkovanou přezkou. Velké poutko se provléká okolo 
obvodového rámu a nohou. Tím je zamezeno uvolnění a upadnutí nohou během přemisťování 
trampolíny.  

 

PŘEZKY 

Konec obou poutek popruhu se provléká přezkou (viz obrázek níže). Popruh se provléká zespod 
otvorem bez zubů a poté shora otvorem se zuby.  

 

FIXACE NOHOU – KRUHOVÉ TRAMPOLÍNY 

Delší řemínek popruhu provlékejte okolo nohy a obvodového rámu. Provlečte jej přezkou a utáhněte.  
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UKOTVENÍ KOLÍKEM 

Najděte si vyhovující bod poblíž každé nohy a zakruťte kolíky do země. K ukotvení kolíku budete 
možná potřebovat šroubovák nebo jiné nářadí, které provlečete horním okem, abyste si vytvořili 
rukojeť a snáze kolík zakroutili do země. Poté provlečte okem kolíku kratší řemínek kotvícího systému 
a zapněte jej napevno. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

NA ZÁVĚR DOPORUČUJEME ZKONTROLOVAT UPEVNĚNÍ VŠECH HÁČKŮ A UTAŽENÍ 
VEŠKERÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. OCHRANNÁ SÍŤ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UPEVNĚNA, 
JINAK NEBUDE POSKYTOVAT POTŘEBNOU OCHRANU. 

TÍMTO JE MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ DOKONČENA. 

ÚDRŽBA 

• VŠEOBECNÉ INFORMACE: Tato trampolína a ochranná síť je navržena pro celoroční 
venkovní použití a vyžaduje minimální údržbu, avšak správnou údržbou můžete prodloužit 
životnost trampolíny i o několik let. K výrobě skákací plochy, krytu pružin a ochranné sítě byly 
použity syntetické materiály, které snadno propálí – nebezpečí představují zapálené cigarety, 
ohňostroje a jiskry.  

• RÁM: Nestoupejte a nesedejte na rám a kryt pružin, pokud na trampolíně někdo skáče – 
dojde k narušení vlastností rámu. Jestliže se objeví na konstrukci rez, měla by být odstraněna 
pomocí ocelového kartáče nebo smirkového papíru a na tuto plochu by měl být nanesen 
netoxický nátěr. 

• KRYT PRUŽIN: Kryt slouží k ochraně před pádem nebo dopadem na pružiny a rám. 
V žádném případě by na krytu neměly sedět ani stát žádné osoby, pokud na trampolíně někdo 
skáče. Také je třeba dohlížet, aby se děti nechytaly vnitřního okraje krytu při nastupování na 
trampolínu. 

• SKÁKACÍ PLOCHA: Skákací plocha po letech používání ztrácí svou pevnost v důsledku 
působení ultrafialového záření. Proto doporučujeme, abyste chránili skákací plochu před 
přímým slunečním zářením, prodloužíte tím její životnost. Trocha nečistot nebo slabá plíseň 
by neměla plachtu poškodit. Před skákáním je nutné se zout a sundat si veškeré ostré 
předměty jako brože, šperky a kvůli přezce také opasek. 
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• PRUŽINY: Jestliže na trampolíně někdo skáče, nestoupejte na pružiny. Na pružinách 
neskákejte, nejsou k tomu navrženy a může dojít k jejich poškození. Jestliže dojde 
k poškození některé pružiny, je třeba ji co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození skákací 
plachty a ostatních pružin v důsledku jejich přetěžování. 

• OCHRANNÁ SÍŤ: Předcházejte poškození sítě a nepouštějte na trampolínu psy ani jiná 
domácí zvířata – jejich drápy a zuby mohou poškodit síť a skákací plochu. Každou trampolínu 
o velkých rozměrech, ať už je vybavena ochrannou sítí nebo ne, může silný vítr převrátit a 
odfouknout, což může mít za následek poranění osob či škody na majetku. Doporučujeme, 
abyste za těchto podmínek ochrannou síť demontovali a uskladnili ji na suchém místě. 

Při výrobě trampolíny byly použity vysoce kvalitní materiály a postupy. Při správné péči a údržbě vám 
bude trampolína spolehlivě sloužit mnoho let. Dodržujte následující pokyny: 

Nedovolte, aby se na skákací ploše pohybovalo více než 1 osoba. Na trampolíně nesmí skákat osoby 
o hmotnosti větší než 120 kg.  

Na trampolíně se pohybujte v ponožkách, naboso nebo v gymnastických cvičkách. Ke skákání je 
nevhodná vycházková a sportovní obuv. Na skákací plochu nepouštějte domácí zvířata, aby nedošlo 
k poškození trampolíny. Před každým použitím si sundejte jakékoliv předměty a příslušenství s ostrými 
hranami. Na trampolínu se nikdy nesmí dostat žádné ostré či špičaté předměty.  

Před každým použitím zkontrolujte, zda není některý z dílů opotřeben, poškozen nebo nechybí. 
Zaměřte se zejména na: 

• Praskliny, trhliny a mechanické poškození 

• Prověšení skákací plochy 

• Uvolnění švů 

• Zohnutí nebo zlomení rámových tyčí, zejména nohou 

• Poškození nebo nesprávné upevnění krytu pružin 

• Výskyt ostrých hran a zářezů na rámu, pružinách a skákací ploše 

• Dotažení šroubů a matic 

• Zajištění pružinových spojů 

• Zakrytí šroubových hlav 

Na žádném z dílů trampolíny neprovádějte žádné úpravy. Jakékoliv zásahy do konstrukce trampolíny ji 
mohou poškodit nebo vést k úrazům. 

Doporučujeme každý rok vyměnit ochrannou síť.  

POKUD NASTANE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH SITUACÍ NEBO ZJISTÍTE PROBLÉM, KTERÝ 
BY MOHL OHROZIT BEZPEČNOST UŽIVATELŮ, TRAMPOLÍNU DEMONTUJTE A USKLADNĚTE 
NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, DOKUD NEBUDE PROBLÉM OPRAVEN.  

VĚTRNÉ POČASÍ 

Při silném větru hrozí převrácení a posunutí trampolíny. Pokud je předpovídán silný vítr, měla by být 
trampolína přemístěna na bezpečné místo nebo demontována. Pro zajištění bezpečnosti v běžném 
počasí by měla být trampolína ukotvena alespoň na 3 bodech. Ukotvěte také rám trampolíny. Pokud 
ukotvíte pouze nohy trampolíny, mohou se nohy uvolnit a vyvléct. 

PŘEMÍSTĚNÍ 

Pro přemístění trampolíny budete potřebovat pomoc další osoby. Veškeré spoje by měly být zajištěny 
pevnou samolepící páskou. Předejde se tím uvolnění a vysunutí spojovaných dílů. Při přesunu 
trampolínu lehce nadzvedněte a udržujte v horizontální poloze. Pokud trampolínu nelze přesunout 
tímto způsobem, měla by být demontována. Po přemístění zkontrolujte stav trampolíny. 

POZNÁMKY: 
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Demontáž trampolíny musí provádět dospělá osoba. Během demontáže může být potřeba 
použití gumové palice (není součástí balení). 

DEMONTÁŽ 

Demontáž musí provádět dospělá osoba.  

Během demontáže může být potřeba použití gumové palice (není součástí balení). 

1. Pro vytažení nohou (6) z úchytů (4) může být potřeba použít gumovou palici. Pro snadnější 
demontáž těchto dílů poklepejte palicí na obvodový rám (3). 

 

2. Po odmontování nohou není potřeba demontovat úchyty (4) z rámových tyčí (3) – trampolínu 
můžete uskladnit v tomto stavu. Při opětovné montáži tím ušetříte čas. 

 

Pokud se vám nedaří demontovat úchyty (4) postupujte následujícím způsobem: 

V případě potřeby použijte rovnou tyč (není součástí balení).  

Rovná tyč – 1 kus  (není součástí balení) 

KROK 1: Připravte si daný komplet. 

 

KROK 2: Zasuňte do nohy tyč o menším průměru. 

 

KROK 3: Poklepejte na tyč a uvolněte nohu z úchytu 
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KROK 4: Zasuňte do úchytu dodané kleště 

 

KROK 5: Pomocí kleští úchyt rozevřete. 

 

Při demontáži není potřeba sundávat úchyty (45) z rámových tyčí (3) – trampolínu můžete uskladnit 
v tomto stavu a při opětovné montáži tak ušetříte čas. 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

• Před použitím si přečtěte celý manuál a uschovejte si jej pro případ další potřeby. 

• Při montáži ochranné sítě dodržujte veškeré montážní pokyny uvedené v tomto manuálu. 

• Děti mohou trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, obeznámené se všemi 
bezpečnostními pravidly. 

• Nikdy nenechávejte dítě na trampolíně bez dozoru. 

• Vždy dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů dodaných spolu s trampolínou a 
ochrannou sítí. 

• Je zakázáno šplhat po tyčích ochranné sítě, houpat se na nich nebo do ochranné sítě 
úmyslně narážet. 

• V případě vzniku jakéhokoliv poškození přestaňte ochrannou síť ihned používat. 

• Ochranná síť je určena pouze k tomu, aby chránila uživatele před vypadnutím z trampolíny a 
snížila tak riziko úrazu. 

• Nedovolte dětem, aby si na skákací plochu trampolíny nosily jakékoliv hračky. 
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• Trampolínu používejte pouze v případě, že jste obeznámeni se všemi bezpečnostními pokyny 
dodanými spolu s trampolínou a ochrannou síti. 

Manuál si uschovejte pro případ další potřeby. 

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ 

Informace k montáži: Montáž ochranné sítě musí provádět dospělá osoba. Montáž musí být 
provedena přesně podle uvedených montážních kroků. Pro usnadnění montáže doporučujeme 
požádat o pomoc další osobu. Ochranná síť obsahuje drobné části, proto není vhodná pro děti mladší 
6 let. Před zahájením montáže se ujistěte, že byly dodány všechny potřebné díly. Pokud některý z dílů 
chybí, obraťte se na prodejce a ochrannou síť nepoužívejte. 

Umístění trampolíny: Trampolínu umístěte na rovné a dobře osvětlené místo. V žádném případě 
nestavějte trampolínu na tvrdý povrch (betonový či asfaltový), pokud není kolem celé trampolíny 
zajištěna volná plocha o velikosti alespoň 2 metrů, vybavená ochrannou podložkou a pokud není nad 
trampolínou zajištěn volný prostor o velikosti alespoň 8 metrů. Ideálním místem pro trampolínu je 
trávník, písek nebo podobná hrací plocha. Prostor pod skákací plochou musí být vždy prázdný – nikdy 
nedávejte pod trampolínu žádné předměty. Přečtěte si rovněž celý manuál dodaný s trampolínou. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Ochranná síť je určena pro domácí použití a uživatele straší 6 let. Uživatelé nesmí do ochranné sítě 
úmyslně narážet. Jedná se pouze o ochrannou pomůcku určenou pro vymezení vstupu a výstupu z 
odrazové plochy, umožňující uživatelům získat sebedůvěru, natrénovat rovnováhu, zlepšit koordinaci 
a pohybovou orientaci, aniž by se museli obávat pádu z trampolíny a případných zranění. 

• Přítomnost dospělé osoby: Děti si mohou na trampolíně vybavené ochrannou sítí hrát 
pouze pod dohledem dospělé osoby, která zajistí správné a bezpečné používání trampolíny. 
Zejména je pak třeba dohlížet: 

- Aby si děti na skákací plochu nenosily žádné předměty. 

- Na bezpečný pohyb dítěte v trampolíně. 

- Na celkový stav ochranné sítě. 

- Na způsob, jakým děti vstupují a vystupují ze skákací plochy. 

• Děti by při pohybu na trampolíně neměly používat ochrannou helmu (např. cyklistickou). Rám 
trampolíny je vyroben z oceli a je elektricky vodivý. Proto nenoste na skákací plochu ani 
nezavěšujte na ochrannou síť žádná elektrická zařízení (osvětlení, topná tělesa, prodlužovací 
kabely či jakékoliv jiné domácí příslušenství), hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Na skákací ploše trampolíny se nesmí současně pohybovat více než 1 osoba. Ve více 
osobách hrozí riziko kolize a vznik vážného zranění. 

• Jelikož je skákací plocha nad zemí, hrozí při vystupování skrz ochrannou síť riziko pádu. Pro 
snížení rizika úrazu by měla dítěti při nastupování a vystupování ze skákací plochy vždy 
pomáhat dospělá osoba. 

• K výstupu a nástupu na skákací plochu vždy použijte vstupní/výstupní otvor v ochranné síti. 

• Povětrnostní podmínky: Při používání trampolíny vždy berte ohled na aktuální počasí. Ve 
vlhkém počasí je povrch trampolíny kluzký a při teplotách pod 0°C může dítěti k ocelové 
konstrukci přimrznout jazyk či rty. Při vyšších teplotách a slunném počasí se mohou díly 
zahřívat, proto je třeba za těchto podmínek dbát opatrnosti a kontrolovat teplotu dílů 
(obzvláště ocelových). 

PÉČE O TRAMPOLÍNU 

• Při používání jakéhokoliv fitness výrobku je vždy potřeba zajistit, aby na jeho dobrý stav 
pravidelně dohlížela dospělá osoba obeznámena s veškerými bezpečnostními pokyny. 
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Kontrola celkového stavu trampolíny by měla být prováděna minimálně jednou do měsíce, 
přičemž důležité je se zaměřit zejména na veškerý spojovací materiál. Pokud začne kterýkoliv 
z dílů jevit známky opotřebení či poškození, musí být okamžitě vyměněn za nový. V opačném 
případě nemusí být výrobek bezpečný a může dojít k vzniku úrazu. 

• Trampolínu lze používat pouze v případě, že byla sestavena v souladu s montážními a 
veškerými bezpečnostními pokyny. Trampolíny s galvanizovanými tyčemi vyžadují 
příležitostnou údržbu. Pokud se objeví rez, je třeba daný povrch očistit pomocí ocelového 
kartáče či smirkového papíru a ošetřit netoxickým nátěrem. 

• Na trampolínu a k ochranné síti nesmí mít přístup domácí zvířata. Jejich ostré drápy a zuby 
mohou poškodit jak ochrannou síť, tak skákací plochu. 

• Trampolínu neumisťujte do blízkosti ohniště. Vítr může jiskry a žhavé uhlíky rozfoukat a může 
dojít k propálení ochranné sítě nebo skákací plochy. 

• Trampolíny o větším průměru, ať už s ochrannou sítí nebo bez ní, se mohou za větrného 
počasí převrátit a způsobit škody na zdraví či majetku. Proto doporučujeme ochrannou síť za 
těchto podmínek demontovat a uskladnit na suchém, bezpečném místě. 

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 či nesprávnou montáží 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 
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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 
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.  



34 

 

 

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


