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Tento návod si dôkladne prečítajte. Je to doležitá časť tohto výrobku, preto si ho odložte pre prípad, 

že by sa vyskytli v budúcnosti otázky alebo problémy. Ak by ste tento výrobok podali ďalej 

tretiemu, priložte aj tento návod k nemu. Deti môžu tento výrobok používať, skladať a opravovať, 

len pod dohľadom dospelej osoby. 

 

 

 



 

Listina jednotlivých dielov: 

 
MENO TYPU 

JYFM38” JYFM40” JYFM48” JYFM55” 

Mená jednotlivých 
dielov 

    

Rámové trúbky 4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 

Odrazová rohož 1 Diel 1 Diel 1 Diel 1 Diel 

Bezpečnostná 
 podložka 

1 Diel 1 Diel 1 Diel 1 Diel 

Nohy-rúrky 6 Kusov 6 Kusov 8 Kusov 8 Kusov 

Ochrana rúrky 6 Dielov 6 Dielov 8 Dielov 8 Dielov 

Ochranný obal 6 Kusov 6 Kusov 8 Kusov 8 Kusov 

Pružiny 32 Kusov 36 Kusov 44 Kusov 48 Kusov 

Šróby 4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 

Skrutkovací uzáver  4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 4 Kusy 

Podložka 8 Kusov 8 Kusov 8 Kusov 8 Kusov 
 

 

Návod na použitie: 

 
1、 Počas montáže trampolíny držte deti mimo dosah. 

2、 Diely rámu nedržte na koncoch. Trampolína sa môže sama rozvinúť, ak by sa dostali vaše 

prsty medzi rám, môžu vzniknúť modriny a poranenia. 

3、 Ak sa trampolína rozloží predtým, ako bol zložený rám, môže sa stať, že sa zlomí. 

4、 Trampolínu by mali rozkladať a skladať vždy dve silné osoby.  

 

Pred montážou skontrolujte všetky pružiny. Tie su predinštalované. Ak by boli pružiny nesprávne 

nainštalované alebo poškodené, postupujte podľa nasledovných krokov, buď zaistite pružiny alebo 

ich vymeňte: 

  

A. Zachyť sa otvoreným koncom pružiny do oka rámu. Viď obr.A. 

B. Otočte pružinu v smere trampolíny. Viď obr.B. 

C. Zachyťte sa druhým koncom pružiny do oka na sieti ako na obrázku C.  

 

 
  

Krok 1:  

Trampolínu položte na podlahu a otvorte rámové komponenty . Trampolína by mala  

vyzerať presne tak, ako je to na dolnom obrázku vyobrazené. 



 

      
 

 Krok 2.  

 Držte rám trampolíny a zatlačte ju nadol, aby sa roztvorila. 

 
Upozornenie: Uistite sa pri skladaní alebo rozkladaní trampolíny,že nebudete chytať rám  

na koncoch. Ak by sa vaše prsty dostali medzi konce rámu, môžete sa vážne poraniť alebo 

vzniknu nepríjemné modriny. 

 

Krok 3: 

Potiahnite ochrannú podložku cez rám trampolíny, dajte si záležať, aby sa všetky diery  

perfekne prekrývali s dierami na trampolínovych nohách. 

 

 

 

 
 

Krok 4: 

Zašróbujte 6 nôh do rámu,do otvorov nato určených. Viď obrázok 4. 

 



  
 

Ochranná podložka musí byť správne nainštalovaná ešte predtým, ako sa bude trampolína  

používať. Trampolína musí byť uložená pevne na podlahe, ako je to zobrazené na obrázku 5. 

 
 

Krok 5: 

Pre bežné používanie položte trampolínu do správnej polohy. Uistite sa, že ochranná podložka  

zakrýva všetky pružiny. Postavte trampolínu tak, aby ste si boli istý, že všetkých 6 nôch má kontakt 

zo zemou. Viď obrázok 5. 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

 

Poranenie hlavy alebo krku môže viesť k ochrnutiu alebo dokonca k smrti! 

Nerobte kotrmelce, tým sa zvyšuje riziko pristátia na hlave alebo na krku! 

Trampolína by mala stáť vždy na pevnej podlahe. Keď budete trampolínu používať mimo jednej 

miestnosti, uistite sa, že máte dostatok miesta, aby ste nepristáli v nábytku. Dávajte pozor na výšku 

stropov a lámp. My odporúčame horizontálnu vzdialenosť minimálne 1,5m a bezpečnú vzdialenosť 

od stropu minimálne 0,5m (vzdialenosť hlavy počas skákania). Veľmi krátke vzdialenosti môžu 

viesť k vážnym zraneniam.  

 

Trampolína sa môže používať skoro všade, pokiaľ je podlaha rovná a pevná, a máte dostatok 

voľnosti v priestore. Dávajte pozor, aby sa v blízkosti trampolíny nenachádzali ostré a špicaté veci.  

 

Dostatok svetla je dôležitý nato, aby ste videli vždy stred trampolíny. Neskáčte nikdy do strany.  

 

Skontrolujte správne umiestnenie ochrannej podložky pred použitím trampolíny. 

  

Nohy trampolíny majú protisklzovú úpravu z gumy. Ako pri všetkých materiáloch, aj guma môže 

zanechať stopy na podlahe. Aby ste tomu predišli, vložte medzi nohy trampolíny a podlahu, plochú 

podložku. Dbajte nato, aby trampolína stála na pevnej a rovnej podlahe.  

 

Uistite sa, že trampolína sa nachádza v bezchybnom stave. V prípade, že zistíte chyby alebo nejaký 

problém, prestaňte ju používať. Okamžite odstráňte nedostatky. Na trampolíne nevykonávajte 

žiadne technické úpravy.  

 

Trampolína nie je hračka! 

Trampolínu môže používať vždy len jedna osoba. Maximálne zaťaženie užívateľom je 100 kg!  



Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, skáčte na trampolíne naboso a bez topánok. Nepoužívajte ani 

ponožky, mohli by ste sa šmyknúť. Ak ale uprednostňujete topánky, tak len s mäkkou gumovou 

podrážkou a žiadne podpätky . Vaše topánky by nemali mať špicaté a.ostré konce, tie by mohli 

trampolínu poškodiť.  

 

Ochrana a uskladnenie: 

Zakaždým skontrolujte, či výrobok po použití nie je poškodený. Uskladňujte tento výrobok na 

bezpečnom mieste, kde nie je vystavený vplyvom prostredia a kde nikomu nemôže ublížiť.  

 

Pre vlastnú bezpečnosť používajte len originálne časti a diely. Tieto diely dostanete u nás. 

Nevykonávajte žiadne štruktuálne zmeny na výrobku.  

Ak sa niektore časti poškodia, alebo vzniknú ostré a špicaté časti, okamžite prestaňte trampolínu 

používať. V prípade pochybností kontaktujte náš servisný tím.  

 

Uchovávajte trampolínu na tmavom mieste, chráňte ju pred prachom a ostrými predmetmi. Očistite 

povrch kefkou. Všetky ostatné časti môžu byť čistené handričkou. Použite ochranný kryt na 

skrutkové otvory, aby nezhrdzaveli.  

 

Správne odstránenie odpadu: 

Tento výrobok zaneste na zberné miesto vo vašom okolí. Ohladom správneho odstránenia odpadu 

vám pomôže miestna spoločnosť , ktorá je zodpovedná za správne odstránenie zberných surovín.  

 

Servis: 

Snažíme sa vyrábať len dokonalé produkty. Ak by vznikli nejaké nedostatky, budeme sa znažiť 

vyriešiť tento problém.  

 


