
Fitness trampolína

Gratulujeme k zakoupení fitness trampolíny od naší společnosti.
Aby Vám trampolína dlouho přinášela radost a splnila Vaše očekávání,

prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě
uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud trampolínu někomu půjčíte

nebo darujete, vždy mu ji předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Ujistěte se, že je trampolína je sestavena podle návodu.
● Trampolína musí být postavena na rovném a pevném povrchu.
● Chraňte citlivé povrchy podlah tak, že je pokryjete protiskluzovou podložkou.
● Na trampolíně smí být vždy pouze jedna osoba.
● Maximální hmotnostní limit nesmí být překročen.
● Při skákání na trampolíně se držte uprostřed trampolínové podložky.
● Nepoužívejte trampolínu pod vlivem drog nebo alkoholu.
● Na trampolíně se nedoporučuje nosit brýle.
● Při používání trampolíny doporučujeme sundat šperky.
● Doporučujeme skákat spíš v ponožkách než botách, aby nedošlo k poškození.
● Neprovádějte salta, hrozí vážné zranění.
● Nedovolte nikomu lézt pod trampolínu, sedět, stát nebo ležet na trampolíně, když ji

používá jiná osoba.
● Trampolína by se neměla používat během těhotenství.
● Přestaňte cvičit, pokud se objeví některý z následujících příznaků: bolest, tlak na

hrudi, nepravidelný srdeční tep, extrémní dušnost, závratě nebo nevolnost.
● Nepoužívejte žádné korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Ty by mohly
● poškodit povrch.
● Spotřebič čistěte pouze vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
● Ve složeném stavu umístěte trampolínu na bezpečné, čisté a suché místo mimo

dosah dětí a domácích zvířat.



1. Rám
2. Trubky na nohy
3. Gumové kryty nohou
4. Madlo
5. Horní zábradlí
6. Spodní zábradlí
7. Látková podložka
8. Šroub M8 x 40 (1x)
9. Podložka (2x)
10. Zajišťovací knoflík (2x)
11. Šroub M8 x 40 (1x)
12. Elastická šňůra (36x)
13. Konektor (36x)
14. Imbusový klíč



1. Postavte trampolínu na zem do zavřené polohy. Zatáhněte za konce ve směru šipek
na obrázku a rozevřete trampolínu do půlkruhu.

2. Roztáhněte obě poloviny za použití nohou a rukou, dokud není trampolína zcela
otevřená. Při otevření držte rám mimo klouby, může dojít k zachycení prstů.

3. Uspořádání elastických popruhů může být asymetrické, v případě potřeby je upravte.



4. K montáži nožiček není třeba žádné nářadí.
Otočte rám trampolíny tak, aby se skákací
plocha opírala o zem. K montáži nožiček
slouží plastové koncovky na trubkách. Odstraňte
tato víčka a vyhoďte je. Přišroubujte nohy k
trubkám a vraťte trampolínu do původní
polohy.

5. Rukojeť se upevňuje pomocí šroubu M8 x 40
a podložky na horní rukojeti.

6. Spodní zábradlí se montuje pomocí šroubu
M8 x 40 a podložky.



7. Vložte horní část zábradlí do spodní a
zafixujte ji v požadované výšce pomocí
aretačního knoflíku.

8. Připojte ochranný kryt na konektory a kolem spodního zábradlí. Trampolína je takto
sestavena.



Rozebrání trampolíny:

1. Odstraňte ochranný kryt a nožičky.
2. Ke složení jsou zapotřebí 2 osoby.
3. Otočte rám trampolíny a položte jej rovně na zem.

4. Přeložte trampolínu dovnitř ve směru šipky a opatrně položte horní část rámu
směrem dolů. Ve složeném stavu má trampolína půlkruhový tvar.

5. Pro zmenšení zasuňte oba konce k sobě podle šipek a skákaci plochu přeložte
dovnitř.


