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ÚVOD 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred začatím montáže a užívaním produktu 
si pozorne prečítajte priložený manuál. Ak budete trampolínu odovzdávať ďalšiemu používateľovi, 
predajte ju vrátane manuálu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody, 
vzniknuté nesprávnym používaním. Vyhradzujeme si taktiež právo zmeny vzhľadu, obalu alebo 
použitie trampolíny. 

PARAMETRE 

• Model: TX-B6393 

• Max. hmotnosť používateľa: 110 kg 

• Minimálny vek používateľa: 14 rokov 

• Celková hmotnosť výrobku: 12,04 kg 

• Priemer trampolíny: 1 145 mm 

• Výška rámu: 340 mm 

• Celková výška vrátane držadla: min. 1 185 mm, max. 1 285 mm 

OBSAH BALENIA 

Balenie obsahuje: 

• trampolínu vrátane nastaviteľného držadla 

o  Rám (4 diely) 

o  Držadlo (3 diely) 

o Odrazová plachta s pútkami 

o  3 poistné skrutky 

o Skrutka na zabezpečenie držadla 

• 32 pružných pútok (+ 2 náhradné) 

• osem podstavcov (podstavec držadla má dve nohy) 

• vybavenie pre ľahkú montáž pútok 

• Imbusový kľúč so skrutkovačom 

• tlačený a digitálny montážny manuál 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Maximálna hmotnosť používateľa je 110 kg. Nesmie byť prekročená. 

• Trampolína je určená pre komerčné použitie. Nejedná sa o terapeutickú pomôcku. Výrobok 
zodpovedá norme EN 13219. 

• Trampolína sa smie používať iba podľa manuálu. Akékoľvek iné použitie môže mať za 
následok vážne zranenie, vrátane smrteľného. 

• Na zariadení sa nesmú vykonávať žiadne nepovolené úpravy alebo nedovolená údržba.  

• Montáž smie vykonávať len dospelá osoba. 

• Trampolína nie je koncipovaná ako detská hračka. Nepúšťajte na ňu deti alebo domáce 
zvieratá. Používateľ musí byť starší ako 14 rokov. Pre väčšiu bezpečnosť a lepší cvičebný 
efekt odporúčame využiť odborného športového dozoru. 
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• Na trampolíne smie v danej chvíli cvičiť iba jedna osoba. 

• Na trampolínu alebo do jej blízkosti neumiestňujte žiadne ďalšie predmety. Nič neumiestňujte 
a nevstupujte do priestoru pod trampolínou. 

• Trampolínu nesmú používať ľudia s obmedzenou motorikou alebo so zníženým vnímaním. V 
prípade pochybností sa najprv poraďte s lekárom o vhodnosti cvičenia.  

• Pred každým cvičením sa najskôr zahrejte prípravnými cvikmi. 

• Dbajte na správnu ventiláciu priestoru, kde cvičíte.  

• Na cvičenie sa vhodne a pohodlne oblečte. Nepoužívajte príliš voľný odev, ktorý sa ľahko 
zachytí. Cvičte iba v obuvi. POZOR: nepoužívajte topánky s príliš tvrdou podrážkou alebo s 
ostrými hranami. Urýchlili by ste tak opotrebenie trampolíny alebo by ste ju mohli priamo 
poškodiť.  

• Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom. Je to zvlášť vhodné, ak chcete cvičiť po 
dlhšej pauze alebo ak máte problémy so srdcom, krvným obehom, popr. ortopedické 
problémy. Použitie trampolíny by mali konzultovať tiež tehotné ženy. 

• Cvičte pozvoľne a vyberte si adekvátne tempo. Prílišná záťaž môže viest k vážnym 
zdravotným komplikáciám. Dodržujte pravidelné prestávky. 

• Trampolínu nepoužívajte bezprostredne po jedle. Taktiež neskáčte pod vplyvom alkoholu 
alebo iných omamných látok. Cvičte iba, ak sa cítite v poriadku. Pokiaľ počas cvičenia pocítite 
nevoľnosť alebo iné zdravotné komplikácie (vrátane zrýchleného dychu alebo srdcovú 
arytmiu), okamžite prestaňte cvičiť. Pred opätovným cvičením vec konzultujte s lekárom.  

• Trampolínu umiestnite len na pevný, rovný a čistý povrch. Parkety alebo iné menej odolné 
podlahové krytiny chráňte podložkou. 

• Trampolínu montujte a používajte iba vo vnútorných priestoroch a chráňte pred vonkajšími 
vplyvmi.  

• Pri montáži bočných elastických pútok dávajte pozor, aby ste si nepriškripli ruky. Pútka slúžia 
na prichytenie odrazovej plochy (plachty) k hlavnému rámu. Je nutné ich správne upnúť a ich 
pružnosť pravidelne kontrolovať. Pri ich napínaní buďte opatrní a používajte dodané náčinie. 
Pre montáž sú potrební dvaja ľudia. 

• Trampolínu nepoužívajte v miestnostiach s nízkym stropom, kde by hrozil náraz hlavy na 
plochu stropu alebo na iný predmet. Zachovajte dostatočný odstup od ostatného vybavenia 
miestnosti min. 2 m. Zachovanie dostatočného odstupu je nutné pre bezpečné opustenie 
zariadenia a únik v prípade nebezpečenstva. Trampolínu neumiestňujte na betón, asfalt alebo 
iný tvrdý povrch. 

• Produkt nedávajte do blízkosti tepelných zdrojov (oheň, krb, pec atď.). 

• Trampolínu nepoužívajte, pokiaľ sa na nej objavia ostré hrany. 

• Na trampolíne neskáčte, ak je mokrá. 

• Produkt nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu, mrazu, nadmernej vlhkosti alebo 
prudkým teplotným zmenám. To by ho mohlo nenávratne poškodiť. 

SPRÁVNE POUŽÍVANIE 

• Pred každým cvičením sa uistite, že všetky diely a skrutky sú na svojom mieste a pevne držia. 
Pravidelne kontrolujte všetky súčiastky, či nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak tomu tak 
je, trampolínu nepoužívajte. Poškodené alebo opotrebované súčiastky musia byť ihneď 
vymenené. 

• Trampolínu neupravujte sami. Obráťte sa na odborný servis. Neodborným zásahom by ste 
porušili podmienky záruky. 
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• Uistite sa, že je rám stabilný a že všetkých 32 pružných pútok správne drží. Musia byť 
napnuté. Pred každým použitím sa uistite, že všetky diely držadla, sú do seba správne 
zasunuté a že je držadlo nastavené na požadovanú výšku.  

• Držadlo Vám pomôže pri udržaní rovnováhy. Nevešajte sa na držadlo celou telesnou váhou, 
aby ste trampolínu neprevrhli. Dávajte pozor, aby ste sa odevom alebo vlasmi o držadlo 
nezachytili.  

• Výška držadla sa dá nastaviť vzhľadom k telesnej výške cvičenca. Po nastavení nezabudnite 
držadlo zabezpečiť pomocou skrutky. 

• Na trampolínu nič neumiestňujte. Nepripínajte na ňu nedovolené doplnky. 

• Trampolína je určená iba k ľahkým fitness cvičeniam (náklony, chôdza, mierne skoky atď.). V 
žiadnom prípade na nej nerobte saltá alebo z nej nezoskakujte. Prípadný pád na krk alebo na 
hlavu by mohol mať fatálne následky. 

• Na trampolínu neskáčte z vyšších pozícií ani z nej nezoskakujte. Dbajte potrebnej opatrnosti. 
Pred skákaním vyprázdnite vrecká a majte prázdne ruky. 

• Neskáčte, ak práve jete alebo pijete. Počas cvičenia dbajte na dostatočný prísun tekutín. 

• Najprv sa s produktom plne zoznámte. Až potom robte náročnejšie cviky. Vždy majte cvičenie 
pod kontrolou a neprepínajte sa. 

• Skáčte iba uprostred odrazovej plochy. Nevstupujte na okraje vrátane elastických pútok.  

• Trampolínu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo náhlym teplotným výkyvom. 

• Zachovajte dostatočný odstup od ostatných predmetov. 

• Trampolína musí stáť na pevnom, rovnom a čistom povrchu. Pre ochranu podlahovej krytiny 
použite podložku. 

• Trampolínu premiestňujte opatrne a neporaňte si pritom chrbát. Pokiaľ je nutné, požiadajte o 
pomoc ďalšiu dospelú osobu. 

MONTÁŽ 

• Pri montáži sa riaďte manuálom. 

• Pred montážou vyberte všetky diely z krabice a skontrolujte si ich úplnosť. 

• Jednotlivé diely alebo montážne náradie držte ďalej od detí alebo domácich zvierat. Malé časti 
by mohli ľahko vdýchnuť alebo prehltnúť.  

• Odstráňte obalový materiál a plastové krytky. Skontrolujte si, či nič nechýba (podľa uvedeného 
prehľadu dielov). Ak niečo chýba, alebo ak sú niektoré diely poškodené, kontaktujte 
zákaznícky servis. 
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ROZLOŽENÉ ZARIADENIE 

 

1 Časť hlavného rámu 8 Odrazová plachta (plocha) 

2 Časť hlavného rámu 9 Pružné pútka 

3 Časť hlavného rámu 10 Skrutky k uchyteniu rukoväte 

4 Rukoväť s penovým úchytom 11 Podložka rukoväte 

5 Vrchný diel držadla 12 Poistná skrutka držadla 

6 Spodný diel držadla 13 Šesťhranný kľúč 

7 Podstavce 14 Upínacie náčinie 

 

KROKY ZOSTAVENIA 

POZNÁMKY: 

• Montáž môže vykonávať len dospelá osoba. 

• Pre montáž si vyhraďte dostatočný priestor. 

• Chráňte podlahu pomocou podložky. 

• Pozorne si prečítajte návod a držte sa ho. 
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RÁM 

Zasuňte tri okrajové diely do seba tak, že konce rúrok do seba zapadnú. Odstráňte plastové krytky 
podstavcov. Tie slúžia len ako ochrana počas prepravy. Naskrutkujte podstavce rukou až na doraz do 
určených otvorov.  

POZNÁMKA: Okrem tejto trampolíny existuje ešte iná verzia, kde sa musia diely rámu poistiť 
skrutkami. 

 

ODRAZOVÁ PLOCHA (PLACHTA) 

Teraz môžete pripevniť odrazovú plachtu k rámu. 

A. Rozprestrite odrazovú plachtu na podlahu tak, aby biele úchyty boli hore. Úchyty majú hore a 
dole hákovité zakončenie, na ktoré sa prichytia pružné pútka. 

 

B. Priložte hlavný rám na odrazovú plachtu tak, aby podstavce (nohy) rámu smerovali nahor. 
Plachtu správne vystreďte. 
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C. Teraz pripnite plachtu k rámu pomocou pružných pútok a správne ju napnite. Pružné pútka 
umiestnite do spodného háku úchytkami podľa obrázku nižšie. 

 

Dávajte dobrý pozor, aby sa kovové zakončenie nedotýkalo kovového rámu. Mohlo by ho 
poškriabať. 

 

D. Pružné pútko podvlečte pod rámom. 
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E. Pútko teraz uchopte pomocou dvojbodového náčinia podľa obrázka. 

 

F. Pútko pretiahnite cez rám a správne napnite. 

 

Druhý koniec pútka dajte do horného zakriveného zakončenia úchytu. 

 

POZNÁMKA: Prvé pútko sa dá ľahko natiahnuť rukou. U ďalších musíte použiť priložené náčinie kvôli 
správnemu upnutiu. Jedná sa aj tak o namáhavú prácu. Odporúčame ju robiť vo dvojici. 
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G. Rovnakým spôsobom upevnite všetky pútka podľa uvedenej schémy. Odporúčame upínať 
vždy protiľahlé pútka. Dbajte daného vzoru. Dávajte pozor, aby všetkých 32 pútok bolo 
rovnomerne rozložených po obvode rámu. 

 

H. Nakoniec pretiahnite popruhy plachty cez podstavce. 

 

DRŽADLO S RUKOVÄŤOU 

Nakoniec sa k rámu primontuje držadlo s rukoväťou a všetko sa poistí skrutkou. 
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A. Najprv zasuňte dvojnohý dielec do pripravenej trubky na hlavnom ráme. 

 

B. Potom zasuňte horný diel držadla a zaistite skrutkou v požadovanej výške. 

 

C. Teraz nasaďte rukoväť s penovým obložením. K hornej časti držadla ho pripevníte ľahko 
pomocou podložky, skrutky a predvŕtaného otvoru. Skrutku pevne utiahnite. 

 

POZOR: Vždy sa presvedčte, že sú skrutky na držadle a rukoväť pevne utiahnuté. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Trampolínu čistite iba teplou vodou s jemnými prostriedkami. Nepoužívajte agresívne čistiace 
prostriedky alebo chemikálie. Tým by sa mohla poškodiť odrazová plachta. 

• Pre ľahšie skladovanie môžete po použití vyskrutkovať podstavce. Pred opätovným použitím 
sa ale uistite, že ste ich opäť správne naskrutkovali. 

• Trampolínu skladujte mimo dosahu detí a zvierat. 

• Produkt neskladujte na priamom slnku alebo v priestoroch s veľkými výkyvmi teplôt. 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

2. neodbornou repasiou 
3. nesprávnou údržbou 
4. mechanickým poškodením 
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    

mechanizmy, atď.) 
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
7. neodbornými zásahmi 
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


