
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 6385 Trampolína s držadlom inSPORTline 
Bambi Plus 97 cm 

IN 6386 Trampolína s držadlom inSPORTline 
Skippy Plus 122 cm 

 



2 

 

OBSAH 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ................................................................................................................... 3 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVANIE TRAMPOLÍNY .............................................................. 4 

ZOZNAM DIELOV V BALENÍ .................................................................................................................. 5 

MONTÁŽ .................................................................................................................................................. 6 

OCHRANA A ÚDRŽBA ........................................................................................................................... 7 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ............................................................................................... 7 

 



3 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pozorne si prečítajte tento manuál ešte predtým, než začnete trampolínu používať. Dodržiavanie 
uvedených pravidiel Vám pomôže predísť prípadným zraneniam. 

 Maximálna nosnosť trampolíny: 100 kg 

 Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

ROZMERY BAMBI SKIPPY 

Priemer 97 cm 122 cm 

Hmotnosť 7,5 kg 8,5 kg 

Výška skákacej plochy od 
zeme 

23 cm 23 cm 

Výška nastaviteľného držadla 
od podlahy 

107,5 cm, 117,5 cm, 127,5 cm 110 – 140 cm 

Šírka držadla 87 cm 86 cm 

 Len pre domáce použitie (vnútorné a vonkajšie). Trampolína nie je určená na zabudovanie do 
terénu. 

 Trampolína musí byť zostavená dospelou osobou v súlade s pokynmi na montáž a potom 
pred prvým použitím skontrolovaná. 

 SKONTROLUJTE TRAMPOLÍNU PRED KAŽDÝM POUŽITÍM: OBZVLÁŠŤ ČI SA 
NEUVOLŇUJÚ SKRUTKY, ČI JE SKÁKACIA PLOCHA A POLSTROVANIE (RÁMOVÝ KRYT) 
NA SPRÁVNOM MIESTE, ČI NEDOŠLO K OHNUTIU TYČÍ, NATRHNUTIU SKÁKACEJ 
PLOCHY A STRATE ALEBO ZLOMENIU PRUŽÍN. SKONTROLUJTE TIEŽ CELKOVÚ 
STABILITU TRAMPOLÍNY. V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÉ ČASTI CHÝBAJÚ ALEBO JAVIA 
ZNÁMKY OPOTREBOVANIA, TRAMPOLÍNU NEPOUŽÍVAJTE. 

 TRAMPOLÍNU MÔŽE V ROVNAKEJ CHVÍLI POUŽÍVAŤ LEN JEDNA OSOBA. HROZÍ 
NEBEZPEČENSTVO ZRÁŽKY. 

 NEPOKÚŠAJTE SA OTÁČAŤ A ROBIŤ SALTÁ ČI KOTÚLE. 

 Deti smú trampolínu používať len pod dohľadom dospelej, dobre informovanej osoby. 
Zabezpečte trampolínu tak, aby k nej nemal nikto bez povolenia alebo bez dozoru prístup. 

 Pod dozorom by mali byť všetci skokani, bez ohľadu na ich schopnosti a vek. Vlastník a osoby 
dohliadajúce na trampolínu sú zodpovední za poučenie užívateľov o pravidlách uvedených v 
tomto manuáli. 

 Používajte vhodné, najlepšie športové oblečenie a ponožky. NIKDY NESKÁČTE V 
TOPÁNKACH. Pred použitím trampolíny si zložte z tela alebo vyberte z vreciek všetky ostré 
predmety, šperky a okuliare. Počas skákania nedržte v rukách žiadne predmety. Pri skákaní 
nejedzte. 

 Trampolína Vám umožní ďaleko vyššie skoky ako z pevnej podložky. Odporúčame teda najprv 
zvládnuť koordináciu pohybov pri nízkych skokoch. 

 Skáčte vždy uprostred skákacej plochy. 

 Pred použitím umiestnite trampolínu na ROVNÝ a PEVNÝ povrch. 

 Trampolíny nesmú byť inštalované na betóne, asfalte alebo inom tvrdom povrchu, ani v 
blízkosti iných zariadení (bazén, hojdačky, šmykľavky, preliezky), ktoré by mohli prekážať. 

 Ďalej odporúčame používať okolo trampolíny povrch tlmiaci dopad na podlahu/zem. Z 
trampolíny nezoskakujte. 
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 Zaistite dostatočný priestor okolo trampolíny. Umiestnite ju aspoň 2 m od akejkoľvek 
konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, prádlové šnúry alebo 
elektrické vodiče. 

 Udržujte priestor pod trampolínou a jej bezprostredné okolie čisté. Odstráňte všetky predmety, 
ktoré by mohli užívateľovi prekážať. Nepokladajte trampolínu na žiadne predmety. 

 Zaistite tiež adekvátny priestor nad hlavou, minimálne 7,3 m od zeme. Uistite sa, že nad 
trampolínou nie sú konáre stromov, elektrické drôty a ďalšie možné nebezpečenstvá. 

 Používajte trampolínu v dobre osvetlených priestoroch. Skáčte iba vtedy, ak je skákacia 
plocha suchá. Trampolínu nepoužívajte za silného vetra. 

 Nepoužívajte trampolínu, ak sú pod ňou ľudia a zvieratá. 

 Nepoužívajte trampolínu, ak ste požili alkohol, drogy, či lieky, ktoré ovplyvňujú Vaše vnímanie. 

 Obmedzte dobu nepretržitého používania (dodržujte pravidelné prestávky). 

 Žiadne zariadenie nemôže vždy zaručiť Vašu bezpečnosť a bezpečná hra je vždy Vašou 
zodpovednosťou. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVANIE TRAMPOLÍNY 

 Pri VYLIEZANÍ A ZLIEZANÍ z trampolíny buďte veľmi opatrný. Pri správnom vyliezaní by ste 
sa mali chytiť rámu a nastúpiť alebo sa zvaliť cez rám/pružiny na skákaciu plochu trampolíny. 
K správnemu zliezaniu sa presuňte k okraju a oprite sa rukami o rám. Potom zostúpte na zem. 
Menšie deti by mali mať pri vyliezaní a zliezaní asistenciu. 

 Nevyliezajte na trampolínu a jej odrazovú plochu: 

1. zovretím konštrukcie a stupením na rám/pružiny 

2.  priamym skokom zo zeme alebo skokom z iných objektov (napr. stoličky, stola, strechy a  
pod.) 

 Nikdy neskáčte z trampolíny priamo na zem či inú podložku. 

 Nepoužívajte trampolínu ako odrazový mostík k skoku na iný objekt. 

 

 Najprv si privyknite na pružnosť trampolíny. 

 Zamerajte sa na základné postavenie Vášho tela. Potom môžete začať vykonávať základné 
skoky. 
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 Najskôr dôkladne zvládnite základné pozície tela a jednoduché skoky. Až ich budete schopný 
vykonať s ľahkosťou a kontrolou, môžete prejsť k skokom náročnejším. 

 Vyhnite sa príliš vysokým skokom. Zostaňte nižšie, kým nezískate kontrolu nad skokom, a 
opakujte si pristátie do stredu trampolíny. Kontrola je dôležitejšia ako výška. 

 Kontrolovaný skok je taký, keď doskočíte do rovnakého miesta odrazovej plochy, z ktorého ste 
vyskočili. 

 SKÁKANIE ZASTAVÍTE DOPADOM NA ODRAZOVÚ PLOCHU S MIERNE POKRČENÝMI 
KOLENAMI. KOLENÁ POKRČTE VO CHVÍLI, KEĎ SA VAŠE CHODIDLÁ DOTKNÚ 
ODRAZOVEJ PLOCHY. Túto zručnosť využijete aj vo chvíli, keď stratíte rovnováhu alebo 
kontrolu nad skokom (viď obrázok dole). 

 

 Počas skákania držte hlavu rovno a pozerajte sa na okraj odrazovej plochy/trampolíny. 

 Skáčte v strede odrazovej plochy. Neskáčte alebo nestúpajte na rámový kryt (resp. rám a 
pružiny), nie je určený na podopieranie váhy človeka. 

 NIKDY NEROBTE KOTÚLE ALEBO SALTÁ AKÉHOKOĽVEK TYPU (DOPREU ALEBO 
DOZADU). Dopad na hlavu, krk či chrbát môže spôsobiť vážne zranenie, ochrnutie alebo 
smrť. Dokonca, aj keď dopadnete do stredu plachty. 

 

 NIKDY NESKÚŠAJTE NASKOČIT NA TRAMPOLÍNU, KEĎ TAM JE NIEKTO INÝ, ABY 
ZÍSKAL VÝŠKU. 

 Neskáčte príliš dlhú dobu v jednom kuse až do vyčerpania, zvyšujete tým riziko zranenia. 

ZOZNAM DIELOV V BALENÍ 

 Trampolína 

 Nohy 

 Držadlo 
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MONTÁŽ 

1. Skontrolujte vnútorné závity na nožných podperách (Ak ich nenájdete na odkrytej strane 
trubky, budú závity na druhom konci. Premiestnite teda gumovú krytku z jedného konca na 
druhý). 

2. Otočte rám spodnou stranou nahor (A). Na spodnej strane nájdete 6/8 výstupkov s plastovými 
krytmi. Tieto kryty dajte dole. 

3. Naskrutkujte všetky nožné podpery (B) na jednotlivé výstupky (C). 

4. Pretočte trampolínu späť, postavte ju na nožné podpery (D). 

5. Skontrolujte, či sú nohy pevne priskrutkované. Túto kontrolu vykonávajte pred každým 
použitím trampolíny. 

6. Pripevnite nastaviteľné držadlo na nohy trampolíny a spojte ich dohromady. 
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OCHRANA A ÚDRŽBA 

 Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť trampolíny, dodržujte pravidlá uvedené v predošlých 
kapitolách. 

 Pravidelne trampolínu kontrolujte, aby ste zistili, či nedošlo k opotrebovaniu, poškodeniu alebo 
či nechýbajú niektoré súčasti. 

o Skontrolujte, či sú všetky pružinové spoje (zaisťovacie kolíky) stále neporušené a 
nemôžu sa počas hry uvoľniť. 

o Skontrolujte všetky kryty a ostré hrany, a ak je to potrebné, musia byť príslušné časti 
nahradené. 

o Skontrolujte, či sú skákacia plocha, polstrovanie a ochranná sieť bez závad. 

o Uistite sa, že stuhové uzávery sú pri používaní trampolíny správne uzavreté. 

 Za silnejšieho vetra by mohla byť trampolína odfúknutá a zničená. Preto ju v takom prípade 
radšej premiestnite do krytého priestoru. 

 Akékoľvek úpravy vykonané spotrebiteľom (napr. pridanie príslušenstva) musia byť vykonané 
podľa pokynov výrobcu. 

 Slnečné svetlo, dážď, sneh a extrémne teploty znižujú postupom času pevnosť týchto častí. V 
zimných mesiacoch môže byť trampolína poškodená nánosmi snehu alebo extrémne nízkymi 
teplotami. Radšej preto uložte skladaciu plochu do vnútorných priestorov. 

 Pre premiestnenie trampolíny sú potrebné aspoň dve dospelé osoby. Trampolínu zdvihnite 
mierne od zeme (neťahajte ju po zemi) a držte ju stále vodorovne. Spojovacie body obaľte 
ochrannou páskou, aby nedošlo k rozpojeniu konštrukcie. Pre zložitejší (náročnejší) druh 
premiestňovania by ste mali trampolínu najprv rozložiť. PO KAŽDOM PREMIESTNENÍ 
VYKONAJTE ÚPLNÚ BEZPEČNOSTNÚ PREHLIADKU. 

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.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„Kupujúci, 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): 

 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  

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

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

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 
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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.  

 

Dátum predaja :                  Razítko a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 

  


