
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 754 Skladacia trampolína inSPORTline 122 cm 

 

Priemer:  

 36'' (91 cm) 

 38'' (96 cm) 

 40'' (102 cm) 

* 48'' (122 cm) 

 55'' (140 cm) 
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NAJSKÔR SI PREČÍTAJTE UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL !!! 

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. 

V PRÍPADE STRATY ALEBO POŠKODENIA NIEKTORÉHO Z DIELOV KONTAKTUJTE PREDAJCU. 
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OBSAH BALENIA 

Označenie Názov dielu 36" 38" 40" 48" 55" 

1 Kryt pružín 1 1 1 1 1 

2 Horný rám s krytkami 1 1 1 1 1 

3 Skákacia plocha 1 1 1 1 1 

4 Prepravný obal 1 1 1 1 1 

5 Noha 6 6 8 8 8 

6 Krytka nohy 6 6 8 8 8 

8 Pružina 32 32 36 44 48 

10 Remienok 1 1 1 1 1 
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Pri zostavovaní našich manuálov sa vždy snažíme uvádzať aktuálne informácie, týkajúce sa 
špecifikácie a vlastností produktu. Vďaka našej snahe výrobky neustále vylepšovať, sa však môže 
stať, že sa budú informácie týkajúce sa konštrukcie, špecifikácie či dizajnu mierne líšiť. 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny v časti tohto manuálu. 

 Pred začatím montáže trampolíny skontrolujte obsah balenia a uistite sa, že boli dodané všetky 
potrebné diely. Ak niektorý z dielov chýba, obráťte sa na svojho predajcu. 

 Uchovávajte baliace materiály mimo dosahu detí. 

 Pred začatím montáže si prečítajte všetky montážne pokyny. 

 Pre montáž budete potrebovať vhodné náradie a dostatok voľného miesta. 

 Montáž musí vždy vykonávať minimálne jedna dospelá osoba. 

 Z bezpečnostných dôvodov používajte počas montáže ochranné rukavice. 
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MONTÁŽNE POKYNY 

ZOSTAVENIE 

UROBTE SI DOSTATOK MIESTA PRE ROZLOŽENIE ODRAZOVEJ PLOCHY A RÁMU. 

VAROVANIE: NIEKTORÉ MONTÁŽNE KROKY MÔŽU VYŽADOVAŤ POMOC 2 OSÔB. 

VAROVANIE: MONTÁŽ NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI. 

1. Podľa obrázku nižšie rozložte horný rám do tvaru polkruhu (Obr. A). 

VAROVIANIE: DBAJTE BEZPEČNOSTI A NEDÁVAJTE DLANE DO BLÍZKOSTI KĹBOVÝCH 
SPOJOV. 

2. Roztvorte konštrukciu (Obr. B). 

3. Po zaklapnutí poistky (úplnom roztvorení horného rámu) vykonajte montáž nôh a krytu pružín (Obr. 
C, D). 
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UPEVNENIE KRYTU NA PRUŽINY 

 

VAROVANIE: Z bezpečnostných dôvodov nesmú deti trampolínu používať, pokiaľ nie je upevnený kryt 
pružín (hrozí riziko vážneho či smrteľného úrazu). 

DEMONTÁŽ 

VAROVANIE: ROZKLADANIE BUDE MOŽNO VYŽADOVAŤ POMOC 2 OSÔB. 

VAROVANIE: DEMONTÁŽ TRAMPOLÍNY NESMÚ PREVÁDZAŤ DETI. 

Zaistite dostatok voľného miesta pre demontáž a potom odstráňte kryt pružín (Obr. B). 

1. Demontujte nohy (Obr. C). 

2. Postavte sa na rám tak, aby ste jednu polovicu rámu zaistili a druhú polovicu mohli pritiahnuť k sebe 
pomocou remienka (Obr. E, F). 

VAROVANIE: Nedávajte dlane do blízkosti kĺbových spojov. 
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CVIKY 

UPOZORNENIE: Pred začatím tréningu je potreba organizmus na následnú záťaž pripraviť. Pre ochranu 
svalstva odporúčame pred každým cvičením na trampolíne vykonávať po dobu 5 až 10 minút strečingové 
cviky. 

Nízke skoky 

Neskáčte príliš vysoko. Nohy držte rozkročené - chodidlá by od seba mala byť 30 - 45 cm. Pri dopade a 
odraze vždy mierne pokrčte nohy v kolenách. 

Cvik robte po dobu 1 - 3 minúty. 

 

Vysoké skoky 

Skáčte do výšky asi 30 - 45 cm. Odrážajte sa s nohami pri sebe, po odraze napínajte chodidlá a palce 
smerom nadol. Pri dopade vždy nohy mierne rozkročte. 

Cvik robte po dobu 1 - 3 minúty. 

 

Jogging 

Behajte na mieste. Zdvíhajte kolená vysoko a pomáhajte si pohybom horných končatín. Čím vyššie zdvíhate 
kolená, tým viac precvičujete brušné svalstvo. 
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Cvik robte po dobu 1 - 10 minút. 

 

Roznoženie so vzpažením 

Odrážajte sa s nohami pri sebe a rukami pozdĺž tela. Pri výskoku zdvihnite ruky nad hlavu a rozkročte nohy 
na vzdialenosť približne 60 cm. Pri dopade dajte nohy k sebe a ruky k telu. 

Cvik opakujte 10 – 50 krát. 

 

Vytáčanie hornej a dolnej polovice tela opačným smerom 

Pri výskoku vytočte ramená a hornú polovicu tela smerom doprava, panvu a kolená vytočte doľava. Pri 
ďalšom skoku vytočte ramená a hornú polovicu tela doľava a panvu a kolená smerom doprava. 

Cvik opakujte 10 – 50 krát. 

 

Vysoký a nízky kop 

Slabo sa odrazte a vykopnite vysoko jednu nohu s rukami v bok. Pri ďalšom výskoku vykopnite nižšie 
(zhruba do polovice výšky predchádzajúceho kopu) druhou nohou. Počas skákania striedajte nohy. 

Cvik robte po dobu 1 - 5 minút. 

 

Klus s činkami 

Vezmite si do rúk činky o váhe 1,5 kg až 2,5 kg. Behajte na mieste, dvíhajte vysoko kolená a zapojte do 
pohybu horné končatiny. 

Cvik robte po dobu 30 sekúnd až 3 minúty. 
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Rozpažovanie a predpažovanie 

Uchopte do rúk činky a zveste ruky pozdĺž tela. Po odraze ruky rozpažte, pri ďalšom skoku ruky predpažte. 

Cvik opakujte 10 – 25 krát. 

 

Cvičenie so závažím na členkoch a zápästiach 

Pre zvýšenie náročnosti jednotlivých cvikov použite závažie na členky a zápästia. 

 

Nepreťažujte sa a u cvikov si vždy strážte ich dĺžku a počet opakovaní. Počet opakovaní vždy prispôsobte 
svojej aktuálnej telesnej kondícii. 

Pre spríjemnenie tréningu doporučujeme pestrosť cvikov a počúvanie hudby. 

VAROVANIE 

TRAMPOLÍNU MOŽNO POUŽÍVAŤ IBA POD DOHĽADOM DOSPELEJ OSOBY. 

 

Nevstupujte na trampolínu viac 
ako jeden človek! Ak na 
trampolíne skáče súčasne viac 
osôb, zvyšuje sa riziko vzniku 
zranení (najmä hlavy, nôh, 
krčnej a chrbtovej chrbtice). 

 

Nerobte žiadne akrobatické 
kúsky (tzv. saltá) - pri dopade 
na hlavu alebo krčnú chrbticu 
môže dôjsť k vážnym či 
smrteľným zraneniam. 
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

UMIESTNENIE TRAMPOLÍNY 

Užívateľ by mal mať nad sebou minimálne 8 m voľného miesta. V blízkosti skákacej plochy by sa nemali 
pohybovať žiadne nebezpečné objekty (vetvy stromov, hojdačky, vodné plochy, drôty vysokého napätia, 
múry, ploty a pod.). 

Z bezpečnostných dôvodov dbajte opatrnosť pri výbere plochy vhodnej pre umiestnenie trampolíny. 

 Trampolínu umiestnite na rovný podklad. 

 Zaistite dostatočné osvetlenie. 

 Zistite voľný priestor pod trampolínou. 

V prípade nedodržania pokynov sa zvyšuje riziko vzniku úrazu. 

DÔLEŽITÉ: 

 Z bezpečnostných dôvodov dodržujte uvedené montážne pokyny a nepúšťajte svoje dieťa na 
trampolínu skôr, ako si prečítate všetky bezpečnostné pokyny. 

 Pred použitím skontrolujte stabilitu trampolíny - či všetky nohy stoja pevne na zemi, a či je kryt 
pružín riadne upevnený. 

POKYNY K POUŽITIU 

1. Dbajte na opatrnosť počas rozbaľovania a zostavovania produktu. Z dôvodu obsahu drobných dielov 
a baliacich materiálov musí montáž vykonávať dospelá osoba. 

2. Deti môžu trampolínu používať len pod dohľadom dospelej osoby. Nikdy nenechávajte dieťa v 
blízkosti trampolíny bez dozoru. 

3. Pri použití vonku umiestnite trampolínu na rovný, spevnený povrch (najlepšie na trávnik), v 
dostatočnej vzdialenosti od vodných plôch. Neumiestňujte trampolínu na terasu, príjazdovú cestu 
alebo do blízkosti budov. 

4. Skontrolujte, že sa pod trampolínou nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli spôsobiť vznik 
úrazu (napr. hračky). 

5. Použitie v interiéri je možné iba v prípade, že je strop dostatočne vysoký. Neumiestňujte trampolínu 
pod osvetlenie. 

6. Odporúčaný minimálny vek užívateľa: 6 rokov, maximálna hmotnosť užívateľa: 100kg. 

7. Trampolína je konštruovaná iba pre 1 užívateľa. Nedovoľte, aby sa na skákacej ploche pohybovalo 
viac osôb naraz. 

8. Užívatelia by nemali nosiť oblečenie ani príslušenstvo, ktoré sa môže o konštrukciu trampolíny 
zachytiť (tz. príliš voľný odev, tašky či batohy, šperky a pod.). 

9. Pri skákaní na trampolíne by sa užívatelia mali pohybovať čo najbližšie jej stredu. Pri skokoch na 
okraji skákacej plochy môže dôjsť k prevráteniu trampolíny. 

10. Pri používaní trampolíny sa v jej blízkosti nesmú pohybovať žiadne deti. 

11. Nedovoľte deťom pohybovať sa v priestore pod trampolínou. 

12. V prípade poškodenia ktoréhokoľvek z dielov prestaňte trampolínu používať. Hrozí riziko úrazu. 

13. Z dôvodu obsahu drobných dielov nie je trampolína vhodná pre deti mladšie 3 rokov. 
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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:  

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

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

 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. „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 145,10 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s 
kúpnou hodnotou vyššou ako 145,10 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja 
zákazníkovi. 
c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

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

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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 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, HB, 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 kupujúcemu. 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. 

 

SK 

inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis:                      Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK 

IČO:                                                           36311723 

DIČ:                                                           SK2020177082 

Telefón:                                                      +421 (0)326 526 701 
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Mail:                                                           objednavky@insportline.sk 

                                                                   reklamacie@insportline.sk 

                                                                   servis@insportline.sk 

Web:                                                           www.insportline.sk 

 

SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo:                                                          Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR 

Centrála:                                                     Dělnická 957, 749 01 Vítkov 

Reklamácie a servis:                                  Čermenská 486, 749 01 Vítkov 

IČO:                                                           26847264 

DIČ:                                                           CZ26847264 

Telefón:                                                      +420 556 300 970 

Mail:                                                           eshop@insportline.cz 

                                                                   reklamace@insportline.cz 

                                                                   servis@insportline.cz 

Web:                                                           www.insportline.cz 

mailto:objednavky@insportline.sk
mailto:reklamacie@insportline.sk
mailto:servis@insportline.sk
http://www.insportline.sk/
mailto:eshop@insportline.cz
mailto:reklamace@insportline.cz
mailto:servis@insportline.cz
http://www.insportline.cz/

