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Blahoželáme Vám k zakúpeniu skákacích topánok. Ide o unikátny výrobok pre šport a voľný 
čas.  

Pred prvým použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý manuál a dodržujte všetky inštrukcie 
uvedené v manuáli.  

Používateľský manuál obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a spôsobu používania 
skákacích topánok. Tieto pokyny musia byť vždy dodržiavané, aby nedošlo k zraneniu používateľa ani 
okolitých osôb.  

Po prečítaní si manuál uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad ďalšej potreby.  

POPIS PRODUKTU 

Skákacie topánky možno definovať ako pružinový systém, ktorý pri stlačení umožňuje používateľovi 
odraz od zeme smerom nahor.  

Vďaka špeciálnej konštrukcii a oblúkovej pružine sa pri stlačení pružiny energia posúva smerom 
dozadu, pod päty používateľa, čo umožňuje optimálny prenos sily ako počas odrazu, tak pri dopadoch 
z veľkej výšky. Dochádza k prirodzenému prenosu energie a používateľ tak môže doslova "lietať“. 

Skákacie topánky majú pred sebou veľkú budúcnosť. Pri behu na skákacích topánkach možno docieliť 
vysokej rýchlosti, skákať 2 m do výšky a viac než 3 m do diaľky, čo je vo svete športu a zábavy niečím 
úplne nevídaným. Táto pomôcka je vhodná najmä pre deti, ktorým pomôže posilniť telo v období 
rastu, bez toho, aby boli zaťažované kĺby.  

Určite si aj vy obľúbite vzrušujúci pohyb na skákacích topánkach. 

KOMPONENTY 

(Skákacie topánky + kľúč) 

1. Viazanie 

2. Plastový nášľap 

3. Gumová pätka 

4. Pružina 

  

NÁRADIE: 

• Imbusový kľúč pre správne nastavenie skákacej topánky podľa potrieb používateľa. 

POUŽÍVANIE 
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Skákacie topánky možno používať: 

• Na rovnom, spevnenom povrchu. 

• Na bezpečnom, prehľadnom mieste s dostatkom voľného priestoru.  

Skákacie topánky je zakázané používať: 

• V blízkosti ciest pre motorové vozidlá a ďalších nebezpečných miestach.  

• Na nespevnenom, mäkkom alebo klzkom povrchu: na tráve, koberci atď.    

• Na svahoch či schodištiach a v tesných uličkách, kde bezprostredne hrozí vznik pádu a 
zranenia.  

• Pre beh medzi prekážkami. 

TECHNIKA POUŽÍVANIA 

1. Príprava: 

• Pripravte si skákacie topánky. 

• Oblečte si pohodlné, športové oblečenie a športovú obuv. 

• Používajte ochrannú výbavu: tz. helmu a chrániče na zápästia, lakte a kolená. 

  

2. Nastavenie skákacích topánok: 

• Prispôsobenie dĺžky upínacích remienkov a horného viazania: 

 

Výstelka držiakov kolien musí byť pod úrovňou jabĺčka. Pre nastavenie horného viazania 
ľahko povoľte imbusové skrutky v plastovej objímke lýtkovej opierky. Uvoľnenie skrutiek 
umožní posun horného viazania hore/dole. Zvyčajne nie je potrebné hýbať fixačnou objímkou. 
V prípade posunutia či vychýlenia objímku pred dotiahnutím skrutiek opäť zarovnajte. Po 
nastavení horného viazania do optimálnej polohy utiahnite napevno skrutky objímky, ale 
dávajte pozor, aby ste ich nepretiahli. Remienok pod kolenom nie je potreba doťahovať na 
doraz. Skákacie topánky sa tak budú ľahšie ovládať a budú stabilnejšie. 

Poznámka: Všetky kontaktné miesta sú vybavené výstelkou. V prípade poškodenia 
spojovacieho materiálu či iných dielov sa obráťte na naše servisné oddelenie.  

3. Pred použitím výrobku skontrolujte: 
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• Dotiahnutie všetkého spojovacieho materiálu. 

• Upevnenie horného viazania v objímke. 

Poznámka: Všetky skrutkové spoje (okrem skrutiek plastovej objímky) sú zabezpečené špeciálnou 
farbou proti uvoľneniu. Ak zaisťovacia farba neplní svoj účel, kontaktuje naše servisné oddelenie. 

4. Tipy pre začiatočníkov: 

    

1) Začiatočníci by si mali nasadzovať skákacie topánky v sede. 

2) Remienky upínajúce priehlavok chodidla musia byť riadne zapnuté. Oba remienky by mali 
smerovať k vonkajšej strane chodidla.  

3) Po správnom nastavení a upnutí spodného viazania je potreba upevniť horné viazanie. 

4) Upnite remienok/remienky horného viazania. Tieto remienky nemusíte uťahovať napevno. 

5) Pri vstávaní sa pridržiavajte múru, požiadajte o pomoc kamaráta alebo použite akúkoľvek 
stabilnú oporu. 

6) Začiatočníci by sa nemali pokúšať o skákanie alebo stoj na jednej nohe.  

7) Skákanie začnite trénovať až po tom, čo získate na skákacích topánkach dostatočnú istotu. 

8) Po ovládnutí bezpečného pohybu a skákania, môžete odskrutkovať z nášľapnej plochy 
bezpečnostnú skrutku - skákacie topánky tak poskytnú možnosť profesionálnejšieho využitia.  

5. Tipy pre pokročilých: 

 

1) Najskôr prevlečte remienok vzadu za lýtkom. 

2) Potom remienok prevlečte krížom cez kolenný oblúk. 

3) Omotajte remienok za kolenom a tento postup opakujte. 

4) Remienok zaviažte na zadnej strane nohy, aby Vám pri skákaní neprekážal. 

Na pravom kolene je čierny, skrátený remienok, ktorý sa okolo 
nohy obmotáva iba raz. Je uviazaný mimo špičky kolena, aby bolo 
pri páde koleno ochránené pred zranením.  

 

6. Všeobecné odporučenia: 

Buďte opatrní a predchádzajte pádu. Skoky vykonávajte až po zvládnutí základnej techniky 
pohybu. Nepreceňujte sa.  

Odporučenia pre deti: 



6 

 

1) Deti by si mali skákacie topánky upevňovať v sede na vysokej stoličke. Vstávať by mali za 
pomoci dospelého dozoru. 

2) Dieťa by malo byť počas pohybu na skákacích topánkach sprevádzané dospelou osobou. 

3) Pre nácvik rovnováhy je nevyhnutné nestáť na mieste, ale byť neustále v pohybe.  

4) Z bezpečnostných dôvodov nenechávajte deti pri tréningu na skákacích topánkach bez 
dozoru.  

Ako vstať po páde: 

Začiatočníci nie sú zvyčajne schopní sa po spadnutí postaviť späť na nohy bez pomoci ďalšej 
osoby. Preto by mal každý, kto nie je schopný sa zo zeme zdvihnúť na nohy sám, vždy 
trénovať za prítomnosti ďalšej osoby.  

7. Východisková pozícia: 

1) Nasaďte si skákacie topánky v sede na nejakom vyššom sedisku (napr. barová stolička). 

2) Preneste váhu na skákacie topánky, postavte sa a prešľapovaním udržujte rovnováhu. 

   

UPOZORNENIE 

1) Používateľ by mal používať nielen ochrannú helmu, ale aj chrániče kolien, zápästia a lakťov. 

2) Opatrne prešľapujte z jednej nohy na druhú a nacvičte si techniku chôdze. Techniku skákania 
začnite trénovať až po tom, čo budete mať pri chôdzi na skákacích topánkach dostatočný 
pocit istoty. 

3) Dĺžka tréningu závisí len na Vašich cieľoch a telesnej kondícii.  

Pre Vašu bezpečnosť: 

Tieto skákacie topánky predstavujú vysoko kvalitný výrobok vyrobený z ľahkých materiálov. Pre 
zaistenie bezpečnosti chráňte skákacie topánky pred poškodením a udržujte ich v plne funkčnom 
stave.  

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

• Varovanie!!! Skákacie topánky nepoužívajte, ak sa liečite so zlomeninou či iným zranením 
alebo v prípade ochorenia, ktoré by mohlo ovplyvniť Vaše reakcie.  

• Nikdy nevynechávajte pred použitím skákacích topánok zahrievacie cviky.  

• Skákacie topánky nepoužívajte na klzkom, nerovnom povrchu, na koberci, schodisku alebo v 
kopci.  

• Nerobte žiadne neodborné opravy a nesnažte sa výrobok rozobrať alebo akokoľvek 
upravovať. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na naše oddelenie starostlivosti o 
zákazníka. 

• Po každom použití zotrite zo skákacích topánok prach a nečistoty.  

ÚDRŽBA 

• V prípade akejkoľvek poruchy musí byť výrobok opravený v súlade so všetkými pokynmi v 
tomto manuáli. 

• Opravy by mal vždy vykonávať autorizovaný servisný technik. 

• Na čistenie používajte iba suchú handričku. 
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• Chráňte pružiny skákacích topánok pred kontaktom s ostrými predmetmi.  

ŠPECIFIKÁCIE 

Model: Hoppino 

• Rozmery: 66,5(D) x 58,5(Š) x 42(V) cm 

• Hmotnosť (netto): 4,5 kg/pár 

• Hmotnosť (brutto): 5,5 kg/pár 

• Pružina: sklolaminátové vlákno 

• Kostra: hliníková zliatina 

• Plocha pre chodidlo: polypropylén 

• Remienky: nylon 

• Odrazová pätka: guma 

• Výstelka v oblasti lýtok: EVA pena 

• Nosnosť: 60 kg 

Model: Hoppero 

• Rozmery: 88(D) x 29(Š) x 38(V) cm 

• Hmotnosť (netto): 7,5 kg/pár 

• Hmotnosť (brutto): 9,5 kg/pár 

• Pružina: sklolaminátové vlákno 

• Kostra: hliníková zliatina 

• Plocha pre chodidlo: polypropylén 

• Remienky: nylon 

• Odrazová pätka: guma 

• Výstelka v oblasti lýtok a holení: EVA pena 

• Nosnosť: 100 kg 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

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 
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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.  

„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 poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• 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: 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou 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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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: 

 


