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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto 
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní 
výrobku. Uchovejte jej pro jeho připadne další použití.

SEZNAM DÍLŮ

DÍL POPIS POČET

1 Gumový kryt horního zábradlí 1

2 Skákací podložka 1

3 Bezpečnostní podložka 1

4 Pružiny 36

5 Nohy s krytkami 6

6 Držák madla se zajišťovacím 
šroubem 2

7 Horní část madla 1

NÁVOD K INSTALACI

Krok 1: Sestavte skákací základnu. 
Trampolínu otočte doskočištěm dolů  
na rovnou, pevnou plochu.

Krok 2: Připojte nohy k trampolíně. 
Nohy č.1 až 4 zatočte do závitových pouzder 
na trampolíně, dokud nejsou zabezpečené.  
Dvě závitová pouzdra zůstávají volná, jak je  
znázorněno níže (viz. šipky). NEUTAHUJTE  
nohy příliš silně.

Krok 3: Připevněte držáky madla
Umístěte trampolínu do polohy pro užívání (doskočištěm vzhůru). 
Na nohy č.5 a 6, ze kterých jste sundali gumové krytky nasuňte držá-
ky madla (dle vyobrazení níže), nohy zatočte do zbývajících volných 
závitových pouzder a nasaďte gumové krytky zpět. Držáky madla 
srovnejte a dotáhněte zajišťovací šrouby.

TRAMPOLÍNA Ø 100 cm  
s madlem

NÁVOD K POUŽITÍ Model: CFTW-40“
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Krok 5: Připevněte horní část madla. 
Vložte oba konce horní části madla do 
pravého a levého držáku madla. Zajistěte 
připojením tak, že zatlačíte na zajišťovací 
knoflík a necháte oba kusy zapadnout do 
sebe. Než budete pokračovat, ujistěte se, 
že uslyšíte cvaknutí a že jsou tak spojené 
tyče zabezpečené.

Trampolína je nyní kompletní.

DŮLEŽITÉ:
1.  Důležité – Pravidelně kontrolujte stav trampolíny, abyste se ujistili, že není poškozená. Všechny poškoze-

né díly by měli být okamžitě vyměněny.
2.  Poznámka – Tento fitness nástroj je sestaven pro domácí užití a neměl by být používán dětmi. Děti, by 

neměli být k trampolíně ani pouštěny.
3.  Tento fitness nástroj by měl být používán pouze v prostorech, kde je dost místa, aby mohla být cvičení 

prováděna správně. Nepoužívejte v malých prostorách, nebo v místnostech s nízkým stropem.
4.  Důležité – Před začátkem cvičebního programu, by měla proběhnout konzultace o vhodnosti cviků s Va-

ším lékařem. Nadměrné nebo špatné cvičení může poškodit vaše zdraví.

Varování!!!
1) Pouze pro jednu osobu
2) Skákejte uprostřed
3) Brýle, šperky a hodinky musí být sundány a kapsy vyprázdněny
4) Kryt a povrch skákací plochy musí být kompletně suchý
5) Pozor na zdravotní rizika (zranění kotníku atd.)
6) Neskákat pod vlivem alkoholu, drog nebo s cigaretou
7) Provádějte pravidelné kontroly výrobku a měňte poškozené díly
8) Neskákat ve tmě
9) Je zakázáno lézt pod trampolínu
10) Neumisťujte žádné předměty pod trampolínu
11) Neskákat na trampolínu z jiných objektů



12) Trampolína musí být používána pouze na rovném, suchém povrchu
13) Trampolína, není určena pro veřejné využití (např. školní hřiště), je určena pouze pro domácí využití.

Vysvětlení symbolů z labelu na výrobku
1) Během používání trampolíny nekuřte
2) Skákejte bez bot
3) Neskákejte na trampolíně pokud jste těhotná
4) Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem
5) Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce
6) Nesmí skákat více než jedna osoba.
7) Odstraňte veškeré ostré předměty, které by mohly trampolínu poškodit

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci po-
tenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy děleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 

použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese rizi-
ko případné škody výhradně majitel.  Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí 
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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