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 Zakresdostawy/częściurządzenia
1  Mata do skakania
2  Obicie ochronne
3  Noga (6x)
4  Zatyczki do gwintów (6x)
5  Kształtki gwintowe (6x)
6  Sprężyny spiralne (30x)

 Ogólneinformacje
Przeczytaćiprzechowaćinstrukcjęobsługi.
Ta instrukcja obsługi dotyczy trampoliny. Zawiera ważne informacje dotyczące 
montażu i użytkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania trampoliny dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi, w szczególności zasady bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń lub 
uszkodzenia trampoliny.
Instrukcja obsługi opiera się na obowiązujących normach i dyrektywach Unii Eu-
ropejskiej. Należy przestrzegać również krajowych dyrektyw i ustaw zagranicz-
nych. Instrukcja obsługi powinna być zawsze pod ręką. Przekazując trampolinę 
innej osobie, należy przekazać razem z nią również niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienierysunków
W tej instrukcji obsługi, na trampolinie lub opakowaniu są stosowane poniższe 
symbole i hasła sygnalizacyjne.

 OSTRZEŻENIE!
Ten symbol oznacza zagrożenie, które w przypadku niewyeliminowania może 
skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.

 WSKAZÓWKA! 
Ten symbol ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.

 
Ten symbol zawiera dodatkowe praktyczne informacje o montażu lub użytko-
waniu.

 
Ten symbol informuje o konieczności dodania opakowania do recyklingu.
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wyczerpania, podczas choroby lub w razie braku koncentracji.
-  Nie skakać z pełnym żołądkiem.
-  Nie używać trampoliny w przypadku braku elementów, uszkodzenia lub nie-

prawidłowego przymocowania.
-  Nie zabierać ze sobą na trampolinę zaostrzonych lub ostrych przedmiotów. 

Zdjąć ozdoby i podobne przedmioty, w razie potrzeby opróżnić kieszenie 
spodni.

-  Używać trampoliny wyłącznie z czystą i suchą matą do skakania.
-  Podczas schodzenia i wchodzenia na trampolinę zachować 

szczególną ostrożność. Nie zeskakiwać z trampoliny i nie ska-
kać z niej na inne przedmioty. Nie skakać również na trampoli-

nę z innych obiektów, np. z dachu.
-  Sprawdzać stale trampolinę pod kątem użyteczności, np. dopuszczalnego zu-

życia części zużywających się. Części zużywające się: Naciąg i jego mocowa-
nie, osłony na trampolinie, zabezpieczenie antypoślizgowe i mata do skakania.

-  Trzymać zwierzęta z dala od trampoliny.

 WSKAZÓWKA!
Ryzykouszkodzenia!
Nienależyte obchodzenie się z trampoliną może prowadzić do jej uszkodzenia.
-  Nie wprowadzać zmian w trampolinie.
-  Przestrzegać warunków gwarancji.

 Wskazówkidotyczącemiejscaustawienia
- Trampolina do fitnessu przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach 

zamkniętych.
-  Obowiązkowo zapewnić wystarczającą ilości wolnej przestrzeni nad głową.
-  Zachować wystarczającą odległość od przeszkód z boku.
- Dopilnować, aby całe otoczenie trampoliny było wolne (min. 1 m).
-  Używać trampoliny tylko przy dobrym świetle dziennym lub wystarczającym 

oświetleniu.
-  Zabezpieczyć trampolinę przed użytkowaniem w niedozwolony sposób i bez 

nadzoru.
-  Usunąć wszystkie przeszkody spod trampoliny.
-  Właściciel trampoliny i osoba nadzorująca odpowiadają za to, aby wszyscy 

użytkownicy zapoznali się z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi.

 Rozpakowanie
1. Usunąć wszystkie części opakowania.
2.  Sprawdzić trampolinę i akcesoria pod kątem ewentualnych szkód transportowych.
3.  Sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone (patrz rys. A).

 Bezpieczeństwo
Użytkowaniezgodnezprzeznaczeniem
Niniejszą trampolinę należy użytkować wyłącznie jako urządzenie do ćwiczeń 
do użytku prywatnego. Nie nadaje się do innych zastosowań, np. jako zabawka 
dla dzieci lub do celów leczniczych. Nie posiada dopuszczenia do ustawiania lub 
użytkowania w komercyjnych lub profesjonalnych klubach. Uwzględnić informa-
cje zawarte w niniejszej instrukcji. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem/
zbyt intensywny trening mogą być szkodliwe dla zdrowia. Trampolina jest przy-
stosowana do maksymalnego obciążenia 100 kg i może być używana wyłącznie 
przez jedną osobę jednocześnie. 

Zasadybezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE!
Zagrożeniadladzieci iosóbzograniczonymimożliwościamifizycznymi,
sensorycznymilubumysłowymi(np.osobyniepełnosprawne,starszeoso-
byzograniczonymizdolnościamifizycznymi iumysłowymi) lubbrakiem
doświadczeniaiwiedzy(naprzykładstarszedzieci).
-  Trampolina może być używana przez dzieci w wieku od 6 lat pod nadzorem 

osób dorosłych.
-  Wytłumacz dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas użytkowania 

trampoliny. Objaśnij im zagrożenia, które mogą wynikać z użytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

-  Nie dawaj dzieciom folii opakowaniowej do zabawy. Dzieci mogłyby się pod-
czas zabawy zaplątać w folię i udusić.

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwoobrażeń!
Ryzyko obrażeń w przypadku użytkowania lekkomyślnego lub niezgodnego z 
przeznaczeniem.
-  Jeżeli trampolina jest uszkodzona, musi zostać naprawiona przez producenta, 

serwis producenta lub osoby o wystarczających kwalifikacjach, aby wyelimino-
wać ryzyko dla użytkownika.

-  Wadliwe lub uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić.
-  Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
-  Nie wprowadzać zmian w konstrukcji trampoliny.
-  Trampolina może być używana wyłącznie przez jedną osobę jednocześnie.
-  Skakać zawsze na środku trampoliny, nie wykonywać skoków akrobatycznych 

(np. salt), ponieważ wiąże się to ze znacznym ryzykiem obrażeń. Lądowanie 
na głowie lub karku może prowadzić do paraliżu, a nawet do śmierci!

-  W żadnym razie nie używać trampoliny pod wpływem alkoholu lub leków, które 
wpływają na percepcję lub pod wpływem narkotyków, w stanie zmęczenia, 
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 Konserwacjaipielęgnacja
Konserwacja
Sprawdzić trampolinę przed każdym użyciem, wszystkie zużyte, uszkodzone lub 
brakujące części niezwłocznie wymienić.
Poniższe warunki mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji:
•  Brak, nieprawidłowe ustawienie lub niestabilne zamocowanie obicia ochronnego.
•  Nacięcia, wystrzępienia lub otwory w macie do skakania lub obiciu ochronnym.
•  Pęknięte sprężyny.
•  Zwisająca, wadliwa lub nieprawidłowo naprężona mata do skakania.
•  Ostre, wystające miejsca ramy lub systemu zawieszeń.
•  Pęknięte lub brakujące elementy zawieszeń lub odłączenie elementów od kra-

wędzi maty.
•  Wygięta lub pęknięta rama albo ostre wystające miejsca ramy. 
Czyszczenie
•   Oczyścić produkt suchą lub wilgotną szmatką. Nie używać specjalnych środ-

ków czyszczących do czyszczenia trampoliny.
Przechowywanie
• Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, w którym nie może zostać uszkodzony.
•  Zakładaj zatyczki kształtek gwintowych podczas demontażu trampoliny w celu 

jej przetransportowania.

 Danetechniczne
Nr modelu: FLX-TR-02
Średnica: ok. 92 cm
Waga: 5,5 kg (7 kg wraz z opakowaniem)
Materiał: Rura stalowa z powleczeniem proszkowym
Maks. udźwig: ok. 100 kg
Klasa użyteczności: H
Nr artykułu: 7786
Ze względu na stałe ulepszanie i rozwijanie naszych produktów możliwe są 
zmiany konstrukcyjne i techniczne. Niniejszą instrukcję obsługi można również 
pobrać jako plik PDF z naszej strony głównej www.flexxtrade.de.

 Utylizacja
Utylizacjaopakowania

 
Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju. Papier i  

 karton  wrzucić do pojemnika na makulaturę, a folie do pojemnika na  
 surowce wtórne.

Utylizacjatrampoliny
Trampolinę zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 Montaż
Trampolina jest dostarczana w stanie wstępnie zmontowanym.

 
• W celu wykonania montażu ustawić trampolinę na miękkim podłożu, 
 np.  na opakowaniu. W ten sposób można ochronić obicie ochronne  
 przed ewentualnymi uszkodzeniami.

  • Jeżeli to możliwe, zachować zatyczki do gwintów do użytku w później- 
 szym czasie.

1.  Ustawić trampolinę na podłodze do góry nogami (patrz rys. B).
2.  Sprawdzić, czy wszystkie sprężyny spiralne 6  na spodzie są dostępne i za-

czepione.
3.  Zdjąć zatyczkę ochronną 4 .
4.  Dokręcić nogi 3  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do kształ-

tek gwintowych 5 .
5.  Ostrożnie obrócić trampolinę. Ustawić ją na odpowiednim i równym podłożu 

(patrz rozdział „Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia”).
Montaż jest zakończony.

 Używanie
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania trampoliny można znaleźć na 
dołączonej dodatkowej stronie. Przed użyciem trampoliny uwzględnić następu-
jące punkty:
•   Sprawdzić trampolinę przed każdym użyciem. Sprawdzić, czy obicie ochronne 

i wszystkie sprężyny znajdują się we właściwym miejscu i są prawidłowo przy-
mocowane.

•  Mata do skakania musi być czysta, sucha i nieuszkodzona.
•  Dzieci i początkujący mogą wymagać pomocy podczas wchodzenia na tram-

polinę i schodzenia z niej. Muszą być również nadzorowane/nadzorowani pod-
czas korzystania z trampoliny.

•  Dopilnować, aby obicie ramy było zainstalowane w prawidłowy i stabilny sposób. 
Wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części niezwłocznie wymienić.

•  Zdjąć wszystkie przedmioty z trampoliny. Na trampolinie nie mogą leżeć żadne 
przedmioty.

•  Amortyzować uderzenia przez uginanie kolan w momencie zetknięcia stóp z 
matą do skakania. Przed rozpoczęciem wykonywania innych rodzajów ruchów 
należy poćwiczyć.

•  Ćwiczyć podstawowe skoki i pozycje ciała przed próbą wykonania trudniej-
szych ćwiczeń.

•  Podczas skakania: Głowa powinna być wyprostowana, oczy skierowane na 
krawędź trampoliny. To umożliwia lepsze kontrolowanie skoków.
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Poniższe warunki mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji:
•  Brak, nieprawidłowe ustawienie lub niestabilne zamocowanie obicia ochronnego.
•  Nacięcia, wystrzępienia lub otwory w macie do skakania lub obiciu ochronnym.
•  Pęknięte sprężyny.
•  Zwisająca, wadliwa lub nieprawidłowo naprężona mata do skakania.
•  Ostre, wystające miejsca ramy lub systemu zawieszeń.
•  Pęknięte lub brakujące elementy zawieszeń lub odłączenie elementów od kra-

wędzi maty.
•  Wygięta lub pęknięta rama albo ostre wystające miejsca ramy. 
Czyszczenie
•   Oczyścić produkt suchą lub wilgotną szmatką. Nie używać specjalnych środ-

ków czyszczących do czyszczenia trampoliny.
Przechowywanie
• Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, w którym nie może zostać uszkodzony.
•  Zakładaj zatyczki kształtek gwintowych podczas demontażu trampoliny w celu 

jej przetransportowania.

 Danetechniczne
Nr modelu: FLX-TR-02
Średnica: ok. 92 cm
Waga: 5,5 kg (7 kg wraz z opakowaniem)
Materiał: Rura stalowa z powleczeniem proszkowym
Maks. udźwig: ok. 100 kg
Klasa użyteczności: H
Nr artykułu: 7786
Ze względu na stałe ulepszanie i rozwijanie naszych produktów możliwe są 
zmiany konstrukcyjne i techniczne. Niniejszą instrukcję obsługi można również 
pobrać jako plik PDF z naszej strony głównej www.flexxtrade.de.

 Utylizacja
Utylizacjaopakowania

 
Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju. Papier i  

 karton  wrzucić do pojemnika na makulaturę, a folie do pojemnika na  
 surowce wtórne.

Utylizacjatrampoliny
Trampolinę zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 Montaż
Trampolina jest dostarczana w stanie wstępnie zmontowanym.

 
• W celu wykonania montażu ustawić trampolinę na miękkim podłożu, 
 np.  na opakowaniu. W ten sposób można ochronić obicie ochronne  
 przed ewentualnymi uszkodzeniami.

  • Jeżeli to możliwe, zachować zatyczki do gwintów do użytku w później- 
 szym czasie.

1.  Ustawić trampolinę na podłodze do góry nogami (patrz rys. B).
2.  Sprawdzić, czy wszystkie sprężyny spiralne 6  na spodzie są dostępne i za-

czepione.
3.  Zdjąć zatyczkę ochronną 4 .
4.  Dokręcić nogi 3  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do kształ-
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5.  Ostrożnie obrócić trampolinę. Ustawić ją na odpowiednim i równym podłożu 

(patrz rozdział „Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia”).
Montaż jest zakończony.

 Używanie
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania trampoliny można znaleźć na 
dołączonej dodatkowej stronie. Przed użyciem trampoliny uwzględnić następu-
jące punkty:
•   Sprawdzić trampolinę przed każdym użyciem. Sprawdzić, czy obicie ochronne 

i wszystkie sprężyny znajdują się we właściwym miejscu i są prawidłowo przy-
mocowane.

•  Mata do skakania musi być czysta, sucha i nieuszkodzona.
•  Dzieci i początkujący mogą wymagać pomocy podczas wchodzenia na tram-

polinę i schodzenia z niej. Muszą być również nadzorowane/nadzorowani pod-
czas korzystania z trampoliny.

•  Dopilnować, aby obicie ramy było zainstalowane w prawidłowy i stabilny sposób. 
Wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części niezwłocznie wymienić.

•  Zdjąć wszystkie przedmioty z trampoliny. Na trampolinie nie mogą leżeć żadne 
przedmioty.

•  Amortyzować uderzenia przez uginanie kolan w momencie zetknięcia stóp z 
matą do skakania. Przed rozpoczęciem wykonywania innych rodzajów ruchów 
należy poćwiczyć.

•  Ćwiczyć podstawowe skoki i pozycje ciała przed próbą wykonania trudniej-
szych ćwiczeń.

•  Podczas skakania: Głowa powinna być wyprostowana, oczy skierowane na 
krawędź trampoliny. To umożliwia lepsze kontrolowanie skoków.
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musi zostać wysłane do serwisu, należy pamiętać o odpowiednim zapakowaniu. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody transportowe. Wady urządzenia nie 
objęte (lub już nie objęte) przez zakres gwarancji, szkody po upływie okresu 
gwarancji lub szkody, z powodu których gwarancja wygasła, usuwamy odpłatnie. 
W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia do naszego serwisu.

..............................................................................................................................

 KARTAGWARANCYJNA
W razie zapotrzebowania na naprawę gwarancyjną starannie wypełnić i wysłać 
razem z urządzeniem i paragonem. Obowiązuje przez trzy lata od daty zakupu.

Artykuł:Trampolinasportowa

Informacje o wadzie: ............................................................................................       

Miejsce zakupu: (dołączyć paragon) ..........................................................................

FlexxtradeServiceCenter
c/oTeknihallElektronikGmbH
Breitefeld15,64839Münster,Germany
Hotline:00800/78747874(Połączeniebezpłatneztelefonustacjonarnego.
Połączenieztelefonukomórkowegopłatnewedługstawkioperatora.)
E-mail:flexxtrade-pl@teknihall.com

Nabywca

Nazwisko: .............................................................................................................

Kod pocztowy, miejscowość: ................................................................................

Ulica:.....................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................................
(na potrzeby wysyłania informacji o stanie naprawy)

Podpis:..................................................................................................................

 GWARANCJA
Model:Trampolinasportowa

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Nasze produkty są poddawane ścisłej 
kontroli jakości. Jeżeli mimo to urządzenie nie działa w nienaganny sposób, pro-
simy o skontaktowanie się z naszym serwisem pod adresem podanym poniżej. 
Jesteśmy również dostępni dla Państwa pod numerem infolinii serwisowej poda-
nym poniżej. Przedprzesłaniemuszkodzonegourządzeniaprosimyokon-
takttelefonicznyznaszymcentrumserwisowym.Topozwoliprzyspieszyć
realizację.
Okres gwarancji wynosi 3 lata i zaczyna się od dnia zakupu. Należy zachować 
paragon jako potwierdzenie zakupu.
W odniesieniu do świadczeń gwarancyjnych obowiązują następujące zasady 
(bez ograniczenia praw ustawowych użytkownika).
•  Świadczenia gwarancyjne są możliwe wyłącznie w okresie maks. 3 lat, liczo-

nych od daty zakupu. Nasze świadczenie gwarancyjne jest ograniczone do 
usunięcia wad materiałowych i produkcyjnych lub wymiany urządzenia. Nasze 
świadczenia gwarancyjne są dla Państwa bezpłatne.

•  Roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po zauważe-
niu problemu. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwa-
rancji jest wykluczone, chyba że roszczenia gwarancyjne zostały zgłoszone w 
terminie 2 tygodni od upływu okresu obowiązywania gwarancji.

•  Wadliwe urządzenie należy przesłać (nieodpłatnie) z dołączoną kartą gwa-
rancyjną i paragonem pod adresem serwisu:

FlexxtradeServiceCenter
c/oTeknihallElektronikGmbH
Breitefeld15,64839Münster,Germany
Hotline:00800/78747874(Połączeniebezpłatneztelefonustacjonarnego.
Połączenieztelefonukomórkowegopłatnewedługstawkioperatora.)
E-mail:flexxtrade-pl@teknihall.com

Jeżeli wada jest objęta zakresem gwarancji, klient otrzyma naprawione lub nowe 
urządzenie. Naprawa lub wymiana urządzenia nie oznaczają rozpoczęcia nowe-
go okresu ważności gwarancji. Miarodajny jest okres obowiązywania trwający 
3 lata od daty zakupu. Proszę pamiętać o tym, że nasza gwarancja wygasa 
w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego obchodzenia się, w przypad-
ku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla urządzenia, 
stosowania siły, szkód spowodowanych przez stosowanie za dużej siły lub w 
przypadku interwencji, które nie były wykonywane przez autoryzowany punkt 
serwisowy. Jeżeli w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenie 
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Flexxtrade Service Center
Hotline: 00800 / 78747874 
(Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarne-
go. Połączenie z telefonu komórkowego płatne 
według stawki operatora.)
Mail: flexxtrade-pl@teknihall.com




