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Návod na použití 
 

Trampolína MASTER  

 Návod znározňuje montáž, váš model se může mírně lišit od  
obrázků.  

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt. 
V případě chybějících či poškozených části kontaktujte prodejce. 
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Popis balení 

Před sestavením trampolíny zkontrolujte, zda je počet 
krabic správný. Pokud nemáte správný počet, instalaci 
nelze dokončit. V tomto případě kontaktujte prodejce.  
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Č.  Popis 10X17 FT 10X14 FT 10X10 FT 

1 Tyč hlavního rámu levá 2 ks 2 ks / 

2 Tyč hlavního rámu pravá 2 ks 2 ks / 

3 Tyč hlavního rámu / / 4 ks 

4 Tyč hlavního rámu dlouhá 4 ks 2 ks 4 ks 

5 Tyč hlavního rámu krátká / 2 ks / 

6 Noha 8 ks 8 ks 8 ks 

7 Spodní tyč nohy 4 ks 4 ks 4 ks 

8 Skákací plocha 1 ks 1 ks 1 ks 

9 Kryt pružin – roh 4 ks  4 ks 4 ks 

10 Kryt pružin – krátký 2 ks 2 ks 4 ks 

11 Kryt pružin – dlouhý 2 ks 2 ks / 

12 Pružiny(3.0x23.0x180x38N) 26 ks 26 ks / 

13 Pružiny(2.8x23.0x199x50N) 74 ks 62 ks 72 ks 

14 Elastické lanko 20 ks 16 ks 12 ks 

C4 Šrouby M8 8 ks 8 ks 8 ks 

X4 Podložka M8 8 ks 8 ks 8 ks 

U2 Set šroubů M8 8 ks 8 ks 8 ks 

Z1 Klíč  1 ks 1 ks 1 ks 

H1 Nářadí 1 ks 1 ks 1 ks 

H3 U ocelové lanko 1 ks 1 ks 1 ks 

Seznam částí 

Pro montáž je třeba 2 
dospělých osob 
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Nákres částí 
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Montáž 
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Montáž rámu 
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Montáž rámu 
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Montáž 

UPOZORNĚNÍ: 
 
DŮLEŽITÉ - Je nezbytné, aby místo pro tuto trampolínu bylo zcela ploché a rovné. Pokud je 
podklad nerovný, způsobí to pohyb v rámu a může dojít k namáhání spojených částí. 
 
Připravte si nářadí a pomocí háku připeňujte pružiny.  
Během montáže pružin buďte opatrní, kam vkládáte ruce atd. Při natažení pružiny může dojít 
ke skřípnutí!, 
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Montáž 

Červený znak 

 

Červený znak 
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Montáž 
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Montáž 
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Montáž 
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Montáž 
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Upozornění: 
1. NEDĚLEJTE a nepovolujte kotouly. Dopad na hlavu nebo krk může způsobit vážné zranění, ochrnutí nebo smrt. Dokonce, i 
když dopadnete do středu plachty. 
2. NEPOVOLUJTE  více než jednu osobu na trampolíně. Pokud by se na trampolíně nacházelo více osob ve stejný čas, mohlo 
by to způsobit vážné zranění. 
3. Používejte trampolínu pouze pod dohledem dospělé, dobře informované osoby. 
4. Trampolíny vysoké nad 51cm nejsou doporučovány užívat dětmi pod 6 let.  
5. Zkontrolujte trampolínu před každým začátkem užívání. Ujistěte se, že je rámový kryt správně a bezpečně umístěn. 
Nahraďte všechny opotřebené, defektní nebo chybějící části. 
6. Slézání a vylézání na trampolínu. Při slézání neskákejte z trampolíny na podlahu a při vylézání zase naopak nenaskakujte. 
Nepoužívejte  trampolínu jako odrazový můstek ke skoku na jiný objekt. 
7. Skákání zastavíte dopadem s mírným pokrčením kolen, aby byly nohy v kontaktu s plachtou. Naučte se tuto dovednost 
jako první. 
8. Naučte se důkladně základní skoky a pozice těla před tím, než začnete dělat obtížnější skoky. Druhy základních skoků 
mohou být provedeny v různých kombinacích. Obraťte se na část základních skoků v tomto návodu. 
9. Vyhněte se příliš vysokým skokům. Zůstaňte níže dokud nezískáte kontrolu nad skokem a opakujte si přistání do středu 
trampolíny. Kontrola je důležitější než výška. 
10. Během skákání držte hlavu nahoře a dívejte se na okraj trampolíny. To pomůže získat kontrolu nad rovnováhou. 
11. Neskákejte, když jste unavení nebo po příliš dlouhou dobu. 
12. Při neužívání bezpečně trampolínu zajistěte a zabraňte neoprávněnému použití. Pokud je používán žebřík k trampolíně, 
odstraňte jej při odchodu z místnosti, aby jste zabránili nežádoucímu přístupu dětí pod 6 let. 
13. Udržujte prostor kolem trampolíny čistý a odstraňte všechny předměty, které by mohly uživateli překážet. 
14. Nepoužívejte trampolínu pokud jste pod vlivem alkoholu či drog. 
15. Pro informace o dovednostech a tréninku kontaktujte kvalifikovaného instruktora. 
16. Skákejte pouze když je podložka suchá. Trampolína nesmí být používána ve větrných podmínkách. 
17. Před užitím trampolíny si přečtěte všechny informace. Upozornění a instrukce o ochraně, údržbě a užívání trampolíny 
jsou obsaženy ke zvýšení bezpečnosti a příjemnému užívání tohoto zařízení. 

NENOSTE obuv s podrážkou , které způsobují nadměrné opotřebení plachty. 

NENOSTE šperky, ozdoby, knoflíky či další věci, které mohou poškodit plachtu. 

Skákejte ve středu plachty. 

Umístění 
1. Zajistěte adekvátní prostor nad hlavou. Doporučuje se minimálně 8 metrů od země. Zajistěte odstranění drátů, větví 
stromů a dalších možných nebezpečí. 
2. Zajistěte dostatečné místo kolem trampolíny.  Umístěte ji pryč od stěn, staveb, plotů, bazénů a dalších herních ploch. 
Udržujte čistý prostor na všech stranách trampolíny. 
3. Před užitím umístěte trampolínu na rovném povrchu. 
4. Používejte trampolínu v dobře osvětlených prostorách. Umělé osvětlení může být požadováno v domácím prostředí nebo 
temných místnostech. 
5. Zabezpečte trampolínu před nepovoleným a nehlídaným používáním. 
6. Odstraňte všechny překážky z pod trampolíny. 
7. Vlastník a dozor trampolíny jsou zodpovědní za uvědomění uživatelů o pokynech uvedených v instrukcích. 
 

ÚVOD 
Před použitím trampolíny, si prosím přečtěte pozorně všechny informace uvedené v tomto manuálu. Ke snížení rizika zranění, 
prosím, postupujte podle následujících rad a pokynů. 
 
※ Nesprávné použití a hrubé zacházení s trampolínou je nebezpečné a může způsobit vážné zranění! 
※ Zkontrolujte trampolínu před každým použitím kvůli opotřebení, chyběním či ztrátou součástek.  
※ Montáž, ochrana a udržování výrobku, bezpečnostní typy, varování, a správné techniky skákání jsou zahrnuty v tomto 
manuálu. Všichni uživatelé a dohlížející se musí seznámit s těmito instrukcemi. Všichni uživatelé musí být spraveni o jejich 
vlastním limitu/omezení před začátkem skákání na trampolíně. 
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Varování 

NE VIC NEŽ JEDEN ČLOVĚK NA TRAMPOLINĚ! 
VÍCE SKÁKAJÍCÍCH ZVYŠUJE RIZIKO ZRANĚNÍ JAKO JE ZLOMENÍ KRKU, NOHY, ZAD 
NEBO ZRANĚNÍ HLAVY. 
NEDĚLEJTE KOTOULY (PŘEMETY), KTERÉ ZVYŠUJÍ RIZIKO DOPADU NA HLAVU, KRK 
A S TÍM SPOJEN RISK VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ ČI SMRTI. 

PROSÍM, USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. 

Informace o užívání trampolíny 

Nejprve si přivykněte na pružnost trampolíny a vyzkoušejte si ji.  Musíte být zaměřeni na základní postavení vašeho těla 
poté můžete provádět každý skok (základní skoky) dokud  ho nebudete schopni udělat s lehkostí a kontrolou.  
K zastavení skoku, ostře ohněte kolena před tím, než se vaše chodidla dotknou plachty.  
Tato technika by měla být prováděna pokaždé, když se učíte základní skoky. 
Dovednost zastavit by měla být použita kdykoliv ztratíte balanc nebo kontrolu nad vaším skokem. 
Vždy se naučte nejprve nejjednodušší skok. Až získáte kontrolu přejděte ke skokům obtížnějším a pokročilejším. Kontrolovaný 
skok je takový, když dopadnete do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pokud hned přejdete k pokročilejším 
skokům před prvním zaškolením, zvyšujete riziko zranění. 
Neskákejte na trampolíně příliš dlouho v jednom kuse až do vyčerpání, zvyšujete riziko zranění. Skákejte pouze po určitou 
(krátkou) dobu. Ve stejnou dobu může na trampolíně skákat pouze jeden člověk. 
Skokani by měli nosit trička, kraťasy, nebo tílka a předepsané gymnastické body, silné ponožky nebo být naboso. Pokud právě 
začínáte, můžete nosit dlouhé splívavé trika a dlouhé kalhoty k ochraně před poškrábaním a odřením než se naučíte zprávné 
pozici při dopadu a formu. Nenoste těžké boty s podrážkou, jako jsou tenisové boty. Může to způsobit nadměrné opotřebení 
plachty. 
Měli by jste vždy správně vylézat a slézat z trampolíny, aby jste se vyhnuli zranění. Při správném vylézání by jste se měli chytit 
rámu a nakročit nebo se svalit přes rám, pružiny a na plachtu trampolíny. Nikdy nezapomeňte položit ruce na rám, když 
vylézáte nebo slézáte. Nevkračujte přímo a nesvírejte pevně konstrukci. Ke správnému slezení se přesuňte ke straně a opřete 
se rukama o rám jako opěra. Sestupte z plachty na podlahu. Menší děti by měly mít při slézání a vylézání asistenci. 
Neskákejte bezohledně, zvýšíte riziko zranění. Klíč k bezpečí a požitek z trampolíny je v kontrole a zvládání různých skoků. 
Nikdy nezkoušejte naskočit na trampolínu, když je tam někdo jiný, aby získal výšku! Nikdy neužívejte trampolínu bez dozoru. 

 

Klasifikace nehod 

Vylézání a slézání: Buďte velmi opatrní, když vylézáte a slézáte z trampolíny. NEVYLÉZEJTE na trampolínu sevřením 
konstrukce a stoupnutím na pružiny nebo skokem na podložku z jakéhokoli povrchu (např. plošina, střecha, žebřík), zvyšujete 
nebezpečí zranění.  
NESLÉZEJTE skokem z trampolíny. Když si na trampolíně hrají malé děti, potřebují pomoc při vylézání a slézání. 
 
Užití alkoholu nebo drog: NEKONZUMUJTE alkohol a drogy před nebo v průběhu užívání trampolíny. Poškodí to váš úsudek, 
reakci a celkovou fyzickou koordinaci. 
 
Více skákajících: Pokud je více skákajících (více než jedna osoba na trampolíně ve stejný čas), zvyšují riziko zranění. Zranění 
mohou nastat, když rychle odejdete z trampolíny, ztratíte kontrolu, střetnete se s jiným skokanem nebo doskočíte na pružiny. 
Zpravidla bývají zranění lehčí lidé na trampolíně. 
Náraz na konstrukci či pružiny: Když si hrajete na trampolíně, ZŮSTAŇTE ve středu plachty. To sníží riziko zranění v důsledku 
nárazu či dopadu na konstrukci a pružiny. Vždy nechejte rámový kryt na konstrukci. NESKÁKEJTE nebo nestoupejte na rámový 
kryt, není určen k podpírání váhy člověka. 
 
Ztráta kontroly: NEZKOUŠEJTE obtížné skoky dokud jste si neosvojili ty jednodušší. Zvyšujete riziko zranění. Kontrolovaný 
skok je takový, když doskočíte do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pokud ztratíte kontrolu při skákání, pokrčte 
ostře kolena když dopadáte a přestaňte skákat. Znovu získejte kontrolu. 
Kotrmelce (salta): NEDĚLEJTE kotouly jakéhokoliv typu (dopředu nebo dozadu) na této trampolíně, zvyšujete nebezpečí 
zranění krku nebo zad, které může způsobit smrt nebo ochrnutí. 
Cizí předměty: NEPOUŽÍVEJTE trampolínu, když jsou pod nebo nad domácí mazlíčci, jiní lidé, zvířata nebo další předměty. 
Zvišujete riziko zranění. NEDRŽTE v ruce jakýkoliv cizí předmět. NEPOKLÁDEJTE na trampolínu žádné předměty. Prosím, buďte 
informovaní o tom, co je nad váma, když používáte trampolínu. Větvičky stromů, dráty nebo jiné předměty nacházející se 
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nad trampolínou můžou způsobit zranění. 
Špatná údržba trampolíny: Trampolína ve špatném stavu zvyšuje riziko zranění. Prosím, zkontrolujte stav trampolíny před 
každým použitím z důvodu možnosti ohnutí železných tyčí, natrhnutí plachty, ztracení nebo zlomení pružin a celkovou 
stabilitu trampolíny. 
Povětrnostní podmínky: Prosím, když používáte trampolínu, buďte informováni o povětrnostních podmínkách. Nepoužívejte 
trampolínu, když je plachta mokrá a ve větrných podmínkách. 
Omezený přístup: Když je trampolína v neužívání, uskladněte přístupový žebřík na bezpečném místě kvůli zabránění 
nepovoleného a nekontrolovaného přístupu. 
 
Tipy, jak snížit riziko nehody 
Role skokana při prevenci nehod 
Mějte pod kontrolou své skoky. NEPŘECHÁZEJTE ke složitějším či obtížnějším skokům, dokud se nenaučíte skoky základní. 
Vzdělání je také klíč k bezpečnosti. Čtěte, porozumějte a praktikujte všechny bezpečnostní opatření a varování předcházející 
užívání trampolíny. Kontrolovat skok znamená, když doskočíte do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pro 
dodatečné bezpečnostní typy a instrukce, prosím, kontaktujte kvalifikovaného instruktora. 
Role dozorce v prevenci nehod 
Dozor musí umět a prosadit všechny bezpečnostní pravidla a pokyny. Dozor je zodpovědný poskytovat znalostní rady a 
pokyny všem skokanům. Pokud je dozorce neschopný nebo neadekvátní, trampolína by měla být rozebrána a uskladněna na 
bezpečném místě k předejití neoprávněného užívání. Dozor je dále zodpovědný se přesvědčit, že bezpečnostní vývěska je 
umístěna na trampolíně a skokani jsou informováni o těchto varováních a instrukcích. 
 
Umístění trampolíny 
Minimální prostor nad trampolínou je 8 metrů. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné překážky či nebezpečí, jako jsou větve 
stromu, houpací souprava, bazény, elektrické dráty, stěny, ploty atd.  
 
Prosím, buďte informovaní o následujících vybraných místech pro trampolínu:  
※ Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu. 
※ Místo musí být dobře osvětleno. 
※ Všechny překážky nad a pod nebo kolem trampolíny musí být odstraněny. 
Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, zvyšujete riziko, že někoho zraníte. 

 

Plán cvičení 
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Následující cvičení jsou doporučeny k naučení základních kroků a skoků před pokročením ke složitějším a komplikovanějším. 
Měli byste si přečíst a porozumět všem bezpečnostním informacím před vylézáním na trampolínu. Celková debata, 
předvedení tělové mechaniky a pokyny pro trampolínu by měly proběhnout mezi dohledem a studentem. 
Lekce 1 

A. Vylézání a nalézání – Demonstrace správných technik. 

B. Základní skok -Demonstrace a praxe. 

C. Brzdění (kontrola skoku) - Demonstrace a praxe. Naučit se na příkaz zabrzdit. 

D. Ruce a kolena - Demonstrace a praxe. Váha by měla být na čtyři - - stupeň doskočení a vyrovnání. 

Lekce 2 

A. Zhodnocení a praktikování techniky naučené v Lekci 1. 

B. Skok na kolena- Demonstrace a praxe. Naučit se základní skok dolů na kolena a zpět před vyzkoušením polovičního otočení 

doleva a doprava. 

C. Skok do sedu -Demonstrace a praxe. Naučit se základní skok do sedu než přidáte skok na koleno, ruce a kolena – opakování. 

Lekce 3 

A. Zhodnocení a vyzkoušení dovedností a technik naučených v předchozích lekcích. 

B. dopad dopředu-Všichni žáci by si měli osvojit pozici na břiše (čelem k zemi) zatímco instruktor kontroluje chybné pozice, 

které mohou způsobit zranění. 

C. Začněte se skoky na rukách a kolenou a poté natáhněte tělo do pozice na břiše, dopadněte na plachtu a vraťte se zpět na 

nohy. 

D. Opakování-Skok na ruce a kolena, Skok do boku, zpět na nohy, skok do sedu, zpět na nohy 

Lekce 4 

A. Zhodnocení a vyzkoušení dovedností a technik naučených v předchozích lekcích. 

B. Obrat o polovinu 

i.  Začněte pozicí čelem k zemi. Jakmile budete v kontaktu s plachtou odrážejte se pažemi na pravou nebo levou stranu, 

hlavu a ramena otáčejte ve stejném směru. 

ii.  Během otočky se ujistěte, že máte záda souběžně s plachtou a hlavu vzhůru. 

iii  Po dokončení otočení, přistaňte do pozice čelem k zemi – na břiše. 

 

Po dokončení této lekce má student základní znalosti o skocích na trampolíně. Skokani by měli být povzbuzováni k vyvíjení 
opakování s důrazem na kontrolu a formu. 
Hra, která může být hrána k tomu, aby žáka povzbudila k rutině opakování je “SKOK”. V této hře hráči počítají od 1 do 10. 
První hráč začne se skokem. Hráč 2 musí udělat ten samý skok a přidat další. Hráč 3 předvede skok prvního a druhého hráče 
a přidá skok třetí. To pokračuje dokud hráč nebude schopný zopakovat skoky ve stejném pořadí. První osoba, která skok zkazí 
obdrží písmeno “S”. To pokračuje až dokud někdo nedostane celé slovo “SKOK”. Poslední zbývající závodník je považován za 
vítěze! Dokonce i když hrajete tuto hru, je důležité aby jste dostaly opakování pod kontrolu. Nezkoušejte složité nebo vysoké 
skoky, které jste se dosud nenaučili. 
K nárůstu dalších dovedností by měl být kontaktován kvalifikovaný instruktor. 
 
 
 
ZÁKLADNÍ SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ  

1. Stoupněte si na střed trampolíny, přesuňte váhu těla na špičky, nohy mírně 
rozkročte. Sledujte trampolínu. 
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2. Rozkývejte paže dopředu a nahoru v kruhových pohybech. 
3. Při výskoku dejte nohy k sobě, špičky namiřte směrem dolů. 
4. Při dopadávání na trampolínu mějte nohy mírně rozkročené. 

SKOKY NA KOLENOU 
 
 
 

1. Začněte základním skokem. Neskákejte vysoko. 
2. Doskočte na kolena, záda držte vzpřímená. K udržení rovnováhy používejte 
paže. 
3. Dostaňte se zpět do základního skákání kmitáním paží nahoru. 

 
 
 
 
 
SKÁKÁNÍ V SEDE 

1. Doskočte do sedu na plocho. 
2. Umístěte ruce na trampolínu vedle boků. 
3. Zpět do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama. 

 
 
 
 
 
 

SKÁKÁNÍ NA BŘIŠE  
1. Začněte nízkými skoky 

2. Dopadněte na břicho (obličejem dolů), paže nechte protažené dopředu 
3. Odrazte se od trampolíny rukama a vraťte se zpět do vzpřímené pozice. 

 
SKÁKÁNÍ S OBRATEM 180 STUPŇŮ 
 
 
 
 
 

1. Začněte se skákáním na břiše. 
2. Odrazte se levou nebo pravou rukou a pažemi (podle toho, kterým směrem 
se chcete točit). 
3. Pokračujte hlavou a rameny ve stejném směru a držte záda paralelně k 
podložce s hlavou nahoru. 
4. Doskočte na břicho a do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama a 
paží. 

 

Ochrana a údržba 

Tato trampolína byla navržena a sestrojena z kvalitních materiálů a se zručností. Se správnou ochranou a údržbou bude 
trampolína poskytovat všem skokanům roky cvičení, zábavy a radosti. Prosím, následujte pokyny uvedeny níže: 

 CELKOVÁ tato trampolína je vyrobena pro venkovní použití a potřebuje jen malou údržbu. Na druhou stranu určitá 
péče pomůže přidat nějaký rok životnosti. Pamatujte, že skákací plocha a kryt pružin jsou vyrobeny ze syntetických 
materiálů a mohou být lehce poškozeny cigaretou, ohňostrojem a jiskrami z táborového ohně, krbu či grilu.  

 RÁM neseďte či nestůjte na rámu a krytu pružin, když se trampolína používá, protože to způsobí omezení 
přirozeného odrazu. Pokud vržou pružiny v místě přichycení k rámu, namažte je trochu olejem. Pokud se objeví 
rez, můžete jej odstranit pomocí smirkového papíru či drátěného kartáče a poté natřít netoxickou barvou.   
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 KRYT PRUŽIN  tento kryt slouží k ochraně uživatele před pádem na pružiny či rám. Neseďte či nestůjte na krytu 

během skákání. Dávejte také pozor, aby malé děti nepoužívali okraj krytu jako držadlo při vylézání na trampolínu, 
mohlo by dojít k utržení či jinému poškození.  

 SKÁKACÍ PLOCHA   plocha je během let postupně oslabována působením UV záření. Proto čím více ji budete 
chránit před přímým slunečním zářením, tím více vydrží. Malá plíseň plochu nepoškodí. Před skákáním si vždy 
vyzujte obuv a ujistěte se, že na sobě nemáte ostré předměty, jako jsou přezky, šperky apod. 

 PRUŽINY   nestůjte na pružinách při skákání. Pokuste se neskákat na pružiny. Nejsou určeny na takovou zátěž a 
mohou být proto nataženy, zdeformované a oslabené. Pokud zjistíte, že máte nějakou pružinu nataženou, je 
důležité ji co nejdříve vyměnit, abyste nepoškodili skákací plochu a vyhnuli se tak přetížení a poškození ještě 
dobrých pružin.  

 
Tato trampolína je navržena k odolání určité váhy a použití. Ujistěte se, že trampolínu užívá jen jeden člověk ve stejném čase. 
Člověk nad 120 kg by trampolínu neměl používat.Skokani by měli používat ponožky, gymnastické boty nebo být bosí, když 
používají trampolínu. Botasky či tenisky se nedoporučují. K omezení zničení nepouštějte zvířata na plachtu. Skokani by měli 
z těla odstranit všechny ostré předměty před užitím trampolíny. Všechny ostré nebo vyčnívající předměty by měly být vždy 
drženy mimo plachtu trampolíny.  
 
Před užitím vždy zkontrolujte trampolínu z důvodu opotřebení, škody nebo chybějících částí. 
Prosím, buďte informováni o:  

 Otvorech, dírách v plachtě trampolíny 
 Prohýbající se plachta 
 Rozpárání nebo jakýkoliv jiný druh poškození 
 Ohnuté nebo zlomené rámové části, jako jsou nohy 
 Zlomené, chybějící nebo poškozené pružiny 
 Zničený, chybějící nebo nezabezpečený rámový kryt 
 Výčnělky jakéhokoliv typu (speciálně ostré typy) na rámu, pružinách nebo plachtě 

 
V zimních měsících trampolínu rozeberte a uschovejte. Působení mrazu a sněhu poškozuje povrch trampolíny a 
ochranného lemu což má za následek snížení životnosti.  Na takovéto poškození nebude uznána reklamace. 
 
Skákání na trampolíně může být doprovázeno zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání 
a tudíž nemůže být předmětem reklamace.  
 
VĚTRNÉ PODMÍNKY 
V těžkých větrných podmínkách by mohla být trampolína odfouknuta. Když čekáte větrné podmínky, měli by jste trampolínu 
přemístit do krytého prostoru nebo rozložit. K ujištění se bezpečí v normálním počasí, by měla být trampolína alespoň třikrát 
přivázaná. Připevněte konstrukci trampolíny k zemi. Je nedostatečné připevnit k zemi pouze nohy trampolíny, můžou 
vytáhnout rámové ložisko. 

 
PŘEMÍSŤOVÁNÍ TRAMPOLÍNY 
Když přemísťujete trampolínu, budete potřebovat pomoc další dospělé osoby. Všechny spojující body by měly být bezpečně 
zabaleny v obalech odolných vůči počasí, jako třeba roury. To udrží konstrukci neporušenou během přemísťování a zabrání 
rozpojení a oddělení spojovacích částí. Když přemisťujete, zdvihněte trampolínu mírně od země a držte ji vodorovně. Pro 
jakýkoliv jiný druh přemísťování by jste měli trampolínu rozložit. Po každém přemístění proveďte úplnou bezpečnostní 
prohlídku. 

 

 
 
 
 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky 
ode dne prodeje. 
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Záruční podmínky: 
• na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 
• v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 
výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
• práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, 
neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
• reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 
• záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
 
Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 
nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto 
návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b      
722 00 Ostrava – Třebovice 
servis@mastersport.cz  
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Trampoline Assembly Instruction 

RECTANGLE TRAMPOLINE 
02/20 

IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS, 

PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE. 

Manual depicts typical installation 
your model may differ from illustrations 

Thank you for purchasing our product 
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Description drawing of packing box 

Before assembling the skip bed, please confirm whether 
the box number you purchased is correct. If the tray 
number is wrong, the installation cannot be completed. If 
you are sure that the box number you purchased is wrong, 
please contact the merchant you purchased 
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Part Number Description 10X17 FT 10X14 FT 10X10 FT 

1 Main frame pipe L 2 PCS 2 PCS / 

2 Main frame pipe R 2 PCS 2 PCS / 

3 Main frame pipe / / 4 PCS 

4 Main frame pipe(long) 4 PCS 2 PCS 4 PCS 

5 Main frame pipe(short) / 2 PCS / 

6 Straight leg tube 8 PCS 8 PCS 8 PCS 

7 leg tube 4PCS 4PCS 4PCS 

8 Jumping Mat 1 PC 1 PC 1 PC 

9 Padding(corner) 4PCS 4PCS 4PCS 

10 Padding(short) 2 PCS 2 PCS 4PCS 

11 Padding(long) 2 PCS 2 PCS / 

12 Springs(3.0x23.0x180x38N) 26 PCS 26 PCS / 

13 Springs(2.8x23.0x199x50N) 74 PCS 62 PCS 72 PCS 

14 Elastic rope plus toggle 20 PCS 16 PCS 12 PCS 

C4 bolts M8 8 PCS 8 PCS 8 PCS 

X4 WasherM8 8 PCS 8 PCS 8 PCS 

U2 Screw Set M8 8 PCS 8 PCS 8 PCS 

Z1 Spanner 1 PC 1 PC 1 PC 

H1 Spring tool 1 PC 1 PC 1 PC 

H3 U-shaped iron wire 1 PC 1 PC 1 PC 

PACKAGE CONTENTS 

Construction 
Personnel 
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Accessories 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 

WARNING 
 

IMPORTANT - It is essential that the intended site for this trampoline is 

completely flat and level. If the ground is un-level this will cause movement 

in the frame and could cause stress on the joined sections. 

 

Pull the tool and attach the spring hook link up to the frame. 

Be careful where you place your hands etc. during spring assembly as 

connector points can pinch! 
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Crossbeam Assembly Instruction 

Red mark 

Red mark 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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CARE AND MAINTENANCE 
 GENERAL   Your trampoline is designed to stand outside all year round and generally requires very little 

maintenance.  However, a little care and forethought can add years to your trampoline’s life.  Remember that the 
bed (mat) and frame pads are made of synthetic materials and are easily damaged by cigarette ends, fireworks and 
bonfire debris. 

 FRAME  Do not sit or stand on the frame or the frame pads while the trampoline is in use as this restricts the 
frame’s natural reflex action.  Oil or petroleum jelly applied where the springs hook into the frame will reduce 
squeaking and frame hole wear.  If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse 
sandpaper, and the area treated with a non-toxic paint. 

 FRAME PADS   Frame pads are there to protect the user from any fall or landing on the springs and frame.  On no 
account should people be permitted to sit or stand on them when the trampoline is in use.  You should also make 
sure that smaller users do not use the inside edges of the pads as a “handle” when getting up on to the trampoline. 

 THE MAT   The mat (bed) will, over the years, be gradually weakened by the effects of ultra violet radiation.  
Therefore, the more it can be protected from direct sunlight the longer it will last.  A little mould or mildew should 
not harm the mat.  Do make sure that shoes are removed before bouncing and ensure that any other sharp objects 
such as belt buckles, brooches and jewellery are removed too. 

 THE SPRINGS   Do not stand on the springs whilst the trampoline is in use.  Try not to bounce on to the springs.  
They are not designed for this sort of stress and can become stretched, misshapen and weakened.  If you find you 
have any stretched springs, it is important to replace them as soon as possible to avoid damage to the trampoline 
mat and avoid overloading and therefore damaging the remaining good springs. 

 
This trampoline was designed and manufactured with quality materials and craftsmanship. With proper care and 
maintenance, it will provide all jumpers with years of exercise, fun, and enjoyment. Please follow the guidelines below: 
This trampoline is designed to withstand a specific weight and usage. Ensure only one person uses the trampoline at any 
one time. Persons over 120 kgs should not use the trampoline. 
Jumpers should wear socks, gymnastics shoes, or be barefoot when using the trampoline. Street shoes or tennis shoes should 
NOT be worn while using the trampoline. To limit damage do not allow pets onto the mat. Jumpers should remove all sharp 
objects from their person prior to using the trampoline. All sharp or pointed objects should be kept off the trampoline mat 
at all times. 
Always inspect the trampoline before each use for worn, damaged or missing parts.  
 
Please be aware of: 
 Punctures, holes, or tears in the trampoline mat 
 Sagging trampoline mat 
 Loose stitching or any kind of deterioration of the mat 
 Bent or broken frame parts, such as the legs 
 Broken, missing, or damaged springs 
 Damaged, missing, or insecurely attached frame pad 
 Protrusions of any types (especially sharp types) on the frame, springs, or mat 
 No modification should be carried out to the trampoline or any of its components. Any modification  
    could lead to damage to the product or to personal injury. 
 
IF YOU FIND ANY OF THE PREVIOUS CONDITIONS, OR ANYTHING ELSE THAT YOU FEEL COULD CAUSE HARM TO ANY USER, 
THE TRAMPOLINE SHOULD BE DISASSEMBLED OR SECURED FROM USE UNTIL THE CONDITION(S) HAS BEEN RECTIFIED. 
 
WINDY CONDITIONS 
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In severe wind conditions, the trampoline can be blown about. If you expect windy weather conditions, the trampoline 
should be moved to a sheltered area or disassembled. To ensure security in normal weather conditions, at least three (3) tie 
downs should be used. Secure the trampoline frame to the ground. It is insufficient to secure only the legs of the trampoline 
to the ground as they can pull out the frame sockets. 
 
MOVING THE TRAMPOLINE 
When moving the trampoline, you will require the assistance of another adult. All connector points should be wrapped 
securly with weather resistant tape, such as duct tape. This will keep the frame intact during the move and prevent the 
connector points from dislocating and separating. When moving, lift the trampoline slightly off the ground and keep it 
horizontal to the ground. For any type of other move, you should disassemble the trampoline. After any move please conduct 
a full safety inspection. 

 

WARRANTY 
for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery 

to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or 
commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use. 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
 

 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either 

reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to 

others. 

Reproduction prohibited! 

 
Address of local distributor:  
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Síť na trampolínu 
01/20 

. 
Návod znározňuje montáž, váš model se může mírně lišit od  

obrázků.  
 

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt. 

V případě chybějících či poškozených části kontaktujte prodejce. 
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OBSAH BALENÍ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. POPIS 10X17 TF 10X14 TF 10X10TF 

1 Ocelová tyč 1 8 ks 

2 Ocelová tyč 2 8 ks 

3 Potah tyče 8 ks 

4 Vrchní tyč 16 ks 12 ks 11 ks 

5 Vrchní tyč \ 1 ks 1 ks 

6 Síť  1 ks 

7 Vrchní krytka 8 ks 

8 H svorka 32 ks 

9 Elastické lanko s hákem  28 ks 24 ks 22 ks 

10 Železná tyč 1 ks 

C7 Šroub M8 16 ks 

X3 M8 Nylon podložka  16 ks 

U2 Bezp. matice   16 ks 

Z1 Klíč 1 ks 

Je nutný dohled dospělé osoby:* Pro montáž je take třeba dospělé osoby.  
*Při použití trampolíny s bezp. sítí je třeba dohled 
dospělé osoby. 

Ochrana dětí: *Zamezte pádům a uškrcení -  vstupujte a vystupujte pouze 
přes vchod a přečtěte si buďte opatrní. 

                  * Pomozte malým dětem vstoupit a vystoupit z 
trampolíny se sítí. 

Pro montáž je třeba 2 

dospělých osob 



 

38 
 

CZ 

 

Příslušenství  

Pro měření výšky od země 
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Montáž 
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Montáž  
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Montáž 



 

42 
 

EN 

 

Safety net for trampoline 
01/20 

IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS, 

PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE. 

Manual depicts typical installation 
your model may differ from illustrations 

Thank you for purchasing our product 
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PACKAGE CONTENTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Number Description 10X17 TF 10X14 TF 10X10TF 

1 Steel Pipe 1 8 PCS 

2 Steel Pipe 2 8 PCS 

3 Sleeves 8 PCS 

4 Fiber rod 16 PCS 12 PCS 11 PCS 

5 Fiber rod \ 1 PC 1 PC 

6 Safety Net 1 PC 

7 Top cap 8 PCS 

8 H clamp 32 PCS 

9 Elastic rope plus toggle  28 PCS 24 PCS  22 PCS 

10 Iron tube 1 PC 

C7 Carriage bolt M8 16 PCS 

X3 M8 Nylon Washer  16 PCS 

U2 Safety Nut   16 PCS 

Z1 Spanner 1 PC 

Adult Supervision:*Adult assembly required. 
*Adult supervision required for children using Safety 
net. 

Protect Children: *Prevent falls and strangulation---Exit through the door 
onlyand use caution. 

                  *Assist young children in and out of Safety net. 

Construction 
Personnel 
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Accessories 

Pipe iron for height measurement 
from the ground 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 
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Crossbeam Assembly Instruction 


