
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL 

IN 14401 Trampolina z uchwytem inSPORTline Cordy 

 



2 

 

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE .................................................................................................................................. 3 

PARAMETRY .......................................................................................................................................... 3 

ZAWARTOŚĆ PACZKI ............................................................................................................................ 3 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ....................................................................................................................... 3 

POPRAWNE UŻYCIE ............................................................................................................................. 4 

MONTAŻ .................................................................................................................................................. 5 

WIDOK PO ROZŁOŻENIU ...................................................................................................................... 6 

KROKI MONTAŻOWE ............................................................................................................................. 6 

RAMA ................................................................................................................................................... 7 

MATA DO SKAKANIA .......................................................................................................................... 7 

UCHWYT Z PIANKI ........................................................................................................................... 10 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ....................................................................................................... 12 

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE ................................................................ 13 

 

 



3 

 

WPROWADZENIE 

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę przeczytać niniejszą instrukcję przed 
montażem i pierwszym użyciem. Jeśli trampolina jest przekazywana innemu użytkownikowi, nie 
zapomnij o dołączeniu instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub 
uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem trampoliny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
projektu produktu, jego opakowania lub użycia bez uprzedzenia. 

PARAMETRY 

• Model: TX-B6393 

• Limit wagi: 110 kg 

• Zalecany wiek: 14+ 

• Masa całkowita: 12,04 kg 

• Średnica trampoliny: 1145 mm 

• Wysokość ramy: 340 mm 

• Wysokość całkowita, uchwyt w komplecie: min. 1185 mm, maks. 1285 mm 

ZAWARTOŚĆ PACZKI 

Część pakietu to: 

• Trampolina z regulowanym uchwytem 

o Rama w 4 kawałkach 

o Uchwyt w 3 częściach 

o Mata do skakania z pierścieniami i pasami 

o 3 pokrętła bezpieczeństwa 

o Śruba zabezpieczająca uchwyt 

• 32 elastyczne pętle (+ 2 wolne) 

• Osiem nóg (dolna część uchwytu ma dwie nogi) z gumowymi pokrywami 

• Narzędzia do łatwej instalacji pętli 

• Klucz imbusowy + śrubokręt 

• Wydrukowana instrukcja obsługi 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Maksymalna dopuszczalna masa wynosi 110 kg. Nie można przekroczyć tego limitu. 

• Trampolina nadaje się do celów komercyjnych. Produkt nie jest przeznaczony do celów 
terapeutycznych. Ten produkt jest zgodny z normą EN 13219. 

• Używaj tylko trampoliny zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszelkie inne użycie może 
spowodować obrażenia, a nawet śmierć. 

• Nie modyfikować produktu w jakikolwiek sposób. Utrzymuj produkt tylko zgodnie z 
instrukcjami podanymi w tej instrukcji. 

• Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą. 

• Trampolina nie jest przeznaczona dla dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od trampoliny. 
Musisz mieć ponad 14 lat aby móc korzystać z trampoliny. Zalecamy nadzór profesjonalnego 
opiekuna w celu zwiększenia bezpieczeństwa i lepszych wyników. 
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• Tylko jedna osoba może używać trampoliny w jednym czasie. 

• Nie umieszczaj innych przedmiotów na trampolinie ani pod nią. Nie umieszczaj żadnych 
przedmiotów w pobliżu. Nie wchodzić do kosza trampoliny jeśli ktoś znajduje się pod nią. 

• Osoby z zaburzeniami zmysłów lub ruchowymi nie mogą korzystać z trampoliny. Jeśli masz 
wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. 

• Przed każdym użyciem zrób rozgrzewkę. 

• Upewnij się, że przestrzeń gdzie ćwiczysz jest dobrze wentylowana. 

• Nosić odpowiednie i wygodne ubrania. Upewnij się, że ubrania nie są zbyt luźne, które mogą 
zostać złapane w trampolinie. Zawsze nosić buty. OSTRZEŻENIE: Nie używaj butów o 
twardych podeszwach lub ostrych krawędziach. Możesz uszkodzić trampolinę lub przyczynić 
się do jej zużycia. 

• Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz 
problemy z sercem, problemy z krążeniem krwi, problemy z ortopedią lub nie ćwiczyłeś przez 
jakiś czas. Kobiety w ciąży powinny również konsultować ćwiczenia na trampolinie z lekarzem 
prowadzącym. 

• Ćwicz powoli i zachowaj odpowiednie tempo. Zbyt wiele wysiłku może powodować poważne 
komplikacje zdrowotne. Rób regularne przerwy. 

• Nie używaj trampoliny bezpośrednio po posiłku. Nie ćwiczyć, gdy jesteś pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. Używaj trampoliny tylko wtedy, gdy czujesz się dobrze. Jeśli 
poczujesz się źle podczas ćwiczeń lub masz inne problemy (w tym nierównomierne 
oddychanie lub nieregularne bicie serca), przestań natychmiast ćwiczyć. Skonsultuj się z 
lekarzem 

• Umieść trampolinę na twardej, płaskiej i czystej powierzchni. Jeśli masz drewnianą podłogę 
lub inną mniej trwałą powierzchnię, umieść trampolinę na macie ochronnej. 

• Trampolina może być montowana i używana tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń 
trampolinę od sił zewnętrznych. 

• Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas instalowania elastycznych bocznych pętli. Pętle są 
do mocowania maty do ramki. Ważne jest prawidłowe ich zamocowanie i regularne 
sprawdzanie ich elastyczności. Uważaj, dokręcając je i używaj dostarczonych narzędzi. 
Trampolina powinna być zmontowana przez dwie osoby. 

• Nie używać trampoliny w pomieszczeniach o niskich sufitach, gdzie istnieje ryzyko uderzenia 
głową. Zachowaj co najmniej 2 metry wolnego miejsca wokół trampoliny. Ważne jest, aby 
zachować wolną przestrzeń wokół trampoliny w przypadku, gdy musisz bezpiecznie wyjść z 
trampoliny w sytuacji awaryjnej. Nie umieszczaj trampoliny na betonie, na asfalcie lub na 
innych twardych powierzchniach. 

• Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła (pożary, kominki, piece itp.). 

• Jeśli na trampolinie pojawią się ostre krawędzie, nie używaj jej. 

• Nie używaj trampoliny, jeśli jest mokra. 

• Trampolina nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
temperatur zamarzania, wysokiej wilgotności lub szybkich zmian temperatury. Mogłoby stać 
się nieodwracalnie uszkodzona. 

POPRAWNE UŻYCIE 

• Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części i śruby są prawidłowe i dokręcone. 
Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy przed zużyciem lub uszkodzeniem. Nie używaj 
trampoliny w takich przypadkach. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast 
wymienić. 

• Nie wolno modyfikować trampoliny. Skontaktuj się z wykwalifikowaną obsługą klienta. 
Nieautoryzowane modyfikacje nie są objęte gwarancją. 
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• Upewnij się, że rama jest stabilna i czy wszystkie 32 elastyczne pętle są prawidłowo 
zamocowane. Muszą być rozciągnięte. Przed każdym użyciem upewnij się, że uchwyty są 
prawidłowo włożone i ustawione na odpowiednią wysokość. 

• Uchwyty pomagają zachować równowagę. Nie opieraj się na nich pełnym ciężarem, możesz 
przewrócić trampolinę. Upewnij się, że ubrania lub włosy nie dostają się na uchwyt. 

• Wysokość uchwytu można regulować w zależności od wysokości użytkownika. Nie zapomnij 
zabezpieczyć nowej pozycji za pomocą pokrętła bezpieczeństwa. 

• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na trampolinie. Nie należy do trampoliny dołączać 
niedozwolonych akcesoriów. 

• Trampolina nadaje się tylko do lekkich ćwiczeń (chodzenie, lekkie skoki, skosy itd.). W 
żadnym wypadku nie próbuj wykonywać tylnych fikołków lub wyskakiwania z trampoliny. 
Możesz spaść na głowę lub na kark i doznać śmiertelnych obrażeń. 

• Nie wskakuj na trampolinę z wyższego gruntu i nie próbuj z niej wyskakiwać. Bądź ostrożny 
podczas korzystania z niej. Nie trzymaj nic w rękach i kieszonkach podczas skakania. 

• Nie skakać podczas jedzenia lub picia. Upewnij się, że dobrze nawadniasz organizm podczas 
ćwiczeń. 

• Zapoznaj się najpierw z produktem. Dopiero wtedy wykonaj trudniejsze ćwiczenia. Zawsze 
trzymaj skoki pod kontrolą i nie przeciążaj się. 

• Skacz tylko w środkowej części maty. Nie stawiaj na krawędziach, w tym elastycznych 
pętlach. 

• Trampolinę transportuj ostrożnie i nie uszkodź sobie pleców. W razie potrzeby poproś inną 
osobę dorosłą o pomoc. 

MONTAŻ 

• Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji. 

• Przed montażem wyjmij wszystkie elementy z pudełka i upewnij się, że nie brakuje żadnej 
części. 

• Trzymaj poszczególne elementy i narzędzia z dala od dzieci i zwierząt domowych. Małe 
części mogą być łatwo wdychane lub połknięte. 

• Usuń wszystkie opakowania i plastikowe pokrywy. Upewnij się, że nie brakuje części (sprawdź 
listę części). Jeśli znajdziesz jakieś brakujące  lub uszkodzone części, skontaktuj się z 
obsługą klienta. 
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WIDOK PO ROZŁOŻENIU 

 

1 Główny element ramy 8 Mata do skakania 

2 Główny element ramy 9 Elastyczne pętle 

3 Główny element ramy 10 Śruba uchwytu 

4 Uchwyt z pianki 11 Podkładka uchwytu 

5 Górna część uchwytu 12 Pokrętła bezpieczeństwa paska 
bezpieczeństwa 

6 Dolna część uchwytu 13 Klucz imbusowy 

7 Nogi 14 Narzędzie dokręcające 

KROKI MONTAŻOWE 

UWAGA: 

• Montaż może odbywać się tylko przez osoby dorosłe. 

• Zabezpiecz miejsce na montaż. 

• Chronić podłogę maty. 

• Dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji. 



7 

 

RAMA 

Włóż trzy elementy ramy do siebie tak, aby końce pasowały. Zdejmij plastikowe osłony z nóg, ich 
celem jest zabezpieczenie materiału podczas transportu. Ręcznie przykręć nogi do różnych otworów. 

 

MATA DO SKAKANIA 

Teraz jesteś gotowy dołączyć matę do ramy. 

A. Rozłóż mate na podłodze, tak aby białe uchwyty były na wierzchu. Uchwyty mają zaczepione 
końce, w których mają znaleźć się giętkie pętle. 

 

B. Umieść ramę na macie, tak aby nogi były skierowane do góry. Wyśrodkuj matę. 
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C. Zamontuj matę do ramy elastycznymi pętelkami i dokręć je prawidłowo. Umieść elastyczne 
pętle w dolnych uchwytach na uchwycie, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

Upewnij się, że metalowa końcówka nie dotyka ramki. Rama może się zarysować. 

 

D. Nawlecz elastyczną pętlę przez ramę. 
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E. Chwyć pętlę za pomocą załączonego narzędzia tak jak na zdjęciu. 

 

F. Rozciągnij pętlę nad ramką. Pętla jest teraz zamocowana i dokręcona. 

 

Podłącz drugi koniec pętli do górnej części uchwytu. 

 

UWAGA: Pierwsza pętla może być łatwa do dokręcenia ręką. Inne należy dokręcić używając 
dołączonego narzędzia, aby zapewnić prawidłową szczelność. Nawet wtedy jest to ciężka praca. 
Zalecamy przeprowadzenie montażu w dwie osoby. 
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G. Zamontuj wszystkie pozostałe pętle w ten sam sposób. Zalecamy zawsze dokręcanie 
przeciwległych pętli. Trzymaj się wzorca. Upewnij się, że wszystkie 32 pętle są równomiernie 
rozłożone na ramie. 

 

H. Na końcu pociągnij paski maty nad nogami. 

 

UCHWYT Z PIANKI 

Na koniec przymocuj uchwyt do ramy i dokręć ją śrubą. 
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A. Włóż dolną rękojeść do rury na ramie głównej. 

 

B. Następnie włóż górną część kierownicy i dokręć ją na odpowiedniej wysokości za pomocą 
pokrętła. 

 

C. Następnie przykręć uchwyt z pianki podkładką i śrubą. Upewnij się, że dobrze dokręciłeś 
śrubę. 
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OSTRZEŻENIE: Zawsze upewnij się, że wszystkie śruby i pokrętła na pasku uchwytu są dokręcone 
prawidłowo. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Czyścić trampolinę tylko czystą wodą i bezalkoholowymi środkami czyszczącymi. Jeśli 
używasz środków czyszczących na bazie alkoholu lub substancji chemicznych, możesz 
uszkodzić matę. 

• Można odłączyć nogi, aby ułatwić przechowywanie. Jednakże, kiedy chcesz ponownie użyć 
trampoliny, upewnij się, że nogi są mocno przymocowane. 

• Przechowywać trampolinę z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

• Nie przechowuj produktu na bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w miejscach 
nagłych zmian temperatur, 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 
 
 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
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