
Jump-o-lene™ 
  

 
Pravidla pro používání a bezpečnou hru 

Důležité: Pečlivě čtěte a dodržujte návody a bezpečnostní doporučení, které jsou obsahem 
balení. 

 
Bezpečnostní doporučení: 

- Pouze pro domácí použití. Hodí se do interiéru i exteriéru. 
- Dodržujte maximální nosnost uvedenou na balení. Dodržujte minimální věkovou 

hranici.  
- Na trampolíně může vždy skákat jen jedno dítě. Maximální nosnost: 27 kg 
- Tuto hračku můžou skládat a rozkládat pouze dospělí. 
- Používejte pouze pod náležitým dohledem, nikdy nenechávejte děti bez dozoru.  
- Držte dál od ohně. Nikdy nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně či topidel. Pokud 

je trampolína na slunci, zkontrolujte, zda povrch není moc horký. 
- Nikdy nepoužívejte u bazénu, vevnitř bazénu či na sněhu.  
- Rodiče by měli svoje děti řádně poučit o pravidlech bezpečné hry. 
- Neumisťujte na verandy, terasy, balkóny, beton, asfalt či jiné tvrdé, nechráněné 

povrchy. 
- Umístěte na rovný povrch nejméně 2 m od plotu, garáže, domu, převislých větví, 

prádelních šňůr, elektrického vedení a podobně. 
- Neplňte vodou, povrch se stane kluzkým a hrozí nebezpečí úrazu. 
- Nesedejte na vrchu či po stranách stěn.  
- Neskákejte do ani z trampolíny. 
- Děti by si měly sundat pásky, boty, šperky, hodinky, klíče, sponky do vlasů a další 

ostré předměty. 
- Pokud je trampolína postavená uvnitř, zachovejte dostatečnou vzdálenost od oken, 

schodišť, dveří se skleněnou výplní, ostrých rohů a dalších nebezpečných objektů, 
které by mohly poškodit produkt, či způsobit zranění.  

- Pokud je trampolína umístěna venku, nepoužívejte za vysokého povětří. Vyberte 
rovný povrch, bez ostrých předmětů, kamenů či větví, které by mohly zranit skákající 
děti nebo zničit trampolínu. Mezi trampolínu a zem vložte ochranou podložku (/není 
součástí balení). 

- Nafoukněte vzduchem, dokud není trampolína na dotek tvrdá. Pokud se kolem švů 
objeví pnutí, okamžitě přestaňte produkt nafukovat a upouštějte vzduch, dokud se 
materiál kolem švů nevyrovná. Nepřefukujte ani nepoužívejte k plnění vysokotlaký 
kompresor, vyhnete se tím poničení.  

- Trampolína musí být řádně nafouknutá po celou dobu používání. U některých 
produktů je přesně dané pořadí nafukování jednotlivých komor. Malé komory 
nafukujte pomalu. 

- Nedovolujte dětem, aby si s tímto produktem hrály, pokud je vyfouknutý.     
- Nepoužívejte ke spaní, dítě by se mohlo zaklínit mezi stěnu a podlahu a udusit se.  
- Před každým použitím zkontrolujte, zda se někde neobjevily praskliny, díry či jiné 

poškození. Poškozeny produkt nikdy nepoužívejte. 
- Trampolínu vyfoukněte a složte, skladujte na suchém, chladném místě. 
- Produkt nijak neupravujte, používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem. Tento 

produkt nemá žádné opravitelné části.  
Nedodržení těchto pravidel může vést ke zničení produktu, zlomeninám, utopení, 
udušení či jinému vážnému úrazu. 
 

Uchovejte tyto instrukce a pravidla hry pro budoucnost. 

Chyby v tisku vyhrazeny. Výrobce: Intex Development Co. Ltd. 

 
 


