
Dodatek k návodu PRO INOVOVANÉ MODELY 
 

19000038 - Trampolína HOOPI® 244 cm, model 2014-U 

19000037 - Trampolína HOOPI® 305 cm, model 2014-U 
19000039 - Trampolína HOOPI® 366 cm, model 2014-U 

 
Je nutné se u níže uvedených kroků při sestavování trampolíny držet níže uvedených pokynů: 
 
 

Krok 1 
 
Zasuňte prodlužovací části nohou do nohou 
základny. Stejně postupujte u všech nohou 
trampolíny 
 
 
 
 
 
 

Krok 4 
 
Pro sestavení inovovaných modelů tento krok vynechte 
 

 
 
 
Krok 18 
 
Tyče ochranné sítě připevníte k rámu konstrukce 
šroubovacími sponami. 
 



































Bezpečnostní plaketa 

(umístit na trampolínu) 

 

Trampolína 

 Nepoužívejte trampolínu bez dozírající osoby, která je seznámena s bezpečnostními pravidly. 

 Nedělejte přemety. 

 Na trampolíně může skákat vždy jen jedna osoba. 

 Pokud je skákací plocha mokrá, trampolínu nepoužívejte. 

 Neskákejte na trampolínu z výše umístěného objektu ani z trampolíny na zem. 

 Nepoužívejte trampolínu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a látek ovlivňujících 

schopnost koordinace a dobu reakce. 

 Nepoužívejte trampolínu jako pomůcku k přeskokům z objektu na objekt. 

 Neskákejte příliš vysoko, skok je bezpečný pouze do té výšky, dokud dokážete dopadnout 

zpátky na prostředek. 

 Pod trampolínou se nesmí nacházet žádné předměty, osoby ani zvířata. 

 Prostor nad trampolínou musí být volný. 

 Pokud jsou zhoršené větrné podmínky, trampolínu nepoužívejte. 

 Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu. 

 Nepoužívejte trampolínu bez krytu pružin a ochranných obalů. 

 Trampolína musí být umístěna v dobře osvětleném prostoru. 

 Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části na svém místě a v dobrém stavu. 

 Trampolína je určena pouze pro domácí použití. 

VAROVÁNÍ Nevhodné pro děti do 3 let. Nedostatečné motorické schopnosti. Nebezpečí zranění. 

VAROVÁNÍ Používat pod přímým dozorem dospělé osoby. 

Bezpečnostní síť 

 Trampolíny vyšší než 50 cm se nedoporučují používat dětem mladším než 6 let bez dozoru. 

 Neskákejte do bezpečnostní sítě. 

 Nelezte na síť, ani nepodlézejte pod ní. 

 Před každým použitím trampolíny bezpečnostní síť zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud 

ano, trampolínu nepoužívejte. 

 Zip u vchodu musí být před použitím úplně zapnut a zajištěn přezkami. 

 

 

 

Výrobce: Marimex CZ, s.r.o., Praha 

 


