CZ - Souprava na ukotvení trampolíny
SK - Súprava na ukotvenie trampolíny
CZ Tento set je ur en pro jakékoliv kruhové i obdélníkové trampolíny. Má 2 základní ú ely, umožnit p esun
trampolíny bez vypadávání spodní ásti nohou a pom že ukotvit trampolínu do zem pomocí kotvících hák .
( r zné povrchy a po así m žou ovlivnit ukotvení)
SK Tento set je ur ený pre akéko vek kruhové alebo obd žnikové trampolíny. Má 2 základné ú ely, umožni presun trampolíny
bez vypadávania spodnej asti nôh a pomôže ukotvi trampolínu do zeme pomocou kotviacich hákov. (Rôzne povrchy a

po asie môžu ovplyvni ukotvenia)

Obsah balení / obsah balenia:
Pásky: 4 ks
Kotvící háky / kotviace háky: 4 ks

CZ Pokud bude n co z t chto ástí v balení chyb t, kontaktujte prodejce.
Upozorn ní p ed montáží:
Ujist te se, že pod zemí nejsou žádné rozvody sítí (elekt ina, plyn, telefon, voda i kropící za ízení) p ed
montáží kotvících hák a tento výrobek m že být montován pouze dosp lou osobou.
SK Ak bude nie o z týchto astí v balení chýba , kontaktujte predajcu.
Upozornenie pred montážou:
Uistite sa, že pod zemou nie sú žiadne rozvody sietí (elektrina, plyn, telefón, voda alebo zavlažovacie
zariadenia) pred montážou kotviacich hákov a tento výrobok môže by montovaný iba dospelou osobou.
CZ Pásky
Každý pásek se skládá z 2 smy ek, které jsou spojeny ocelovou p ezkou. Velká smy ka jde okolo vrchního
hlavního rámu a spodem nohy a je dotažena nebo odd len když je trampolína p esouvána i používána.
(zavázána na vrchním rámu)
Malá smy ka jde p es kotvící hák – p es „kroužek“ a p ipev uje trampolínu k zemi pomocí kotvících hák – viz
obrázek.
SK Pásky
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CZ P ezky
Konec každé smy ky je ukon en p ezkou, jak je vid t na obrázku. Pásek jde „nahoru“ p es neozubený konec a
zp t p es ozubený konec. Jezdící ást na p ezce uvol uje nebo p itahuje zát ž na konci pásku.
SK Pracky
Koniec každej slu ky je ukon ený prackou, ako je vidie na obrázku. Pásik ide "hore" cez neozubený koniec a
spä cez ozubený koniec. Jazdiaca as na pracke uvo uje alebo pri ahuje zá až na konci pásky.

CZ Svázání nohou—Kruhové trampolíny
Na každé noze trampolíny jsou velké smy ky okolo vrchního rámu a spodní nohy. Dejte konec pásku p es
p ezku a sev ete dohromady dotažením p ezky – viz obrázek
SK Zviazanie nôh-Kruhové trampolíny

Na každej nohe trampolíny sú ve ké slu ky okolo vrchného rámu a spodnej nohy. Dajte koniec pásky cez pracku
a zovrite dohromady dotiahnutím pracky - vi obrázok

CZ P ivázání trampolíny
Vyberte vhodnou pozici blízko každé nohy a zato te kotvící hák do zem . Možná bude nutné pro p ipevn ní
háku použít ná adí jak nap íklad šroubovák, který dáte p es oko v háku a vytvo íte tak „T“ rukoje , abyste si
pomohli p i zavrtání háku. Po p ipevn ní hák , dejte konec malé smy ky p es oko háku a svorku a zatáhn te je
dohromady, jak bylo uvedeno výše.
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SK Priviazanie trampolíny

Vyberte vhodnú pozíciu blízko každej nohy a zato te kotviaci hák do zeme. Možno bude potrebné pre
pripevnenie háku použi náradie ako napríklad skrutkova , ktorý dáte cez oko v háku a vytvoríte tak "T" rukovä ,
aby ste si pomohli pri zav taní háku. Po pripevnení hákov, dajte koniec malej slu ky cez oko háku a svorku a
stiahnite ich dohromady, ako bolo uvedené vyššie.

CZ Obdélníkové a jiné trampolíny
Tento výrobek m že být použit také jako 4 bodový kotvící systém na v tšin jiných trampolín, kdy m žete
p ivázat rám p ímo k zemi. Dejte tedy velkou smy ku p es vrchní hlavní rám v blízkosti bo ní nohy (možná
blízko sva ených objímek). Délka pásku m že být nastavena pomocí p ezky na velké smy ce. Malá smy ka a
kotvící hák jsou namontovány stejn jako na kruhovou trampolínu – viz výše. Ujist te se, že všechny pásky a
háky jsou dotaženy bezpe n .
SK Obd žnikové a iné trampolíny

Tento výrobok môže by použitý aj ako 4 bodový kotviaci systém na vä šine iných trampolín, kedy môžete
priviaza rám priamo k zemi. Dajte teda ve kú slu ku cez vrchný hlavný rám v blízkosti bo nej nohy (možné
blízko zvarených objímok). D žka pásky môže by nastavená pomocou pracky na ve kej slu ke. Malá slu ka a
kotviaci hák sú namontované rovnako ako na kruhovú trampolínu - pozri vyššie. Uistite sa, že všetky pásky a
háky sú dotiahnuté bezpe ne.

CZ UPOZORN NÍ
Soupravu na ukotvení trampolíny nezaru uje 100% ukotvení
trampolíny ve všech pov trnostních podmínkách obzvlášt
pokud je na trampolín namontována ochranná sí .

SK UPOZORNENIE
Súprava na ukotvenie trampolíny nezaru uje 100%
ukotvenie trampolíny vo všetkých poveternostných
podmienkach obzvláš
ak je na trampolíne
namontovaná ochranná sie .
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CZ Záru ní podmínky:
1. na soupravu na ukotvení se poskytuje kupujícímu záru ní lh ta 24 m síc ode dne koup
2. v dob záruky budou odstran ny veškeré poruchy výrobku zp sobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku
tak, aby v c mohla být ádn užívána
3. práva ze záruky se nevztahují na vady zp sobené:
- mechanickým poškozením
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, i nevhodným umíst ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p sobením vody, neúm rným
tlakem a nárazy, úmysln pozm n ným designem, tvarem nebo rozm ry
4. reklamace se uplat uje zásadn písemn s údajem o závad a kopií da ového dokladu
5. záruku lze uplat ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen
SK Záru né podmienky:
1. na súpravu na ukotvenie sa poskytuje kupujúcemu záru ná doba 24 mesiacov odo d a nákupu
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku
tak, aby vec mohla by riadne užívaná
3. práva zo záruky sa nevz ahujú na vady zpôsobené:
- mechanickým poškodením
- neodvratnou udalos ou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody,
neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. reklamácia sa uplat uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da ového dokladu
5. záruku je možné uplat ova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

Dodavatel CZ:
MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávate SK:
TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
www.najlacnejsisport.sk
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