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EN
Thank you for purchasing our product.  
Before using this unit, please read this manual in order to avoid improper handling and use 
of the device.

The English version of the manual is an exact translation of the original manufacturer‘s instructions.

Images used in this manual are for illustrational purposes only and may differ from the actual product.

Warning: This trampoline is not a toy and is intended for adult use only. Make sure the floor is flat 
and firm and that you have adequate ceiling height before jumping.

Turn the trampoline over so that the jumping 
mat is facing upside down.

Locate the trampoline legs and screw them 
firmly onto the trampoline body.

Pick out the legs.

Turn the trampoline back over and you are 
ready to jump.

Assembly instructions
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Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. 
Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich 
mit allen Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

DE

Die deutsche Version der Anleitung ist eine genaue Übersetzung der Anleitung des Herstellers.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können nicht genau 
das Produkt entsprechen.

Warnung: Dieses Trampolin ist kein Spielzeug und nur für Erwachsene bestimmt. Stellen Sie 
sicher, dass der Boden flach und fest ist und dass Sie eine ausreichende Deckenhöhe haben, 
bevor Sie springen.

Drehen Sie das Trampolin so, dass die 
Sprungmatte auf den Kopf steht.

Suchen Sie die Trampolinbeine und schrauben 
Sie sie fest auf den Trampolinkörper.

Wählen Sie die Beine aus.

Drehen Sie das Trampolin wieder um und Sie 
können loslegen.

Montageanleitungen
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CZ
Děkujeme za nákup našeho výrobku. 
Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod, vyhnete se tak neodborné manipulaci 
a zacházení s přístrojem.

Upozornění: Tato trampolína není hračka, je určená k používání pouze dospělými osobami. Před 
skákáním se ujistěte, že plocha pod trampolínou je rovná a pevná, a že prostor nad trampolínou je 
dostatečně vysoký pro její používání.

Česká verze návodu je přesným překladem originálního návodu výrobce.

Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.

Otočte trampolínu tak, aby skákací plocha 
směrovala dolů.

Nasaďte nohy na určené plochy a pevně je 
přišroubujte.

Vyjměte nohy z pružení.

Otočte trampolínu zpět skákací plochou 
nahoru, postavte ji na nohy a můžete začít 
skákat.

Sestavení

1

3

2

4



SK
Ďakujeme za nákup nášho výrobku. 
Pred použitím prístroja si prosím prečítajte tento návod, vyhnete sa tak neodbornej manipulácii 
a zaobchádzaniu s prístrojom.

Slovenská verzia návodu je presným prekladom originálneho návodu výrobcu.

Fotografie použité v návode sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovat s výrobkom.

Upozornenie: Táto trampolína nie je hračka, je určená k používaniu iba dospelými osobami. Pred 
skákaním sa uistite, že plocha pod trampolínou je rovná a pevná, a že priestor nad trampolínou je 
dostatočne vysoký na jej používanie.

Otočte trampolínu tak, aby skákacia plocha 
smerovala dolu.

Nasaďte nohy na určené plochy a pevne ich 
priskrutkujte.

Vytiahnite nohy z pruženia.

Otočte trampolínu späť skákacou plochou 
nahor, postavte ju na nohy a môžete začať 
skákať.

Zostavenie
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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót, így megelőzheti az eszköz helytelen 
használatát. 

HU

A magyar használati utasítás a gyártótól kapott verzió pontos fordítása.

A kézikönyvben használt fényképek csak illusztrációk, nem egyeznek meg pontosan a termékkel.

Figyelmeztetés: Ez a trambulin nem játék, csak felnőttek számára készült. Ugrás előtt győződjön 
meg arról, hogy a trambulin alatti terület sík és szilárd, valamint hogy a trambulin felett elég magas 
a hely a használatához.

Fordítsa a trambulint úgy, hogy az ugrálófelület 
lefele mutasson.

Helyezze a lábakat a kijelölt felületekre, és 
erősen csavarja oda őket.

Készítse elő a lábakat.

Fordítsa vissza a trambulint, hogy az 
ugrálófelület felfelé nézzen, helyezze a lábára 
és kezdheti az ugrálást.

Összeszerelés
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Dziękujemy za zakup naszego produktu. 
Przed użyciem prosimy starannie przeczytać tę instrukcję.

PL

Polska wersja językowa instrukcji jest dokładnym tłumaczeniem oryginalnej instrukcji producenta.

Zdjęcia wykorzystane w tej instrukcji są jedynie ilustracją i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu 
produktu.

Ostrzeżenie: ta trampolina nie jest zabawką i jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez osoby 
dorosłe. Przed skokiem upewnij się, że podłoga jest płaska i mocna oraz że masz odpowiednią 
wysokość sufitu.

Odwróć trampolinę tak, aby mata do skakania 
była skierowana do góry nogami.

Zlokalizuj nogi trampoliny i przykręć je mocno 
do korpusu trampoliny.

Wybierz nogi.

Odwróć trampolinę z powrotem i jesteś 
gotowy do skoku.

instrukcje składania
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