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KONTROLE A ÚDRŽBE

STUDIO AND HOME AREA
Servis a opravy:
Zajišťuje vždy výrobce.
NÁZEV A ADRESA DODAVATELE + ZÁKAZNICKÝ SERVIS
JSTB International s.r.o.
Chýnovská 2989
39002 Tábor
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E-mail: info@jumping-fitness.com

JUMPING® PROFI TRAMPOLINE J6H130

Při splnění výše uvedených podmínek
je tento výrobek bezpečný.

MODIFIKACE

JUMPING-FITNESS.COM

STANDARD / FLEXI / PLUS / DELUXE / EXCELLENT

VÝPLET TRAMPOLÍNY:
Má šestihranný tvar – speciální povrch, zpevněný tkalounem
a prošitý ze dvou stran. Materiál výpletu využívá pokročilé protiskluzové i antistatické úpravy a tím eliminuje případná bezpečnostní a zdravotní rizika. Výplet se dodává v černé barvě.
GUMOLANA:
Nový systém odpružení gumolany, zajišťuje excelentní dynamickou pružnost bez nežádoucích zvukových projevů, vyžaduje minimální údržbu, odstraňuje vedlejší náklady na výměnu
poškozených pružin a zcela odpadá potřeba promazání, jako
u starších typů trampolín.
KRYT:
Vyroben se stejného materiálu a odstínu jako výplet trampolíny. Jednoduché upevnění díky suchému zipu a zafixování gumovými očky provlečením pod opěrné nohy. Kryt plní jak funkci
bezpečností tak i estetickou. Chrání uživatele trampolíny před
případným zraněním a zároveň i gumolana před vyšší mírou
opotřebení.

STANDARD / FLEXI / PLUS / DELUXE / EXCELLENT

OPĚRNÁ ŘÍDÍTKA:
Jsou vyrobena ze stejného materiálu jako trubkový rám. I tato
důležitá a velmi namáhaná část trampolíny, doznala zásadních
změn. U trampolíny Jumping® PROFI jsou opěrná řídítka jednoosá, neboť použité materiály a nová technologie poskytly
vetší pevnost při snížení váhy. Tvar i design je ideálně přizpůsobený nárokům cvičení Jumping®. Maximální možné vysunutí
řídítek označuje prolis na spodní části řídítka.

ODSTAVENÍ Z PROVOZU:
Pokud se zjistí závada na trampolíně, musí se taková trampolína
odstavit, výrazně označit páskou, nebo se musí zamezit dalšímu
použití do doby odstranění závady.
ZBYTKOVÁ RIZIKA A ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ:
Před cvičením musí být vždy nasazená řídítka. Za bezpečný provoz na trampolíně vždy zodpovídá vyškolený instruktor Jumping®, který je oprávněn vést lekce Jumping®.
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ:
Dle platných zákonů se trampolína demontuje a rozdělí na jednotlivé části (ocel, pryž, polyetylén) a ty se zlikvidují.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Dodavatel poskytuje záruku 24 měsíců od převzetí. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení (gumolana a výplet trampolíny).
OBSAH DODÁVKY:
Šestihranná konstrukce trampolíny včetně noh, opěrná řídítka,
návod k instalaci a používání.

URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ:
Trampolína Jumping® PROFI je určena výhradně pro skupinové fitness cvičení Jumping®, které vede instruktor vyškolený
programem Jumping®. Jiné způsoby použití se nedoporučují.
Pouze určené použití zajišťuje bezpečnost a dlouhou životnost
trampolíny Jumping® PROFI.
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ/NOSNOST TRAMP. JUMPING® PROFI:
Je 130kg. Překračováním povoleného zatížení dochází k nadměrnému zatěžování pružných dílů výpletu a může docházet ke
snižování celkové životnosti exponovaných dílů. Překročením
maximálního zatížení se mohou zhoršovat vlastnosti odpružení.

TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS:
Základní nosnou konstrukci trampolíny Jumping® PROFI tvoří unikátní šestihranná trubková konstrukce z oceli, elastická
gumolana kotvící pevný výplet, šest opěrných stojin a jednoosá
opěrná řídítka s aretací. Úhlopříčně trampolína měří 135 cm
a díky novému systému odpružení nepřesahuje celková hmotnost 13 kg.
TRUBKOVÝ RÁM:
Z 2mm silné oceli tvoří nejdůležitější část trampolíny a přímo
ovlivňuje kvalitu pružného pohybu při cvičení. Patentovaným
funkčním tvarem byl vyvinut unikátní nosný aparát, na který
můžeme klást vysoké nároky.
PODPŮRNÉ STOJINY:
Jsou pečlivě přivařeny k hlavní nosné konstrukci a společně tvoří
jeden pevný celek. Gumová protiskluzová úprava spodní části
opěrných nohou zajišťuje stabilní kontakt s povrchem a nezanechává nečistoty při případném posunu trampolíny.

POČET UŽIVATELŮ, KTEŘÍ MOHOU SOUČASNĚ
UŽÍVAT TRAMPOLÍNU:
Trampolínu může užívat vždy maximálně jedna osoba.
PŘEPRAVA, INSTALACE, MANIPULACE
A UVEDENÍ DO PROVOZU:
Přepravu, proškolení obsluhujícího personálu i instalaci na místo určení zajišťuje vždy dodavatel. Manipulaci může provádět
pouze poučený personál.
KONTROLA A ÚDRŽBA:
Pravidelná kontrola stavu pružných dílů a případných vůlí v zavěšení řídítek je potřebná k dokonalé funkci trampolíny. Před
každým cvičením zkontrolujeme vizuálně všechny části trampolíny. Po každém cvičení je vhodné ošetřit povrch trampolíny
dezinfekčním prostředkem a za pomoci papírového ubrousku
zbavit exponované povrchy zbytkového potu. Každý měsíc pak
kontrolujeme stav gumolan (opotřebení, správné vypnutí, případně zda nejsou vytržená očka z výpletu trampolíny). Jendou
za půl roku je nutná návštěva servisního technika, který v případě nutnosti odstraní jakékoliv závady, zkontroluje bezpečnost
trampolín a schválí jejich další používání.
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