
ANVÄNDARHANDBOK - SV

IN 3732 Trampolin med styr inSPORTline PROFI
Digital 122 cm

IN 7198 Trampolin med styret inSPORTline PROFI
Digital 100 cm

IN 7199 Trampolin med styr inSPORTline PROFI
Digital 140 cm
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UPPMÄRKSAMHET
Tack för att du valde en av våra träningsprodukter. Vi gör allt för att alla våra produkter uppfyller de
högsta kvalitetsstandarderna. Vi är stolta över den fina träningsutrustningen vi skapar och önskar dig
många års hälsa och fitness.

IN 3732
 

7198
 

7199
 

∙ Diameter: 122 cm ∙ Diameter: 100 cm ∙ Diameter: 140 cm



∙ Ben: 8x ∙ Ben: 6x ∙ Ben: 8x

∙ Viktgräns: 110 kg ∙ Viktgräns: 100 kg ∙ Viktgräns: 110 kg
      

HOPSÄTTNING
(Inga verktyg krävs)

1. Vrid trampolinenheten (1) så att hoppytan är upp-sida-ner. Du kommer att märka att det finns
plastlockor som täcker stjälkarna där benen kommer att gå. Ta bort dessa lock och kassera.

2. Montera locket (2) runt stålramen och täck fjädrarna.

3. Skruva benen (3) på stjälkarna.

4. Vänd tillbaka trampolinen så är du redo att hoppa!

UPPMÄRKSAMHET! Montering bör endast utföras av vuxna.
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HANDRAILMONTERING
1. Ledstången består av fyra delar, som gör att du kan ställa in ledstångens höjd.
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2. Skjut in trampolinens ben till de nedre delarna av handtaget.

3. Skruva trampolinens ben till handtaget på den nedre delen som visas på bilden och dra åt dem
med två triangelskruvar
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4. Anslut de nedre och övre delarna av handtaget och använd den sfäriska skruven för att dra åt
dem.

TRAMPOLIN-DATOR GÅ MED
1. Ställ sensorn på benet på trampolin. Dra åt detta i relevant höjd och besätt det tillbaka till

konstruktionen.

2. Leta upp sensorn så att den rör vid botten av hoppområdet.
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3. Anslut kablarna på sensorn och anslut den slutliga delen till datorn.



Viktig
Kontrollera den inre tråden på benrören innan du installerar benstöden. Om du hittar att den inre gängen
saknas drar du ut gummifotlocket, det kan vara i andra änden.

Se till att benen är ordentligt skruvade på plats innan du använder den.

Ha en fysisk undersökning eller kontakta din läkare innan du deltar i detta eller något annat fysiskt
träningsprogram.

Se till att golvet är plant och att du har tillräcklig takhöjd innan du börjar.

Kom ihåg att Aerobic Trampoline inte ska användas för gymnastiska eller akrobatiska stunts. Det ska inte
användas för antennvippor, valv eller någon annan gymnastisk prestanda.

HUR MAN BÖRJAR
Varma oss noggrant innan du börjar träna.

Gör minst fem minuters sträckning och böjning för att förhindra muskeldrag och påfrestningar.

Börja med att träna varannan dag på den aeroba trampolinen.

Efter flera veckor bör du träna fem dagar i veckan. Rebounding utförs bäst genom timing för varje övning
eller kombination av övningar. Börja med det minsta antalet minuter och höja gradvis till det maximalt
rekommenderade.
När du har blivit bekant med övningarna i denna kurs ska du vara innovativ och utveckla dina egna
rutiner. Kombinera olika övningar och utför dem till musik så får du njuta av dina träning ännu mer.

HA SÅ KUL!
∙ Använd den bara inomhus.

∙ Minska chocken på lederna.

∙ Förbättra din samordning, balans och smidighet.

∙ Klipp och forma benen.

∙ Bränna kalorier medan du förbättrar din kardiovaskulära och aeroba kondition.

∙ Få ett bra träningspass på 15 minuter.
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EXERCIS

Låg Bounce

Studsar bara uppåt några tum. Håll fötterna 12 till 18 tum från varandra och böj knäna något vid start och
landning.
Utför: 1 till 3 minuter.



Hög Bounce

Studsa uppåt från 12 till 18 tum. Börja med fötterna tillsammans med tårna pekade nedåt på toppen av
varje studs. Sprid fötterna när du landar från varje studs
Utför: 1 till 3 minuter.

Joggning

Jogg på plats. Lyft knäna högt och sväng armarna kraftigt. Ju högre du lyfter knäna, desto bättre är
träningen för buken.
Utför: 1 till 10 minuter.
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Straddle Hops

Börja med fötterna tillsammans och armarna i sidorna. Hoppa uppåt, föra båda armarna över huvudet
och sprida fötterna åt sidan cirka 24 tum. Ta tillbaka armarna till sidan och fötterna vid returen.
Utför: 10 till 50 repetitioner.

Fixare

Hoppa uppåt medan du vrider armarna, höfterna och överkroppen svänger höger och knäna vrider åt
vänster. Vrid motsatt väg på rebounden.
Utför: 10 - 50 repetitioner.



Hög spark / låg spark

Hoppa något och sparka högt med ett ben medan du håller händerna på höfterna. På rebound gör du en
låg spark (ungefär hälften så hög) med det andra benet. Fortsätt att växla höga och låga spark.
Utför: 1 till 5 minuter.
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Jogging med hantlar

Håll ett lätt par hantlar (1,5 kg till 2,5 kg) i dina händer. Jogga på plats och lyft knäna högt och flytta
armarna i rytm när du joggar.
Utför: 30 sekunder till 3 minuter.

Alternativa hantelhöjningar

Håll hantlarens axel högt. Förläng en hantel till armslängden ovanför. Studsar på fötterna medan du
växlar hantlarna till armslängden över huvudet.
Utför: 10 till 50 repetitioner.

Sido- och framsidosidor

Håll hantlarna med båda armarna rakt ner vid sidan. Studsa på båda fötterna och höja hantlarna åt
sidan. Höj hantlarna framåt vid nästa studs.
Utför: 10 - 25 repetitioner.
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Hoppa hopprep

Rephopp är en bra konditionsträning. Den är ännu mer aktiv när den utförs på en trampolin.
Utför: 30 sekunder till 5 minuter.

Vrister i vristen och handleden

För en mer ansträngande träning kan du försöka stämma ankel- och handledsvikt på de övningar som visas här.

1. Viktigt - Kontrollera trampolinen regelbundet för att se till att trampolinen inte är skadad.
Eventuella skadade delar ska bytas omedelbart.

2. Observera - Denna utrustning är endast avsedd för hushållsbruk och ska inte användas som
leksak. Barn utan tillsyn bör hållas borta från träningsutrustning.

3. Denna utrustning ska endast användas i områden med tillräckligt med utrymme för att utföra
övningarna som visas korrekt. Använd inte i trånga utrymmen eller rum med lågt i tak.

4. Viktigt - Samråd med en läkare bör genomföras innan ett träningsprogram påbörjas. Överdriven
eller felaktig träning kan leda till skada på din hälsa.

VARNING

∙ Använd den bara inomhus.

∙ Du kan hoppa både i skor och utan dem.

∙ Endast en person ska hoppa åt gången.

∙ Hoppa i mitten.

∙ Ingen somersaulting.

∙ Glasögon, smycken och klockor ska tas bort och fickorna tömmas.

∙ Skyddet och hoppduken måste vara helt torr.

∙ Hoppa inte på trampolinen om du är skadad eller har ett medicinskt tillstånd som är oförenligt
med trampolinövningar (t.ex. ankelskada).

∙ Ingen hoppning under påverkan av alkohol eller med cigaretter. Ät inte när du tränar.
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∙ Ingen hoppning i mörkret. Hoppa inte i en stark vind. Säkra eller demontera trampolinen under
blåsiga förhållanden.

∙ Det är förbjudet att sitta under trampolinen.

∙ Inga föremål som ska placeras på trampolinen.

∙ Produkten ska inte användas som start- trampolin.

∙ Ingen hoppning på trampolinen från andra föremål. Hoppa inte från trampolinen direkt på
marken.

∙ Trampolinen måste läggas på plan våning för att kunna användas. Håll avstånd min. 2 m från
andra föremål. Lägg inte den på betong, asfalt eller annan hård mark. Placera inte trampolinen
på betong, asfalt eller annan hård mark. Placera den inte i närheten av lekplatser, gungor,
rutschbanor etc.

∙ Med tiden försämras trampolindelarnas hållbarhet av solljus, regn, snö och extrema
temperaturer. Under vintern kan trampolinen skadas av den fallna snön eller
frysningstemperaturen. Det rekommenderas att förvara mattan inuti.

∙ Ta pauser under träning. Träna inte kontinuerligt.

∙ Alla ändringar som gjorts av användaren (t.ex. installation av tillbehör) måste ske enligt
tillverkarens anvisningar.

∙ Se till att alla fjäderanslutningar (säkringsstift) är intakta och att de inte kan lossna under
hoppning.

∙ Se till att remfästena sitter ordentligt fast.

∙ Kontrollera alla delar (skruvar och muttrar) för slitage och skador. Se till att inga delar saknas.
Byt ut alla dessa delar omedelbart. Om skarpa kanter visas någonstans på trampolinen, använd
inte den.

∙ Om du behöver flytta trampolinen bör två personer göra det. Alla anslutningspunkter ska vara
lindade med väderbeständig tejp, t.ex. kanalband. Detta kommer att hålla ramen intakt under
flyttningen och förhindra att anslutningspunkterna separeras. Lyft trampolinen något från marken
och håll den horisontellt när du rör dig. För alla andra rörelser bör du ta isär trampolinen. Varje
gång du flyttar TRAMPOLINE, kolla det för skador efteråt.

DIGITAL DISPLAY ANVÄNDER
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LÄSNING

Antalet gjorda hopp (CNT) kommer att visas på displayen. TID, CAL, STRIDES / MIN och SCAN visas
senare.
ÖVERVAKARE



Monitorn kan återställas genom att trycka på RESET-knappen tre gånger. Om monitorn inte är igång ska
du ta ut batteriet i två sekunder och ge tillbaka det - detta raderar minnet.
LÄGEKNAPP

Knappen MODE hjälper dig att välja statistiska datum som du vill se under dina övningar. Om du till
exempel vill se, hur länge du tränar, tryck på knappen MODE tills en liten svart pil TID visas. Följ sedan
nästa instruktioner.

FUNKTIONER

TIDFUNKTION: Tills en liten svart pil TID visas. Tiden visas i minuter / sekunder.

KALORIEFUNKTION: Tryck på tangenten MODE tills en liten pil visar kalorier. Summan av kalorier är
inte exakt.

STRIDES / MIN. FUNKTION: Tryck på knappen MODE tills pilen visar hur många hopp på några
minuter. Hopp / summan av hopp en minut.

SCAN FUNCTION: Tryck på knappen MODE tills pilen visar punkter för SCAN. Pilen blinkar regelbundet.
SCAN-funktionen tas automatiskt från modemet TID till CALORIE till STRIDES / MIN. Var och en av
dessa funktioner visas på displayen i cirka. 8 sekunder innan du byter till något annat modem.
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VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav.
Villkor för garanti och garanti Krav regleras av lag nr 40/1964 Coll. Civilrätt, lag nr 513/1991 Coll.,
Kommersiell kod och lag nr 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med ändringar, även i fall som inte
anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.



”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.
”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren i den omfattning som anges i kommersiell kod.
Dessa villkor för garanti och garanti är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av
detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen 24 månaders garanti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som följer av:

∙ Användarens fel, dvs. produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete och felaktig montering

∙ Felaktigt underhåll

∙ Mekaniska skador

∙ Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder etc.)

∙ Oundviklig händelse, naturkatastrof

∙ Justeringar gjorda av okvalificerad person

∙ Felaktig underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande
The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the Seller immediately after taking the
responsibility for the Goods and its damages, i.e. immediately after its delivery. The Buyer must check
the Goods so that he discovers all the defects that can be discovered by such check.
When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on request of the Seller, to prove the purchase and
validity of the claim by the Invoice or Bill of Delivery that includes the product’s serial number, or
eventually by the documents without the serial number. If the Buyer does not prove the validity of the
Warranty Claim by these documents, the Seller has the right to reject the Warranty Claim.
If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the Warranty (e.g. in the case that the Warranty
Conditions were not fulfilled or in the case of reporting the defect by mistake etc.), the Seller is eligible
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to require a compensation for all the costs arising from the repair. The cost shall be calculated according
to the valid price list of services and transport costs.

If the Seller finds out (by testing) that the product is not damaged, the Warranty Claim is not accepted.
The Seller reserves the right to claim a compensation for costs arising from the false Warranty Claim.

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is legally covered by the Warranty provided by the
Seller, the Seller shall fix the reported defects by means of repair or by the exchange of the damaged
part or product for a new one. Based on the agreement of the Buyer, the Seller has the right to exchange
the defected Goods for a fully compatible Goods of the same or better technical characteristics. The
Seller is entitled to choose the form of the Warranty Claim Procedures described in this paragraph.
The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after the delivery of the defective Goods, unless
a longer period has been agreed upon. The day when the repaired or exchanged Goods is handed over
to the Buyer is considered to be the day of the Warranty Claim settlement. When the Seller is not able to
settle the Warranty Claim within the agreed period due to the specific nature of the Goods defect, he and
the Buyer shall make an agreement about an alternative solution. In case such agreement is not made,
the Seller is obliged to provide the Buyer with a financial compensation in the form of a refund.

  



SEVEN SPORT s.r.o.
Registered Office: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Headquarters: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Czech Republic
Warranty & Service Centre: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Czech Republic

CRN: 26847264
VAT ID: CZ26847264
Phone: +420 556 300 970
E-mail: eshop@insportline.cz

 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

   

SK
  

INSPORTLINE s.r.o.
  

Headquarters, Warranty & Service centre: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakia

CRN: 36311723
  

VAT ID: SK2020177082
  

Phone: +421(0)326 526 701
E-mail: objednavky@insportline.sk

 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Date of Sale:
 

Stamp and Signature of Seller:
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