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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cama Elástica 

*Imagem meramente ilustrativa

Modelos: TACE8P – TACE10P – TACE14P 

ATENÇÂO!: Leia o manual de instruções antes de montar sua cama elástica.
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ITEM 6FT 
3 pernas 

 8FT 
3 pernas 

10FT 
4 pernas 

12FT 
4 pernas 

14FT 
6 pernas 

15FT 
6 pernas 

16FT 
6 pernas 

A 

B 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

c 
6 6 8 8 12 12 12 

E 36 48 64 72 96 108 108 

F 8 8 12 12 12 

G 3 3 4 4 6 6 6 

H 6 6 16 16 24 24 24 

I 1 1 1 1 1 1 1 
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ANTES DA MONTAGEM 

Favor consultar as páginas para obter descrições e números. O processo de montagem utiliza essas descrições e números 

como referência para a sua segurança. 

Para prevenir lesões em suas mãos durante a montagem, favor usar luvas. 

NOTA: LEMBRE-SE DE USAR LUVAS DURANTE A MONTAGEM, PRECISA-SE DE PELO MENOS DUAS 

PESSOAS PARA A MONTAGEM DA CAMA ELÁSTICA. 

Layout da estrutura 

Favor selecionar a quantidade de tubulação de acordo com os produtos em mãos, conforme a ilustração. As partes com o 

mesmo par # são insubstituíveis e não possuem uma orientação “direita” ou “esquerda”. Para conecta-las, apenas deslize 

o tubo que houver um menor diâmetro sobre o tubo que houver um maior diâmetro. Essas juntas são chamadas de

“pontos de conexão". 

A TANDER se esforçou para apresentar as mais recentes especificações e características do produto ao imprimir essa 
manual de instruções. No entanto, como nossa política é de melhorias constantes, poderá haver alterações no 
equipamento, na disponibilidade, nas especificações e nas características sem aviso prévio (as imagens contidas neste 
manual são meramente ilustrativas).  Equipamento destinado para uso de um adulto, favor manter crianças fora do 
alcance do mesmo.
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COMO MONTAR SEU TRAMPOLIM 
Consulte a LISTA DE PEÇAS para identificação das peças. 

AVISO: 2 adultos em boas condições físicas são necessários para a seguinte montagem. Use 

sapatos e avisos adequados para não resultar em ferimentos graves. 

1 Coloque todas as partes do trampolim

• em grupos. (como mostra a imagem).

2. Comece ligando duas pernas
extensões para montar um "W"
moldar perna com parafusos.

3. Para montar o trilho superior, anexar
toda a parte superior com os parafusos
para prende-los.

6. Prenda os conjuntos de perna

fazendo tudo bem seguro.

4. Continue até formar um grande círculo.

Para juntar o último elo pode exigir 
dois ou mais adultos em boa condição física. 
Com uma outra pessoa que prende a 

extremidade oposta. trazer ambos os lados do 
círculo e junte-os firmemente até torná-los  
protegidos. 

7. Fixe a perna "W" no quadro superior

e prenda com parafusos firmemente.

5. Fixe a perna "W" para o

quadro superior. Este é o

passo-chave: trilho superior  B deve
ser colocado firmemente dentro da

perna "W", que é muito
importante (como mostra na imagem).

8 Agora a montagem da estrutura

• está completa.
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MONTANDO A TAMPA DO TRAMPOLIM 

PERIGO: São necessários 2 adultos para montar a cama elástica . As molas irão criar altos níveis 

de tensão quando montado. Por favor, tenha muito cuidado para não entalar os dedos. 

9. Com a parte da costura virado para baixo,

prenda as molas alternando com cuidado para
enquadras a tampa do trampolim.

AVISO: Trampolim está sob tensão pesada,

mais esforço pode ser obrigado a anexar molas

para enquadrar. Tenha cuidado para não entalar

os dedos ou escorregar. Podem ocorrer

ferimentos  graves!

1O. Repita este passo em frente

formulando onde você acompanha primeira 
mola. Em seguida, anexar mais duas molas de 

meia distância entre os dois primeiros, em 

frente um do outro. 

11. Use as ferramentas como 
mostrado na figura. 

14.Coloque a borda de proteção 

azul nas bordas como se coloca
uma touca de banho. 

12. Molas sob tensão pesada 

pode necessitar de molas adjacentes 
para ser anexado a cada quatro ou

cinco buracos , tornando as molas

tensão medianamente distribuída. 

15.Amarre todas as tiras pretas ao 

topo do trilho. 

13. Anexar molas restantes até 

todas as molas estarem colocadas 
seguras no quadro.

16. É isso aí! o trampolim está

completa
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PEÇAS 
5’ 

3w 

6’ 

3w 

7’ 

3w 

8’ 

3w 

10’ 

3/4w 

12’ 

4/6w 

13’ 

4/6w 

14’ 

4/6/5w 

15’ 

5/6w 

16’ 

6w 
ITEM 

Ferragens 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12/16 

1 

16/12 

1 

16/12 

1 

16//12/20 

1 

20/24 24 

A 

conjunto : 

chave 

1 1 

inglesa 

Tampa 

6 6 6 6 6/8 8/6 8/6 

8/6/10 10/12 12 

B 

superior 

conjunto: 8/6/10 10/12 12 

Tampra 

superior 6 6 6 6 6/8 8/6 8/6 

Tampa 

inferior 

pólo
6 6 6 6 6/8 8/6 8/6 

8/6/10 10/12 12 
C 

Pólo Baixo 6 6 6 6 6/8 8/6 8/6 8/6/10 10/12 12 D 

Tubo
12 12 12 12 12/16 16/12 16/12 

16/12/20 20/24 24 
E 

Gabinete

de

Da rede 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 

Para desmontar repita os passos 1-16 em sentido inverso. 

CAIXA DE LISTA DE PEÇAS 

 

Parafuso 

 

    chave inglesa (1) 

 

 
Tampa superior    Tampa inferior 

 

 

 
 

 

pólo superior 

Pólo Baixo 

Tubo espuma 
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Rede de segurança (1) 

Instalação Rede de Segurança 

AVISO: S ã o  n e c e s s á r i o s  2 adultos p a r a  m o n t a r  a  c a m a  e l á s t i c a . Usar sapatos apropriados e manter o equilíbrio para evitar uma queda. 

Se não seguir todas as instruções e advertências exatamente pode resultar em ferimentos graves. 
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Consulte a lista de peças para identificação de peças. 

Importante:  Não  use  o  seu  trampolim  e  gabinete  até  que  tenha  lido  cuidadosamente  e  compreenda 

todas  as instruções e advertências fornecidas. 

APENAS UM ADULTO POR VEZ 
NO TRAMPOLIM! VÁRIAS 

PESSOAS SALTANDO AUMENTA 
O RISCO DE LESÕES COMO 
FRATURA DE PESCOÇO, DE 

PERNAS, COSTAS OU LESÃO NA 
CABEÇA. EQUIPAMENTO 
DESTINADO A ADULTOS

NÃO REALIZE PIRUETAS 
(RODOPIOS), POIS ISSO 
AUMENTA A CHANCE DE 
CAIR SOBRE A CABEÇA 

OU O PESCOÇO, 
RESULTANDO EM MAIOR 

RISCO DE LESÕES 
GRAVES OU MORTE. 
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO 

Essa Cama Elástica foi projetada e fabricada com materiais de qualidade e artesanais. Ela propõe cuidada e 

manutenção, que proporciona aos usuários anos de exercícios, diversão e proveito, assim como reduz os riscos de 

insatisfação. Favor seguir as orientações listadas abaixo: 

Sua elaboração retém certa quantidade de peso e uso. Dessa forma, favor ter certeza que apenas um adulto terá

acesso por vez. Os usuários devem vestir meias, tênis de esporte, ou estarem descalços. É recomendado não usar 

calçados fora do padrão enquanto estiver na cama elástica. Para prevenir danos, não permita que animais tenham 

acesso ao equipamento. Os usuários também não devem estar munidos de acessórios cortantes ou pontudos 

enquanto utilizarem a cama elástica. 

Por motivo de segurança, o uso deste produto deve ser restrito a um adulto por vez e seu peso máximo

limitado conforme indicado abaixo: 

TACE8P: 100 kgs 

TACE10P: 150 kgs 

TACE14P: 150 kgs 

Sempre inspecione o equipamento antes do uso. A condição do equipamento reflete a sua satisfação de uso. Favor 

prevenir-se de: 

• Rasgos na lona de salto 

• Flacidez 

• Deterioração 

• Partes da armação quebradas, faltantes ou molas danificadas. 

• Ausência da almofada na estrutura 

SE VOCÊ ENCONTRAR QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES MENCIONADAS, OU ALGO A MAIS

QUE FAÇA VOCÊ SENTIR-SE INSEGURO OU CAUSAR RISCOS A OUTROS USUÁRIOS, A CAMA 

ELÁSTICA DEVE SER DESABILITADA ATÉ QUE AS CONDIÇÕES DE MAU USO SEJAM 

RESOLVIDAS. 

CONDIÇÕES DE VENTO 

Em situações severas de vento, a cama elástica possui riscos de ser  soprada. Caso estiver em condições de 

ventanias, ela deve ser movida para a uma área coberta ou  ser desmontada. Outro método é amarra-la, com pelo 

menos três cordas no chão. 

MOVENDO A CAMA ELASTICA 

Se você precisar mover a Cama Elástica, serão necessárias duas pessoas. Todos os pontos de conexão devem ser 

envolvidos com fita de segurança. Esse método irá manter a Cama Elástica intacta e irá prevenir os pontos de 

conexão de riscos de deslocamentos e separação. Ao mover-se, levante a cama elástica cautelosamente  e a  

mantenha de forma horizontal ao chão. Para qualquer outro tipo de movimentação você deve desmontar o 

equipamento. 

NOTA: Todas as imagens neste arquivo são meramente ilustrativas e seus desenhos e informações podem ser 

divergentes de acordo com o modelo a ser consultado. 

A Tander reserva o direito de alterar as informações, caso necessário, sem a necessidade de aviso. 

Os modelos de cama elásticas deste manual são destinados apenas para adultos para utilização em ginástica, 
atividades físicas e/ou uso hobby. Para sua segurança e das pessoas ao seu redor nunca deixe o produto ao alcance 
de crianças. Este produto não é destinado a crianças.
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TERMO DE GARANTIA 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão.

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses.

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição e

conserto gratuito das peças defeituosas do produto.

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de uma 

imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderão assistir e, também, 

nos obrigará a extinguir a garantia. São de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a 

execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições 

necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.;

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica;

3. Danos causados por fenômenos da natureza;

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

5. Peças que requerem manutenção corriqueira;

6. Peças de desgaste natural;

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos

(combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado;

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos;

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou

estocagem;

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados

pela NTS do Brasil.

ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão cobertas 

pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;

2. O equipamento não for usado adequadamente

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.

7. O prazo de validade estiver expirado.

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicáveis para o

equipamento adquirido. 
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www.tanderequipamentos.com.br 
vendas@tanderequipamentos.com.br 

Importado e distribuído por: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 




