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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cama Elástica 

*Imagem meramente ilustrativa

Modelos: TACE36I 

ATENÇÂO!: Leia o manual de instruções antes de montar sua cama elástica.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

Referência No Descrição 36” 38” 40” 45” 48” 55” 

1 Estrutura do trampolim 1 1 1 1 1 1 

2 Trilho superior com protetor de borracha 1 1 1 1 1 1 

3 Lona de salto 1 1 1 1 1 1 

4 Base das pernas 6 6 6 6 8 8 

5 Borracha Protetora 6 6 6 6 8 8 

7 Molas 30 32 34 36 38 44 

1 2 3 

4 5 7 

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.



3 

ANTES DE COMEÇAR 

Consulte as Instruções de Segurança. 

 Antes de montar o trampolim, utilize a lista de peças acima para verificar se todas estão incluídas.

Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com o local de compra para obter assistência.

 Elimine todo o material da embalagem com cuidado e o mantenha longe das crianças.

 Dedique alguns momentos para se familiarizar com o conteúdo e as instruções antes de tentar

fazer a montagem.

 Quando estiver pronto para começar, verifique se você tem as ferramentas certas na mão, e o

espaço e a área adequados para a montagem.

 Somente um adulto poderá fazer a montagem. É necessário um indivíduo adulto para montar este

trampolim.

 Para evitar lesões nas mãos em pontos de beliscadura durante a montagem, utilize luvas para

proteger as mãos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

MONTE A BASE DA PERNA 

Protetor de 

borracha 
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INSTRUÇÕES DE EXERCÍCIOS 

IMPORTANTE: Faça sempre um aquecimento completo antes de iniciar o treino. Faça pelo 

menos cinco minutos de alongamento para ajudar a prevenir estiramento e torsões musculares. Este 
equipamento é destinado para uso adulto, como em academias, ginástica e fisioterapia.

SALTO BÁSICO 

Salte para cima apenas alguns centímetros. Mantenha os pés separados em 30 a 45 centímetros e 

dobre os joelhos levemente ao subir e ao descer. 

Faça o exercício durante 1 a 3 minutos. 

SALTO ALTO 

Salte para cima de 30 a 45 centímetros. Comece com os pés juntos, com os dedos apontados para 

baixo, na parte superior de cada salto. Separe os pés cada vez que tocar a lona.  

Faça o exercício durante 1 a 3 minutos. 

CORRIDA 

Correr no lugar. Levante os joelhos e balance os braços vigorosamente. Quanto mais alto você levanta 

os joelhos, melhor é o exercício para o abdômen. 

Faça o exercício durante 1 a 10 minutos. 
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STRADDLE HOPS 

Comece com os pés juntos e os braços para os lados. Salte para cima, trazendo ambos os braços 

acima da cabeça e separe os pés lateralmente em cerca de 60 centímetros. No salto de retorno, traga 

os braços para o corpo e os pés juntos. 

Faça de 10 a 50 repetições. 

TWISTER 

Salte para cima enquanto gira os braços, os quadris e a parte superior do corpo para a direita, e os 

joelhos, para a esquerda. No retorno, gire no lado oposto. 

Faça de 10 a 50 repetições. 

CHUTE ALTO, CHUTE BAIXO 

Salte um pouco e chute alto com uma perna, mantendo as mãos nos quadris. No retorno, dê um chute 

baixo (cerca de metade da altura) com a outra perna. Continue alternando entre chutes altos e baixos. 

Faça o exercício durante 1 a 5 minutos. 

JOGGING COM HALTERES 

Segure um par de halteres LEVES (de 3,3 a 5,5 libras) nas mãos. Corra como em jogging levantando 

os joelhos para o alto e movendo os braços no mesmo ritmo conforme você se movimenta. 

Realizar o exercício durante 30 segundos a 3 minutos. 
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LATERAIS PARA FRENTE E PARA OS LADOS 

Segure os halteres com ambos os braços esticados para baixo ao lado. Salte com os dois pés e eleve 

os halteres para as laterais. No próximo salto, levante os halteres para a frente. 

Faça de 10 a 25 repetições. 

PESOS NOS TORNOZELOS E NOS PUNHOS 

Para um treino mais avançado, tente usar pesos nos tornozelos e punhos nos exercícios mostrados 

aqui.  

Marque o tempo ou conte seus exercícios, e não exceda ao se esticar. Comece com tempos ou 

repetições mínimas e aumente gradualmente para o máximo recomendado. 

Se você combinar vários exercícios e executá-los com música, irá desfrutar ainda mais seus treinos!  

AVISO 

O EQUIPAMENTO É DESTINADO A USO ADULTO, CUIDADO COM CRIANÇAS AO REDOS DO 
EQUIPAMENTO, O MESMO PODERÁ CAUSAR LESÕES CASO ITILIZADO DE MODO IRREGULAR.
NÃO DEIXE CRIANÇAS PRÓXIMAS AO EQUIPAMENTO.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

COLOCAÇÃO DO TRAMPOLIM 

O espaço livre mínimo exigido acima da cabeça é de 7,3 metros (24 pés). Em relação ao espaço livre 

na horizontal, verifique se não existem objetos perigosos perto do trampolim como galhos de árvores, 

outros objetos recreativos (ou seja, conjunto de balanços, piscinas), fiação de energia elétrica, 

paredes, cercas etc. Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

Para uma utilização segura do trampolim, lembre-se do seguinte ao selecionar um lugar para o seu 

trampolim: 

 Verifique se o trampolim está colocado em uma superfície plana.

 Se a área é bem iluminada.

 Se não há obstruções embaixo do trampolim.

Se não seguir estas orientações, você aumenta o risco de alguém machucar-se. 

IMPORTANTE: 

 Para a segurança de seus filhos, é importante que você leia os avisos de segurança e as 
instruções de montagem cuidadosamente antes de permitir que eles utilizem este 
equipamento, este equipamento é destimando a adultos e crianças não devem brincar com ele 
com o mesmo.

 Verifique se os pés estão bem firmes e se o protetor está cobrindo as molas antes de utilizar o

trampolim.

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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AVISO DE SEGURANÇA DE USO DO TRAMPOLIM 

1) Tenha cuidado ao desembalar e montar este produto. Devido a pequenas peças e materiais da

embalagem, é necessário que a montagem seja realizada por um adulto.

2) É necessária a supervisão de um adulto no uso deste produto sempre. Não deixe uma criança

sozinha.

3) Uso ao ar livre – posicione longe de água, em terra firme e plana, de preferência grama. Nunca

posicione sobre ou perto de superfícies duras, como pátios ou calçadas. Ou perto de edifícios.

4) Verifique se a área sob e ao redor do trampolim está livre de brinquedos/obstáculos que possam

causar ferimentos.

5) Uso interno – posicione o trampolim de modo que haja altura de teto suficiente. Nunca posicione

imediatamente abaixo de lustres.

6) Este trampolim é para uso adulto. O limite máximo de peso é de 150 kg.

7) Este trampolim é projetado para apenas um usuário. Não deixe permita que mais de uma
pessoa use este produto ao mesmo tempo.

8) Os usuários não devem usar roupas que posam agarrar ou prender no produto (por exemplo,

roupas soltas, cabos de bolsa de ombro, joias)

9) Os usuários devem ficar em pé ou saltar o mais perto possível do centro da lona. Saltar ou ficar

em pé perto da borda do trampolim pode fazer que o aro da estrutura tombe.

10) Não permita que crianças pequenas passeiem na área de exercício, enquanto o trampolim está

em uso.

11) Não permita que crianças pequenas engatinhem ou se escondam debaixo do trampolim.

12) Pare de utilizar o trampolim caso haja qualquer tipo de ruptura. Continuar o uso pode resultar

lesão.

13) Não recomendado para crianças. Este produto contém peças pequenas, que podem causar 

asfixia. Este produto projeta a pessoa, inpulsionando-a para cima, sendo perigoso para crianças. 
Euipamento destinado apenas para adultos



9 



10 

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




