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MMANUAL DE INSTRUÇÕES 

CAMA ELÁSTICA NACIONAL 

Recomendado para crianças a partir dos 06 anos de idade. 

 

*Imagem meramente ilustrativa. 

Parabéns! Você acaba de adquirir um brinquedo da Mundi Toys. 

Prezando pela sua segurança e conforto, o brinquedo somente deve ser utilizado 

após sua instalação correta. Certifique-se de ler atentamente todas as instruções 

contidas neste manual. 

ATENÇÃO: Após ler e seguir corretamente as instruções. É necessário guardar este 

manual de instruções para evitar o mau uso do brinquedo e para eventuais consultas.  

A MUNDI TOYS APENAS COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DOS SEUS 

REVENDEDORES AUTORIZADOS.  

ESTE MANUAL A APARESENTAÇÃO DESTE MANUAL É IMPRESCIDÍVEL PARA O 

PROCEDIMENTO DE GARANTIA, A NÃO APRESENTAÇÃO IMPLICA NA PERDA DA 

MESMA.  

*CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE FAZER QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA. 

*O USO INADEQUADO DA CAMA ELÁSTICA É ALTAMENTE PERIGOSO E PODE 

CAUSAR GRAVES LESÕES. 
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LOCAIS PARA MONTAR A CAMA ELÁSTICA 

1. A montagem deve ser feita em superfície plana, sem depressões, ondulações 

ou em locais de declive ou aclive. 

2. É exigido ter no mínimo 7,5 metros livres acima da cama elástica, a parte 

abaixo da cama elástica deve permanecer livre, sem a colocação de 

quaisquer objetos, deixando livre todos os lados.  A cama elástica deve ser 

montada em espaço livre, NÃO podendo ser montada em locais com galhos 

de arvores, fios elétricos ou qualquer outro tipo de material, isso porque a 

propulsão decorrente dos pulos pode levar a atingir esses objetos e causar 

acidades graves.   

3. A área precisa ter luminosidade adequada. 

4. Nunca utilize a Cama Elástica faltando peças. Especialmente as molas, os 

protetores de molas e as redes de proteção, sempre com suas ponteiras 

instaladas. 

SOBRE USO DA CAMA ELÁSTICA 

1. O uso inadequado da Cama Elástica é altamente perigoso e pode causar 

graves acidentes e lesões. 

2. Antes de iniciar sua utilização, inspecione e verifique se não há rasgos ou 

furos na lona de salto, se o suporte de sustentação está bem fixado e se as 

molas e outros itens não estão desgastados ou mal instalados. 

5. Não permita a entrada de animais de estimação no brinquedo, pois, devido 

as suas garras a lona pode vir a ser danificada. 

6. Brinquedo para uso individual, o uso por mais de uma pessoa poderá 

ocasionar choque e provocar acidentes e sérios ferimentos como fratura no 

pescoço, cabeça, pernas ou costas. 

7. Não recomendamos que os usuários façam manobras arriscadas como 

piruetas, pois esses movimentos aumentam as chances de ocorrer 

acidentes, podendo provocar paralisia ou morte, uma vez que esse tipo de 

manobra pode ocasionar fratura na cabeça e/ou pescoço, nunca utilize o 

brinquedo com a lona molhada, a superfície se torna lisa e aumenta os riscos 

de acidentes. 
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8. É necessária a colocação de um piso de segurança com absorção de impacto 

em toda a extensão do brinquedo, se estendendo a 1.20 m até a cama 

elástica. 

SUPERVISOR / PROPRIETÁRIO 

Supervisores e proprietários da Cama Elástica são inteiramente responsáveis pela 

conscientização dos usuários do brinquedo em relação às práticas de segurança 

contidas no manual de instruções. Instrua os usuários com pulos básicos e 

informando das regras de segurança. 

1. Os usuários precisam ser instruídos de como saltar antes de usar a cama 

elástica, é dever do supervisor/proprietário ensinar a pular baixo e de forma 

controlada. 

2. Não permita o uso da cama elástica sem supervisão ou autorização. 

3. Usuários não devem usar a cama elástica sem supervisão de um adulto. 

4. Ao término do uso do brinquedo, desmontá-lo e guardá-lo em local 

apropriado. 

USUÁRIOS 

1. Não pule por períodos longos. A brincadeira na cama elástica é um exercício 

aeróbico e por conta disso causa aceleração do ritmo cardíaco não sendo 

recomendado o seu uso por pessoas com problemas cardíacos, asma dentre 

outros. 

2. Brinquedo para uso individual, ou seja, somente uma pessoa de cada vez. 

3. Suba e desça da cama elástica com precaução, nunca pule para subir ou 

descer, nem pise nas molas. 

4. Não utilize caso estiver sobre efeito de álcool ou drogas. 

5. Retire os calçados e qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso. É 

permitida a entrada apenas de meias ou descalço. 
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CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES 

 
Assim como qualquer outra prática de recreação, o uso da cama elástica pode 
sofrer lesões, podendo prevenir adotando o uso correto, para reduzir os riscos de 
acidentes. 
 

 

Perda de controle: Nunca tente manobras onde não se tem conhecimentos 

específicos ou é iniciante. Caso isso ocorra, poderá sofrer quedas e cair sobre as 

ferragens da cama elástica. Um salto controlado é onde se cai no mesmo lugar que 

saltou. 

Limite de acesso: Quando a Cama Elástica não estiver em uso, a mesma precisa estar 

armazenada em um lugar seguro, fora do alcance das crianças. 

Guarda e Conservação: Este produto de ser guardado ao abrigo de condições 

climáticas (sol e chuva), especialmente suas ferragens, tendo atenção especial 

aqueles locais que sofrem influência da maresia. 

Cambalhotas/saltos Mortais: Não dê piruetas, pois esses movimentos aumentam as 

chances de ocorrer paralisia ou morte se você cair sobre seu pescoço ou cabeça. 

Saltos: Cama Elástica é um dispositivo de rebote, se o rebote for para fora da cama 

elástica, batendo na estrutura, molas ou queda inapropriada sobre a cama pode 

causar sérias lesões e até mesmo a morte. É expressamente proibido pular ou saltar 

sob a proteção de molas ou molas, pode ocasionar graves lesões.  

Sobre efeito de álcool e drogas: Não utilize caso estiver sobre efeito de álcool ou 

drogas, em efeito desses elementos a chance de ocorrer acidentes são maiores, pois 

altera a coordenação motora. 

Acesso: A escada de acesso deve ser retirada e guardada em um local seguro quando 

a cama elástica não estiver em uso, isso evita o acesso de crianças pequenas sem 

supervisão. 
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Entrada e saída: Crianças pequenas podem precisar de ajuda ao sair e entrar da cama 

elástica. Não entre segurando nas ferragens ou pulando sobre as molas, isso 

aumentará os riscos de acidentes, nunca desça pulando, pois, haverá o risco de 

queda/acidente ocasionando ferimentos. 

NUNCA Utilizar sem fazer a manutenção: Antes de utilizá-la, verifique e inspecione 

se não há rasgos ou furos na lona, se o suporte de sustentação está bem fixado e se 

as molas e outros itens não estão desgastados ou enferrujados, pois, as más 

condições aumentam as chances de acidentes. Molas e ferragens devem ser 

guardadas em abrigos que protejam de luz, água, umidade, calor excessivo, uma vez 

que se expostos a esses agentes poderão enferrujar o que compromete a sua 

utilização e segurança. 

Mais de um usuário: Cama Elástica é para o uso individual, se houver mais de um 

usuário, o risco de acidentes são maiores, pois podem colidir com o outro, causando 

graves acidentes. 

Condições do tempo: Não utilize a cama elástica se a lona de salto estiver molhada, 

ela se torna escorregadia e não garante o salto seguro. Nunca utilize o brinquedo ao 

ar livre quando a velocidade do ar estiver acima de 38 km/h. 

Objetos: utilize somente se estiver descalço ou de meias, e retire qualquer outro 

objeto duro, afiado ou perigoso, evite pular caso estiver algo limitando o espaço de 

cima, lateral e abaixo. 
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COMPONENTES DO PRODUTO 

Veja a quantidade de componentes de acordo com sua cama elástica: 

 
Descrição 

 
1.40 

 
2.00 

 
2.50 

 
3.10 

 
3.70 

 
4.40 

4.40 
/5 
pés 

 
5.0 

 
6.0 

Protetor de Molas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lona de Salto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rede de Proteção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Molas 24 36 42 64 72 72 90 90 108 

Escada 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trilhos de conexão 6 6 6 8 8 8 10 10 12 

Bases de pernas 3 3 3 4 4 4 5 5 6 

Extensores de pernas 0 6 6 8 8 8 10 10 12 

Pirulito completo 6 6 6 8 8 8 10 10 12 

Peso suportado (kg) 60 80 100 120 135 150 180 230 280 

 
*Sempre faça a conferência dos itens a cada montagem, bem como a 
verificação do seu estado. 
 
 
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM 
 

Os extensores de pernas da Cama Elástica Nacional 1.40m são embutidos 
nas bases de pernas. Para montagem, pule para o passo 2 (dois). 

 
 

1. Encaixe todos os extensores de pernas com suporte em cada extremidade 

da base de perna. 

2. Mantenha os suportes voltados para o lado externo do brinquedo e com a 

boca para cima. 

3. Posicionem, em formato de circulo, todas as bases já com os extensores. 

4. Entre uma base e outra, fixe os trilhos de conexão.  

5. Após todo o suporte metálico estar encaixado, estenda a lona de salto no 

meio da base metálica. 
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6. Para facilitar o encaixe das molas e evitar qualquer acidente, utilize a 

ferramenta para auxílio de encaixe das molas. 

7. Encaixe a primeira mola, pule 6 furos e encaixe a próxima mola. Faça isso 

sucessivamente. Depois, volte encaixando as molas no furo seguinte da mola 

já encaixada. Faça isso até o término de todos os furos.  

Não é recomendado o encaixe consecutivo das molas, pois como são 

estruturas difíceis de esticar, dificulta a fixação das molas no lado contrário 

da onde já foi encaixado. 

8. Tendo todas as molas já encaixadas, verifique se não há nenhuma mal 

encaixada que possa causar algum acidente. 
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TERMO DE GARANTIA 

I. De acordo com as normas do Código do Consumidor (artigo 18) Este 

produto, Cama Elástica Nacional, possui garantia legal de 03 (três) 

meses, contados a partir da entrega do produto. 

II. A Mundi Toys, oferece aos seus consumidores garantia suplementar de 

mais 9 (nove) meses, a contar do termino da garantia Legal especificado 

no item I. Esta GARANTIA SUPLEMENTAR, por ser uma liberalidade da 

empresa COBRE APENAS defeitos relativos a ferragem. 

III. Durante o período de garantia, a Mundi Toys se responsabiliza pelo 

conserto e por toda a mão de obra. 

IV. Na ocorrência de defeito, o consumidor deverá comunicar a Mundi 

Toys, relatando o defeito através do e-mail 

sac@munditoysinflaveis.com.br, devidamente acompanhado da Nota 

fiscal, foto do produto (se possível apontar o defeito), foto do check list 

e o termo de garantia devidamente preenchido (encontra-se no final 

desse manual). Ainda, em caso necessário, poderá ser solicitado o envio 

do produto a empresa para devida analise previa e, caso comprovada a 

existência de defeito, seja providenciado o conserto e sua entrega no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

V. Sendo necessário o envio para analise ou conserto do produto, fica sob 

a RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR o acondicionamento do 

produto em embalagem apropriada, vez que a mesma será coletada 

pela transportadora, sendo proibido o envio sem o devido 

acondicionamento em decorrência de políticas de transporte.  

VI. Todo e qualquer tipo de conserto deverá ser feito durante o prazo de 

garantia EXCLUSIVAMENTE pela Mundi Toys, sendo PROIBIDA sua 

realização por terceiros. 

mailto:sac@munditoysinflaveis.com.br
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VII. Na remota hipótese de conserto ser feito por terceiros, este só poderá 

ser realizado mediante autorização da Mundi Toys, que contratara 

profissional qualificado para execução do serviço, não sendo permitido 

ao consumidor fazer a contratação.  

VIII. Em caso de defeito pequeno que não necessite mão de obra 

especializada, a Mundi Toys, enviara ao consumidor um “kit reparo” 

com todas as instruções e materiais necessários para o conserto. 

O consumidor deverá seguir corretamente o procedimento de garantia 

adotado pela Mundi Toys. A resistência do consumidor em atender o 

procedimento poderá acarretar no atraso do prazo estabelecido, bem 

como na realização da garantia. Se comprovada a resistência do 

consumidor em atender os procedimentos, a MUNDI TOYS FICARÁ 

isenta de responsabilidade em decorrência da não realização do 

procedimento dentro do prazo estabelecido pelo Código de defesa do 

Consumidor. 

 

A GARANTIA NÃO INCLUI: 

- Defeitos decorrentes do não atendimento as especificações contidas neste manual, 

especificamente aquelas referente à montagem, uso e manuseio. 

- Defeitos decorrentes de mau uso (conforme recomendações contidas deste 

manual); 

- Defeitos decorrentes de má conservação e/ou acondicionamento do produto, bem 

como daqueles ocorridos em decorrência do transporte e do seu manuseio. 

- Atendimento Domiciliar 

- Consertos feitos por terceiros. 
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O CONSUMIDOR PERDERÁ A GARANTIA 

- Se ocorrer qualquer alteração na estrutura ou em qualquer das partes do produto. 

- Na ocorrência de reparo por terceiros. 

- Quando não apresentado este manual devidamente acompanhado da Nota Fiscal. 

- Caso seja removido o selo do fabricante (etiqueta). 

- Não utilizar o motor que acompanha o produto (se adquirido com o produto). 

 

POLÍTICA DE TROCA 

Todo o produto que apresente defeito e não seja possível o conserto, bem como no 

caso do conserto não ter sido suficiente para sanar o defeito será concedida ao 

consumidor a troca do produto por outro idêntico, a devolução do valor ou o 

abatimento do valor correspondente caso pretenda adquirir outro produto de valor 

superior. A troca, devolução do valor ou abatimento, acontecerá após realizados os 

procedimentos de garantia utilizados pela empresa , que atendem todas as 

determinações e prazos contidos no Código de Defesa do Consumidor. 

 

Para que seja realizada a troca, devolução do valor ou abatimento, O CONSUMIDOR 

DEVERÁ ENVIAR a Mundi Toys o produto com defeito DEVIDAMENTE 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. Após a coleta, será entregue um 

novo produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da coleta, uma 

vez que depende de transporte apropriado para sua entrega. 

 

DA DESISTÊNCIA DA COMPRA 

Tendo a compra do produto sido realizada via internet ou por telefone, o consumidor 

tem direito a desistência da compra pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data da 

entrega do produto. 
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Compras realizadas em lojas físicas, ou seja, quando o consumidor vai até o local 

comprar, NÃO COMPORTAM O DIREITO DE DESISTÊNCIA. Ocorrendo a desistência da 

compra, o consumidor será devidamente reembolsado dos valores pagos ou, sendo a 

compra a credito, o cancelamento das parcelas. O reembolso será realizado mediante 

deposito em conta bancaria a ser fornecido pelo consumidor no endereço de email 

sac@munditoysinflaveis.com.br, no prazo de 48 horas após a coleta do produto. 

O produto a ser devolvido devera ser devidamente acondicionado em embalagem 

apropriada, para que seja recolhido no endereço indicado, sendo de responsabilidade 

do consumidor entregar o produto para a transportadora no dia e na hora 

agendados. 

Feita a troca e entregue o produto a Mundi Toys, será feita vistoria do mesmo e, caso 

seja constatado algum dano no brinquedo, o consumidor será obrigado a ressarcir os 

valores correspondentes. 

 

ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR 

Todos os produtos produzidos pela Mundi Toys passam por um rigoroso processo de 

fabricação e conferencia de qualidade. 

Orientamos os consumidores a conferir todos os itens que compõem o produto junto 

ao check-list localizado nesse manual, assim que receberem a mercadoria. 

Após 30 (trinta) dias na data da entrega NÃO serão enviadas quaisquer peças ao 

consumidor sob alegação de que não foram entregues na quantidade correta. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Mundi Toys pelo Telefone (44) 

3253 2560 ou pelo e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br 

 

 

mailto:sac@munditoysinflaveis.com.br
mailto:sac@munditoysinflaveis.com.br
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Para assegurar a garantia deve-se apresentar a nota fiscal de compra juntamente 

com este manual: 

Produto: ____________________  Referência:___________________ 

Data de compra: ______________  Revendedor:__________________ 

Número da nota fiscal:________ 
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