
FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMESSEN OLVASSA EL A MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST. 

A GYÁRTÓ ÉS AZ ELADÓ NEM FELEL SEMMINEMŰ SÉRÜLÉSÉRT, AMELY 

A TRAMBULIN HASZNÁLATA KÖZBEN TÖRTÉNIK. 

 

 

 

 

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
A trambulin használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el az egész használati utasítást. 

Az előírt szabályok betartása megóvja Önt az esetleges balesetektől. 

Minden használat előtt ellenőrizze a trambulin állapotát főkent a csavarokat, a lazultakat húzza be, 

az ugrálófelületet, a trambulin keretét, rugókat, és az egész trambulin stabilitását. Ha bármelyik 

rész hiányzik, vagy elhasználódott, ne használja a trambulint. 

A trambulint mindig a vedőhálóval együtt használja. A trambulin sokkal magasabb ugrást tesz 

lehetővé, mint a sima talajon való ugrálás. Ezért javasoljuk először elsajátítani az ugrálás 

koordinációját.  

A trambulint sima felületre helyezze. Javasoljuk egy esést felfogó matrac elhelyezését a trambulin 

körül a földön. A trambulin körül biztosítson elegendő helyet. Faltól, kerítéstől, medencétől, fától, 

stb. távol helyezze el a trambulint. Tartsa tisztán a trambulin alatt és körül lévő helyet. Tavolítson el 

minden veszélyesnek tűnő tárgyat. Ne helyezzen semmit a trambulinra. 

A trambulint egyszerre csak egy személy használhatja. 

Ne végezzen szaltót, átfordulást, cigánykereket. 

Csak felnőtt, jól informált személy felügyelete mellet használja a trambulint.  



A felhasználó minden esetben felügyelet mellet legyen, kortól és ügyességtől függetlenül. 

A tulajdonos és felügyelő felelős a használókért és a trambulin helyes használatáért. 

Használjon megfelelő sportruházatot és zoknit.  

Soha ne ugráljon cipőben.  

Használat előtt távolítson el a zsebéből minden éles tárgyat, és ne legyen a kezében semmi. 

Biztosítson elég helyet a fej fölött, ajánlott  min 7,3 m a földtől.  

Győződjön meg róla, hogy a trambulin fölött nincs villanyvezeték, faág és egyéb veszély. 

Jól megvilágított helyen használja a trambulint, és csak a száraz felületen ugráljon.  

Ne használja nagy szélben. 

Ne használja a trambulint, ha személy vagy állat tartózkodik alatta. 

Ne használja a trambulint, ha alkoholt, drogot vagy gyógyszert fogyasztott. 

Semmilyen berendezés nem tudja tökéletesen biztosítani az Ön biztonságát, a biztonságos játék az 

Ön felelőssége. 

 

2.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TRAMBULIN HASZNÁLATÁRÓL 
 

Fel és lemenetelkor legyen nagyon óvatos. Lemenetkor kapaszkodjon a keretbe és dőljön rá az 

ugrálófelületre. Majd lépjen le a földre. Kisgyermekek segítséggel menjenek fe és fel a trambulinra. 

Ne másszon a trambulinra és az ugrálófelületre: 

- Összecsukot szerkezetnél 

- Közvetlen a ugrással a földről vagy más felületről 

Soha ne ugorjon le a trambulinról közvetlenül a földre vagy más felületre. Ne használja a trambulint 

ugródeszkaként. 

Figyeljen a teste alapállására, majd elkezdheti az alapugrásokat. 

Előszor sajátítsa el az alappozíciót és az egyszerű ugrásokat. Ha már könnyedén és kontroláltan végzi, 

áttérhet a nehezebb ugrásokra. 

Kerülje a magas ugrásokat, amíg nem biztos önmagában. Gyakorolja a trambulin középen való 

megállást. Az ellenőrzés fontosabb, mint a magasság. 

Az ellenőrzött ugrás az, mikor ugyan arra a helyre ugrik vissza, ahonnan elrugaszkodott. Ez főként az 

egyensúly elvesztésekor fontos. 

Ugrálás közben a fejét tartsa egyenesen, a trambulin szélét nézve. 

Az ugrálófelület közepén ugráljon. Ne ugráljon vagy lépjen a keretre (ill. a rugókra), nem az emberi 

testtömeg megtartására szolgál. 

Soha ne csináljon cigánykereket vagy szaltót fejre vagy nyakra való esés komoly sérülést, bénulást 

vagy halált okozhat. Még akkor is, ha az ugrálófelület középre esik. 

Soha ne ugorjon a trambulinra, ha valaki ott van, azért hogy nagyobb magasságot érjen el. 

 



2. POZÍCIÓK ÉS UGRÁSOK 

ALAPUGRÁS 

1. Álljon a trambulin közepére, testsúlyát helyezze a lábujjára, csináljon kis terpeszt. Figyelje 

a trambulint. 

2. Karjait lendítse előre, fel körkörös mozdulattal. 

3. Felugráskor tegye össze lábait, a lábfejét hajlítsa lefelé. 

4. Leéréskor újra tegye lábait terpeszbe. 

 

TÉRDEN VALÓ UGRÁS 

1. Kezdje az alapugrálással. Ne ugorjon túl magasan. 

2. Ugorjon a térdére (enyhe terpeszben) hátát tartsa egyenesen. Az egyensúly megtartására használja 

a karjait. 

3. Térjen vissza az alapugrásba, karlendítéssel. 

 

UGRÁSOK ÜLVE 

1. Kezdje az alapugrással. Ne ugorjon túl magasan. 

2. Ugorjon üléspozícióba lábait nyújtsa ki maga elé, hátát tartsa egyenesen. Karjait tegye törzse 

mellé a trambulinra. 

3. Térjen vissza alapállásba behajlított karokkal. 

 



 HALADÓ UGRÁS 

1. Kezdje az alapugrással. Ne ugorjon túl magasan. 

2. Ugorjon a térdére, kezét, hátát tartsa vízszintesen az ugrálófelülettel. 

3. Térjen vissza alapállásba behajlított karokkal. 

 
 

 

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
 

- A trambulinra a vásárlástól számított 24 hónapos jótállási idő érvényes 

- Ez idő alatt mindennemű gyártási hiba eltávolításra kerül, hogy a trambulin használható legyen. 

- A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: mechanikai rongállás, nem várt 

esemény, természeti katasztrófa), szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat vagy 

elhelyezés, magas vagy alacsony hőfok, vízhatás, nagy nyomás, tudatos alak és méretváltoztatás. 

 

- A garancia érvényesítésére a lepecsételt számla szolgál. 


