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TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM 

 

Metal Aksamı Kontrol ve Bakımı  

 

✓ Trambolin çelik konstrüksiyonu, merdiven ve yürüme yolları bağlantı civataları periyodik 

olarak kontrol edilmeli, gevşeyen civatalar sıkılarak sağlamlaştırılmalıdır. (20 GÜNDE BİR)                      

✓ Yayların takıldığı zikzak demirlerin kaynaklarında kopma veya kırılmalar kontrol edilmelidir. 

(30 GÜNDE BİR) 

✓ Dikme profillerinin ayak üzerine takıldığı havuzların kaynakları kontrol edilmeli, havuz 

altında bulunan stopun kaynak kontrolü yapılmalıdır. (30 GÜNDE BİR) 

✓ Trambolin ayakları yere eşit olarak basmalı, havada kalan ayakların altına destek konularak 

eşitlenmelidir. (20 GÜNDE BİR) 

✓ Trambolinin kurulduğu zemin; düz, beton vb. bir zemin değil ise ayakların altına destek 

konulmalıdır. (HER KURULUM ÖNCESİ) 

✓ Boyalı malzemelerde çarpmalardan ve sürtünmelerden dolayı oluşan boya kabarmalarının 

rötuş boya atılarak paslanmalardan engellenmelidir.  (30 GÜNDE BİR) 

 

 

 

Yay Kontrolü 

✓ Trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine 

takılmalıdır. (GÜNLÜK) 

✓ Kırılan ve açılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (GÜNLÜK) 

✓ Yaylarda küflenme veya oksitlenme meydana geldiğinde temizlenmelidir.  (20 GÜNDE BİR) 

 

Zıplama Ağı Kontrol ve Bakım  

✓ Kopan ipler birbirine örgü şeklindeki gibi ipin koptuğu yerden bağlanıp aparatın içinden 

geçirerek tekrar kopan ipe kadar örülerek bağlanmalıdır. (GÜNLÜK) 

✓ Zıplama ağında ipteki bulunan büküm tellerinden kopmalar olduğunda, kopan bükümler 

eklenerek tamir edilmelidir. (GÜNLÜK) 

✓ Kilitli aparatların açılan kilitleri tekrar kapatılmalı, kırılan kilitli aparatlar yedeğiyle 

değiştirilmelidir. (7 GÜNDE BİR) 
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Trambolin Brandalarının Kontrol ve Bakımı    

✓ Trambolinde yerinden kayan minderler yerine getirilmelidir. (GÜNDE 2) 

✓ Trambolinde bulunan branda minderler periyodik olarak kontrol edilmeli, altında bulunan 

kolonların çözülen ve kopanları bağlanmalı, branda üstündeki kapsüllerde meydana gelen 

çıkma ve yırtılma halinde tamiri yapılmalıdır.(7 GÜNDE BİR) 

✓ Brandadaki cırtların açılması durumunda yapıştırılarak malzemenin zarar görmesi 

önlenmelidir. (GÜNLÜK) 

✓ Branda dikişlerindeki açılma, yırtılma ve sökülmeler tamir edilmelidir. (7 GÜNDE BİR) 

 

Çevre koruma ağının Kontrol ve Bakımı 

✓ Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir edilmelidir. (20 

GÜNDE BİR) 

✓ Trambolin çevre ağı kurulum yaptıktan 7 gün sonra ağın alt ve üst kelepçelerin bağlantıları ip 

ile gerdirerek tekrar bağlanmalıdır.  

✓ Çevre ağının bağlı olduğu üst geçmelerin geçme noktasının kontrolü yapılmalıdır.(20 GÜNDE BİR) 

✓ Çevre koruma ağının alt ve üst bağlantı ipleri kontrol edilmelidir. (7 GÜNDE BİR) 

 

Temizlik 

✓ Trambolinde zıplama ağları ayda bir kez deterjanlı su ve fırça yardımı ile silinerek 

temizlenebilir.  

✓ Trambolin brandaları haftalık periyotlar halinde deterjanlı bez ile silinerek temizlenmelidir. 

(Gerekli zamanlarda ayrıca temizlenmelidir) 

 

Sezon Sonu 

✓ Trambolin zıplama ağları sezon sonunda katlanıp sıkı bir şekilde bağlanıp file içine koyularak 

çamaşır makinesinde 40° ~ 60° de yıkanabilir. 

✓ Trambolin çevre koruma ağı tazyikli su ile yıkanabilir. 

✓ Yaylarda oksitlenme ve paslanma olmaması için kurulanarak paketlenmelidir. 

✓ Çelik konstrüksiyon boya rötuşları yapılmalı, zikzak demirlerinin kaynakları kontrolü 

yapılarak paketlenmelidir. 

✓ Dikme ve üst geçme demirlerinin kaynak kontrolleri yapılmalı, kırılma ve kopmalar tamir 

edilerek paketlenmelidir. 

✓ Brandalar içindeki süngerler çıkarılarak kurulanıp  iki gün havalandırılarak paketlenir. 

✓ Brandaların rengi solduğunda ters çevrilerek bir dahaki sezon için hazır hala getirilebilir.  
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