
TRAMBOLİNLER  

KULLANIM KILAVUZU                          

GİRİŞ  

Trambolini kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okumalısınız. Diğer her hangi bir eğlenme 

amaçlı fiziksel aktivitede olduğu gibi, katılımcı yaralana bilir. Yaralanma risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmak için 

aşağıdaki kurallara ve ipuçlarına uyulduğundan emin olun.  

 Elinizdeki trambolini kötü ve dikkatsiz şekilde kullanmak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.  Trambolinler: 

Üzerinde bulunan insanları hiç de alışık olmadıkları yüksekliklere ulaştırıp değişik hareketlere zorlayan bir zıplatma 

aracıdır. Bu yüzden trambolin üzerindeyken çok dikkatli olmalıyız ve kendimizi kontrol etmeliyiz.  Her zaman 

trambolinimizi kullanmadan önce gözden geçirmeliyiz.  Uygun bir kurulum, trambolinin bakımı, güvenli kullanım ip 

uçları, uyarılar, uygun tekniklerle zıplama bu kullanma kılavuzunda bulunmaktadır. Tüm kullanıcılar ve eğitmenler bu 

kılavuzu okumalı ve kendileri de uymalı ve uygulatmalıdır. Bu trambolin üzerine çıkan kullanıcı daha çok zıplamak ve 

farklı şekiller için değişik hareketlerden kaçınmalıdır.  

Temel olarak, trambolin üzerinde alışılmış basit zıplama hareketleri yapılmalıdır. Her temel hareket sizin 

kontrolünüze geçene kadar pratik yapmalı ve vücut kontrolünüz üzerine odaklanmalısınız. Zor zıplama 

hareketlerinden önce devamlı basit zıplama hareketlerini öğrenmeli ve vücut kontrolünüzü sağlamalısınız. Trambolin 

üzerinde rastgele ve gelişi güzel zıplamayın, çeşitli ana zıplama tekniklerinin yapılması iyi kontrol altında olmalı. 

(Temel zıplama hareketlerini iyice öğrenmeden başka hareketler yapmayın.)    

Birden fazla kişinin havada çarpışma ve yaralanmalara sebep olabilme riskine karşı trambolin üzerinde bulunmasına 

izin verilmez.   

Baş üstü veya boyun üstü düşüp boyun kırılmalarına veya ölüme sebeb verebilme riskine karşı trambolin üzerinde 

takla atmayın.    

TRAMBOLİN KURALLARI  

1.GENEL TALİMATLAR  

1.1 AMAÇ  

 Bu ürün ev ortamında kullanılmak amaçıyla tasarlanmış olup, profesyonel kullanımlara ve medikal kullanımlara 

uygun değildir.  Maksimimum taşıma kapasitesi 150 kg olup, aşırı ağırlıklardan oluşan hasarlar garanti kapsamı 

dışındadır.  

1.2 KÜÇÜK ÇOÇUKLAR İÇİN TEHLİKELER  

 Başında bir yetişkin olmadan küçük çocukların tramboline yaklaşmasına izin vermeyin. Trambolin ambalajı içinde 

çocuklar için tehlike oluşturacak küçük parçalar vardır. Bu parçalar çocuklar tarafından yutulma ve boğulma tehlikesi 

oluşturabilir.  51 cm’den daha yüksek trambolinlere 6 yaşın altındaki çocukların kullanması tavsiye edilmez. 

Çocuklar potansiyel tehlikeleri algılayamayabilir. Bu bir oyuncak değildir ve küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır. Bu 

ürün küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.  

1.3 ÜRÜNÜN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DİKKAT..!  

 Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Sadece orijinal yedek parça kullanın. Tamir işlerini sadece yetkili servise 

yaptırın. Hatalı tamirler trambolinizin güvenliğini tehlikeye atar. Bu ürünü aynen bu kılavuzda anlatılan şekilde 

kullanın.  Ürününüzü yüksek sıcaklığa ve neme karşı koruyun.  

1.4 KURULUM İÇİN TAVSİYELER  



 Kurulum en az iki sağlıklı yetişkin tarafından dikkatlice yapılmalıdır. Her hangi bir şüpheli durum oluşursa mutlaka 

teknik bir elemana danışılmalıdır.  

 Kuruluma başlamadan bu kılavuzdaki tüm kurulum adımları okunmalıdır.  Tüm paketleri açın ve geniş bir alana 

koyun. Bu size kurulumun rahat bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır.  Eksik malzeme olmadığından emin 

olmak için parça listesinden tek tek kontrol edin. Kurulum tamamen bitmeden hiçbir paketi çöpe atmayın.  Teknik 

bir iş yaparken ve el aletlerini kullanırken yaralanmalara ve sakatlanmalara karşı dikkatli olun.  Çevreniz için tehlike 

oluşturmayın. Mesela: Paketleri çocuklara zara verecek şekilde bir yere bırakmayın. El aletlerini sağa sola atmayın.  

Bu ürünü kurulum talimatına uygun şekilde kurduktan sonra tüm cıvata ve somunların doğru takıldığından ve iyice 

sıkıldığından emin olun.  Trambolinin kurulu halinde çevre koruma ağının bitiminden en az 75 cm temiz yükseklik 

olmalıdır. Ağaç dalları, elektrik telleri, oyun aletleri vb hiçbir şey trambolin üzerinde bulunmamalıdır.  Trambolin 

kullanılmadan önce mükemmel bir şekilde (Eksiksiz) kurulmalıdır.  Trambolini rüzgarlı, fırtınalı ve özellikle yıldırımlı 

havalarda asla kurmayın. Kötü hava şartlarında kalmaması için trambolininizi sökerek korunaklı bir yerde muhafaza 

edin.  Trambolinin metal şasisi elektrik akımını iletmektedir. Her türlü elektrik akımı veren ve taşıyan kablo 

sistemleriyle irtibatta bulunmasına izin vermeyin.  Trambolin saf ve düz bir zeminde kullanılmalıdır.  Kesinlikle 

trambolinin üzerine hiçbir şey koymayın.  Trambolininin etrafına başka bir eğlence malzemesi veya farklı bir ürün 

konulmamalı veya kullanılmamalı.  Gerek ürünü kurarken gerek sökerken lütfen eldiven kullanın.  

1.5 EK İP UÇLARI  

 Trambolinin hareketsiz kalmasını sağlamak için, ayaklarının üstüne kum torbaları koyabilirsiniz. Bu hem trambolinin 

titreşimini kesecek hem de kaymasını önleyecektir.  Trambolini hamilelik süresince kullanmayın  Yüksek tansiyon 

sorunu olduğu sürece trambolini kullanmayın  

 Trambolin üzerinde yalın ayak veya çorapla zıplayın. Eğer ayak kabı kullanırsanız bu zıplama ağına zara verir ve 

garanti kapsamı dışındadır.  Asla trambolin üzerinde sigara içmeyin  Trambolin üzerine sigara, pet, keskin cisimler 

ve her türlü yabancı cisimleri atmayın  Alkollü veya hareketinizi kontrol etmenizi azaltan ilaçlar kullandığınız 

zamanlarda trambolini kullanmayın.  Yay koruma örtüsü üzerine yatmayın veya oturmayın. Çocukların koruma 

örtüsünü çekmesine izin vermeyin. Koruma pedinin dikişlerinin gereksiz ağırlıklardan dolayı sökülmesi garanti dışıdır. 

 Trambolinizi düz bir zemine tercihen çimen üstüne koyun. Trambolini sert bir zemine koymak gereksiz titreşim ve 

gerilmelere sebebiyet vererek ürünün zarar görmesine yol açabilir. Bu gibi durumlar garanti dışıdır. Trambolini düz 

bir zemine koymamak onun devrilmesine de sebebiyet verebilir.  Trambolini direkt alevli veya yakıcı bir ürünle 

temas ettirmeyin.  Sizin kontrolünüzün dışındaki kullanımlara karşı trambolini koruyun.  Trambolin ıslak ve nemli 

iken kullanmayın.  Trambolin rüzgarlı havalarda sürüklenmeye karşı mutlaka yere sabitlenmelidir.   

UYARI  

1. Trambolinde zıplamadan önce koruma ağındaki fermuarın 100% kapalı olduğundan ve koruma ağının bağlı 

olduğundan emin olun. 2. Bilerek çevre ağına çarpmayın. Çevre ağı trambolin üzerinden kazara düşenleri korumak 

için tasarlanmıştır. Bilerek ağa çarpmak, trambolinin devrilmesine ve koruma ağının zarar görmesine sebep olacaktır 

ve bu garanti dışıdır. Hor kullanımdan doğacak hasarlara karşı hiçbir şey iddia edemezsiniz.   

2.TRAMBOLİNİ GÜVENLİ KULLANMA YÖNERGESİ  

 Yaşa ve tecrübeye bakılmaksızın kullanıcılarının tümü bir gözetmen eşliğinde trambolini kullanmalıdır.   Güvenlik 

kuralları göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka uyulmalıdır.  

 Takla atmaktan kaçınılmalıdır. Yanlış şekilde düşmek yaralanmalara sebeb olabilir. Özelliklede boyun ve kafa için 

çok tehlikelidir. Bu gibi yaralanmalar felç olmaya ve hatta ölüme yol açabilir.  Aynı anda trambolinin üstünde tek kişi 

olmalıdır. Birden fazla insanın trambolin üzerinde olması çarpışma sonucu yaralanmalara sebebiyet verir.  

Trambolin hasar oluşumlarını fark etmek için kontrol edilmelidir. Her kullanımdan önce zara gören parçalar komple 

tespit edilmelidir. Kullanılmaya engel olan ve zara gören parçalar ivedilikle değiştirilmeli ve bu esnada tramboline 

ulaşım engellenmelidir.  Üzerinde kancalı veya bir yere geçecek parça bulunduran giysilerle trambolini kullanmayın. 



Bir yere takılma tehlikesine karşı bu tür şeylerden kaçının.  Trambolini düz ve kaygan olmayan bir zemin üzerine 

kurun.  Fırtınalar trambolinin yer değiştirmesine sebeb olabilir. Eğer güçlü bir rüzgar veya fırtına bekleniyorsa 

trambolini daha güvenli bir yere taşımalı ve parçalara ayırmalısınız veya kança ve iplerle yere sabitlemelisiniz. En az 

üç yerden sabitlemek gerekir. Yeteri kadar sabitleme bağlantısı yapılmayan bağlantıların kopma riski vardır.  Kurulu 

bir trambolinin yerini değiştirmeye çalışmayın. Taşıma sırasında eğilmeler ortaya çıkabilir. Eğer yer değiştirme çok 

gerekli ise şu adımları uygulayın: Trambolini yerden kaldırmak için en az dört kişi olmalıdır. Trambolin yatay bir 

şekilde taşınmalıdır.   Trambolin bir zıplama aracıdır. Kullanıcıya hiç alışık pladığı yüksekliklere ve hareketlere 

erişmesini sağlar. Bundan dolayı trambolinde zıplarken koruma ağlarına, koruma döşeklerine çarpma veya yanlış 

şekillerde düşmeden dolayı incinmelere sebeb olabilir.  Kullanıcı kullanma talimatlarına aynen uymalıdır. Kullanım 

klavuzunda trambolinin güvenli bir şekilde kurulmasından ve bu esnada alınacak ön güvenlik şarlarından, bakımından 

ve tamirinin ne şekilde yapılacağına kadar anlatılmış ve güvenli kullanım için tavsiyelerde bulunulmuştur.  

Kullanıcının tamamen bilgilendirilmesi ve tehlikelere karşı uyarılması, güvenli kullanım için tembihte bulunması mal 

sahibi ve gözeticinin (eğiticinin) sorumluluğundadır.  Su kenarında trambolini asla kullanmayın. Etrafında güvenlik 

önlemleri alınmış bir alanda tutun ve kullanın.  Hareketli parçalardan uzak durun. Bu gibi yerler el veya ayaklarınızın 

kısmasına sebep olabilir.  

 Trambolin üzerine yabancı bir nesne yapıştırmayın.  Trambolin üzerinde biri varken, bir kişinin veya bir nesnenin 

trambolin altında olmasına asla izin vermeyin. Zıplama ağı esnek olduğundan hem atlayan hem altta olan zarar 

görebilir.  Bütün güvenlik kurallarına aynen kullanma kılavuzunda olduğu gibi uyun.   Eğer zıplama ağınız temiz ve 

kuruysa, trambolini kullanabilirsiniz. Zıplama ağı yırtılmış veya zarar görmüşse ivedilikle zıplama ağını değiştirin.  

Trambolin etrafındaki eşyalar kullanıcı için zarar verici olabileceğinden ortalıktan kaldırılmalıdır.  Yetkili birinin 

gözetimi olmadan ve izin almadan kullanmayın.  Uyuşturucu ilaçların ve alkolün etkisindeyken asla trambolini 

kullanmayın.  Zorlu hareketlere geçmeden temel hareketleri iyice öğrenin. Daha fazla bilgi için ‘Temel Zıplama 

Teknikleri’ bölümüne bakın.  Trambolinin üzerine düzenli bir şekilde çıkın. Direk trambolin üzerine zıplamayın. 

Trambolini diğer eşyaların üzerine çıkmak için bir araç olarak kullanmayın. Daha fazla bilgi için ‘Kaza Kategorileri: İniş 

ve Çıkışlar’ bölümüne bakın.  

Daha fazla bilgi ve alıştırma dökümanları için, trambolin eğitimi almış ögretmen kısmına döne bilirsiniz.   

2.1 KAZA KATEGORİLERİ  

Takla Atmak: Trambolin üzerinde takla atma sonuçunda kafa veya boyun üstü düşmek boyun ve sırt incinmelerine 

sebeiyet verebilir; bu da felç veya bazen ölüme varan neticeler ortaya çıkara bilir. Bu kötü neticeler kullanıcının hatalı 

olarak öne veya arkaya düşmesinin sonuçudur ki bu nedenle trambolin üzerinde takla atmaya teşebbüs 

edilmemelidir.  

Trambolin Üzerinde Birden Çok Kullanıcı Olması: Birden fazla kullanıcının trambolin üzerinde zıplarken kontrollerini 

kaybedip birbirleriyle çarpışma ve yaralanma ihtimali vardır. Birden çok kullanıcı birbirine çarpabilir, trambolinden 

aşağıya düşebilir, zıplama ağı üzerine kontrolsüz düşebilir veya birbirleri üzerine de  

düşebilir. Genellikle küçük ve hafif kilolu bireyler kendilerinden daha ağır ve büyük bireylerin yaralama riski 

altındadır.  

İniş ve Çıkışlar: Tramboline çıkarken ve inerken çok dikkatli olun. Tramboline çıkarken yay koruma döşeklerinden 

tutunmayın, yayların üzerine ayakla basmayın ve başka bir eşyanın üzerinden tramboline atlamayın ( merdiven, çatı 

vb). Zemin ne ile kaplı olursa olsun trambolin üzerinden zıplayarak aşağı inmeyin. Eğer trambolini küçük bir çocuk 

kullanacaksa, iniş ve çıkışlarına yardım edilmelidir. Çıkışlarda kullanıcı ellerini şasi üzerine yerleştirmeli ve buradan 

destek alarak aşağı, yukarı hareket etmelidir. İnişlerde, kullanıcı zıplama ağının dışına gitmeli, öne doğru eğilerek 

ellerini şasiye koyup, zıplama alanından yere veya merdivene adım atmalıdır.  



Yaylara veya Şasiye Çarpma: Trambolin üzerinde oynarken, devamlı zıplama ağının ortasında durun. Bu sizin yaylara 

veya şasiye çarpma riskinizi azaltır. Koruma döşeklerinin her zaman şasiyi ve yayları örtecek şekilde olduğuna dikkat 

edin. Koruma döşekleri üzerine basmayın veya zıplamayın.  

Kontrolün Kaybedilmesi: Kullanıcı zıplarken kontrolünü kaybetmesi sonucu ters bir şekilde  zıplama ağının üzerine, 

şasiye, yay koruma döşeğine ve hatta trambolinin dışına düşebilir. Kontrollü bir zıplayış ancak, tek bir kullanıcının 

aynı noktada aşağı, yukarı zıplamasıyla mümkündür. Zorlu hareketleri yapmadan önce temel basit hareketlerde iyice 

ustalaşılmalıdır. Eğer kullanıcı aşırı derecede yorgunsa veya kabiliyetlerini aşacak bir harekete teşebbüs ederse, 

kontrollü kaybetme tehlikesi vardır. Bu gibi durumlarda kullanıcı kontrollü tekrar kazanmak, kontrollü düşüş 

sağlamak ve hareketi durdurmak için dizlerini iyice bükerek düşmelidir.  

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma Hali: Eğer kullanıcı alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında ise kullanıcının 

kendini incitme ve yaralama ihtimali vardır. Alkol ve uyuşturucu maddeler tepki süresini uzatır, karar vermeyi 

zorlaştırır, tehlikelerin farkına vardırmaz, kullanıcının tüm fiziksel koordinasyonunu ve sinirsel iletişimini bozar.  

Yabancı Maddeler: Trambolinin altında herhangi bir eşya, hayvan veya başak bir insan varsa; trambolini asla 

kullanmayın. Bu durum incinmelere ve yaralanmalara sebebiyet verebilir. Trambolinde zıplarken elinize herhangi bir 

eşya almayın ve başka biri trambolin üzerinde zıplarken herhangi bir eşyayı trambolin üzerine bırakmayın. Siz 

trambolin üzerinde zıplarken üstünüzde bir şey olmadığından emin olun. Trambolin üzerinde bulunan ağaç dalları, 

elektrik kabloları ve diğer objeler yaralanmanıza sebeb olabilir.  

 

Trambolin Aksaklıklarının Giderilmesi: kötü şartlardaki bir trambolin yaralanma riski oluşturabilir. Lütfen yırtılmalara 

karşı yay koruma döşeklerini, eğilmiş veya eksik şasiyi, kopmuş veya gevşemiş yayları kontrol edin. Her kullanımdan 

önce trambolini kontrol edin. Yırtılmış ve zarar görmüş parçaları ivedilikle değiştirin. Arızalı trambolin tamir edilene 

kadar kullanıma kapalı tutulmalıdır.  

Hava Şartları: lütfen trambolini kullanırken hava şartlarına dikkat edin. Islak zıplama ağı güvenli zıplamayı 

engelleyecek kadar kayganlaşır. Ani veya güçlü esen rüzgarlar zıplama kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. Bu 

nedenle zarar görme ihtimalini en aza indirmek için uygun hava şartlarında trambolini kullanmalısınız.  

Erişimin Sınırlandırılması: Trambolin kullanımda olmadığı zamanlarda giriş merdivenini güvenli bir yere kaldırın ki 

çocuklar kontrolsüz olarak trambolin üzerinde oynayamasın.   

2.2 KAZALARDAN KORUNMA METOTLARI  

Kazalardan Korunmada Kullanıcının Rolü: Kullanıcının trambolin için bilmesi gereken temel bilgi onun güvenli 

olmasıdır. İleri seviyede atlama hareketlerine geçmeden; bütün kullanıcılar öncelikle en az kontrolün hem de temel 

düşme hareketlerinin ne şekilde sağlanacağını bilmek zorundadır. Kullanıcılar diğer hareketleri yapmadan önce 

zıplama hareketlerini kontrol altına aldığından emin olmalıdır. Kontrollü zıplama: aynı noktadan yukarı zıplayıp yine 

aynı noktaya düşmektir. Temel zıplama teknikleri bölümüne bakın.  

Kazalardan Korunmada Gözetmenin Rolü: Gözetmen tüm güvenlik kurallarını bilmeli ve uygulatmalıdır. Tüm 

trambolin üzerinde zıplayanlara rehberlik etme ve işe yara tavsiyeler verme gözetmenin sorumluluğundadır. Eğer bir 

gözetmen yoksa veya yetersiz bilgiye sahipse; trambolini güvenli bir yere kaldırın ve üstünü örterek hiç kimsenin 

giremeyeceği şekilde zincirleyip kilitleyin. Ayrıca kullanıcıların bilgilendirilmesi için (kullanım talimatı ve güvenlik 

kuralları) trambolin üzerine yazıların konulması gözetmenin mesuliyetindedir.  

3. KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER  Seviyeleri ve yaşları ne olursa olsun tüm kullanıcılar gözetim altında 

olmalıdır.   Tüm kullanıcılar deneyimli ve temel zıplama hareketlerini yapabiliyor durumda olmalıdır.  ‘Temel 

Zıplama Teknikleri’ bölümüne bakın.  Dikkat kontrollü zıplama üzerinde olmalıdır. Kontrollü zıplama: Aynı yerden 

yukarı zıplayıp aynı yere düşmek demektir. (Dengeli zıplama). Başkalarının ulaştığı yüksekliklere ulaşmaya çalışmayın. 

Önemli olan kontrol ve tekniktir.  Yorgunluk güç kaybına yol açacağı için uzun zaman trambolin üzerinde zıplamak 



yaralanmalara sebebiyet verebilir. Belirlenen zaman aralıklarında zıplayıp diğer kullanıcılarında bu eğlenceye 

katılmalarına fırsat verin.  Kullanıcı için uygun olan kıyafet, T-shirt, short, sweat, jimnastik için ayarlanmış ayakkabı, 

ince çorap veya yalın ayak halidir. Eğer zıplamaya yeni başlıyorsanız uzun kollu T-short ve short giymek ustalaşana ve 

dengenizi kazanana kadar sizi sürtünmelerden ve çarpmalardan ortaya çıkacak deri yanmalarına karşı koruyacaktır. 

Kalın tabanlı ayakkabı giymeyin bu kısa zamanda zıplama ağınızın dokusunu bozacaktır.  Tramboline iniş ve 

çıkışlarda tüm kullanıcılar için sıkı bir kural takip edilmelidir. (Kullanıcılar başıboş veya kendi haline bırakılmamalı.) 

Geniş bilgi için Kaza Ketegorileri: İnişler ve Çıkışlar kısmına bakın.  Lisanslı bir eğitmenin gözetimi olmaksızın 

komplike hareketler yapmanız tavsiye edilmez. Bütün temel zıplama şekilleri normal zıplama hareketleriyle 

öğrenilmelidir. Gözetmen daha yükseğe zıplama yerine zıplama tekniklerine vurgu yapmalıdır. Kullanıcı tek  

başına veya bir gözetmen olmadan trambolinde zıplamamalıdır. ‘Temel Zıplama Teknikleri’ kısmına bakın. 4. 

TRAMBOLİNİN KONUMLANDIRILMASI Trambolinin kullanıldığı alanın üstünde temiz alan yüksekliği en az 7.3m (24 

inc) olmalıdır. Üst kısımda bir şey olmama durumuna göre; trambolinin üstünde ve yakın çevresinde ağaç dalları, 

elektrik kabloları, duvar, çit vb tehlikeli eşyaların bulunmadığından lütfen emin olun. Trambolin için yer seçimi 

yaparken; güvenli kullanım için lütfen aşağıdaki bahsedilen kısımları göz önünde bulundurun. o Trambolinin 

konulduğu yerin düz ve kaygan olmayan bir zemin olduğundan emin olun. o Çok iyi aydınlatılmış bir yer olmalı. o 

Trambolinin altında kullanılmasına engel olabilecek bir eşyanın, hayvan veya insanın bulunmaması. o Trambolinin 

üstünde kullanılmasına engel olabilecek; ağaç dalları elektrik hatları vb bir eşyanın bulunmaması.   

5. BAKIM Düzenli aralıklarla trambolin zarar görmelere, aşınmalara veya yıpranmalara karşı kontrol edilmeli ve 

olumsuz bir durumla karşılaşılınca hemen yetkili satış firmasına bildirilmelidir. Eğer oluşan zararlar garanti kapsamı 

dâhilindeyse, faturanız mutlaka elinizde bulunmalıdır. Bu trambolinler paslanmaya karşı galvanizlenmiştir. Bununla 

beraber zamanla birleşim yerlerinde ve örtü altlarında hafif paslanmalar görülebilir. Bu paslanmaların ilerlemesini 

önlemek için yay deliklerine ve birleşim yerlerine parafin yağı uygulanmalıdır. Paslanmaya karşı bakım yapmak şasi 

ömrünü uzatacaktır.   

6. TEMİZLİK  

Asla aşındırıcı bir malzemeyle temizlik yapmayın. Tozları ve kirleri yok etmek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.  

7. PAKETLERİN ÇÖPE ATILMASI Bu ürün gönderilme esnasında oluşacak hasarlara karşı paketli olarak gelir. Bu 

paketlerin büyük kısmı geri dönüşümlü olduğundan bunları çöpe atarken bunu göz önünde bulundurun.   

TRANBOLİN PARÇA LİSTESİ  

  Büyüklüklere Göre Parça Sayıları Kod Parça 6’ 8’ 10’ 12’ 13’ 14’ 15’ 16’ A Üst Daire 6 6 8 8 8 8 10 12 B Koruma 

Döşekleri 1 1 1 1 1 1 1 1 C Zıplama Ağı 1 1 1 1 1 1 1 1 D Yaylar 36 48 64 72 80 84 90 108 E Ayak Uzatmaları 6 6 8 8 8 8 

10 12 F Alt Ayak 3 3 4 4 4 4 5 6 G Vida 6 6 8 8 8 8 10 12 H Yay Takma Aparatı 2 2 2 2 2 2 2 2     

  

TRAMBOLİN MONTAJI  

Parçaları tanımak için parça listesini inceleyin  

UYARI:  Aşağıdaki kurulumun yapılabilmesi için iki sağlıklı yetişkine ihtiyaç vardır. Sağlığınız için uygun ayakkabılar ve 

elbiseler giyinin. Aşağıdaki uyarılara ve kurulum kurallarına uymamak zarar görmenize yol açabilir.  

NOT: Kullanılan resimler farklı modellere göre küçük farklılıklar gösterebilir.    

1. Üsteki şekilde görüldüğü gibi bütün trambolin parçalarını gruplar halinde yere serin.    

2. Ayak uzatmalarıyla alt ayakları birbirlerine vidayla bağlayın ve bu işi tüm alt ayaklar için tekrar edin.    



3. Üst daireyi oluşturacak şekilde tüm parçaları birleştirin. Son parçayı birleştirmek için ikinci birine ihtiyaç vardır. Siz 

son birleşimi yaparken o karşı tarafı tutmalıdır.      

4. 2. adımda hazırladığınız ayaklarla üst daireyi birleştirin.     

 5. Ayaklarla üst daireyi bir birine güvenli bir şekilde sıkıca vidalayın.    

6. Buraya kar yapılanlar yukarıdaki resim gibi olmalı.   

 7. Dikili kısım alta gelecek şekilde zıplama ağını şasinin ortasına serin. Yaylardan birini zıplama ağı üzerindeki üçgen 

halkaya takıp diğer uçunu şasideki üst daire üzerinde bulunan yay deliklerinden birine takın.   

8. 7. adımda yaptıklarınızı karşılıklı gelecek şekilde ikiden fazla noktada tekrar edin. Böylece zıplama ağının 

gerilmesinden ortaya çıkacak çekme kuvvetlerinin eşit olarak dağılmasını sağlamış olacaksınız.  

 9. Bu işlemi kalan yaylar için tekrar edin. Bunu yaparken, yukarıda görünen şekilde yay takma aparatı kullanın.  

UYARI: Yayları takma işlemi esnasında yayların çıkması veya fırlamasına karşı ellerimizi koyduğumuz yerlere dikkat 

etmeli ve vücudumuzu uygun pozisyonda tutmalıyız.   

10. Yayların aşırı gerilmelerini önlemek için arka arkaya gelen yayları yaklaşık dörder yay atlayarak şekildeki gibi üst 

dairedeki deliklere yerleştirin. Böylece yayların gerilim dağılımını eşitlemiş olursunuz.  

  

11. Geri kalan tüm yayları üst daire üzerindeki deliklerle zıplama ağını birleştirecek şekilde yerleştirin.    

12. Yay koruma döşeğini tüm yayları kapatarak dışarıya taşacak şekilde trambolin zıplama ağı üzerine serin.        

  

13. Döşek üzerinde bulunan tüm kordonları üst daireye şekilde görüldüğü gibi iyice bağlayın.    

14. Bu işlemleri aynen uyguladıktan sonra; Trambolini yanlış veya eksik olma durumuna karşı test edin. TEST 

ETMEDEN ÖNCE TRAMBOLİN ÜZERİNDE ZIPLAMAYIN.        

ÇEVRE AĞI (KORUMA AĞI) PARÇA LİSTESİ  

  Büyüklüklere Göre Parça Sayıları Kod Parça 6’ 8’ 10’ 12’ 13’ 14’ 15’ 16’ A Kelepçe 12 12 16 16 16 16 20 24 B Dikme 

Üst Kapak 6 6 8 8 8 8 10 12 C Dikme Alt Kapak 6 6 8 8 8 8 10 12 D Üst Dikme 6 6 8 8 8 8 10 12 E Alt Dikme 6 6 8 8 8 8 

10 12 F Dikme Koruyucu 12 12 16 16 16 16 20 24 G Çevre Koruma Ağı 1 1 1 1 1 1 1 1        

ÇEVRE AĞININ KURULUMU  

Parçaları tanımak için ÇEVRE AĞI PARÇA LİSTESİ ne bakın.  

UYARI:  Aşağıdaki kurulumun yapılabilmesi için iki sağlıklı yetişkine ihtiyaç vardır. Sağlığınız için uygun ayakkabılar ve 

elbiseler giyinin. Aşağıdaki uyarılara ve kurulum kurallarına uymamak zarar görmenize yol açabilir.  

NOT: Kullanılan resimler farklı modellere göre küçük farklılıklar gösterebilir.   

1. Dikme koruyucuları resimdeki gibi kaydırarak dikmelere geçirin. Bu işlemi tüm dikmeler için yapın   

2. Üst kapağı üst dikmenin üstüne, alt kapağı alt dikmenin altına takın. Alt dikmeyle üst dikmeyi birbirine geçirerek 

birleştirin.  

                 


