
  

Összecsukható mini trambulin 

 

JYFM38" - DIA96CM 

JYFM40" - DIA101.6CM                    

JYFM48" - DIA121.92CM 

JYFM48" - DIA121.92CM 

 

  

  

Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást mivel ezek elválaszthatatlan részét 

képezik a terméknek. Ezért arra az esetre, ha a jövőben ezzel kapcsolatosan 

kérdések merülnének fel, kérjük, ezt az okmányt, és a termék csomagolását 

gondosan tárolja el. Kérjük, ha egy harmadik fél számára ad instrukciókat erről a 

termékről, azt ezen utasítások alapján tegye meg.   Gyermekek csak felnőtt 

felügyelete mellett szerelhetik, használhatják vagy javíthatják ezt a terméket.  

  

  

Alkatrész lista   

  

ITEM NAME  

PART NAME  

JYFM38"  JYFM40"  JYFM48"  JYFM55"  

Csőkeret  
4 pcs  4 pcs  4 pcs  4 pcs  

Ugrófelület  1 pc  1 pc  1 pc  1 pc  



Védőkeret  1 pc  1 pc  1 pc  1 pc  

Csőláb  6 pcs  6 pcs  8 pcs  8 pcs  

Csővédő  
6 pcs  6 pcs  8 pcs  8 pcs  

     Védődugó  6 pcs  6 pcs  8 pcs  8 pcs  

Rugó  32 pcs  36 pcs  44 pcs  48 pcs  

      Csavar  
4 pcs  4 pcs  4 pcs  4 pcs  

       Anya  4 pcs  4 pcs  4 pcs  4 pcs  

Alátét  
8 pcs  8 pcs  8 pcs  8 pcs  

  

  

Szerelési utasítások és információk:   

  

1.Az összecsukható trambulin a szerelése során tartsa távol a gyermekeket.  

2. A trambulin szétnyitása közben kerülje a csővégződések kézzel való érintését. 

A trambulin a nyitás során a végső, kiterített helyzetébe, a felület feszítése miatt, 

hirtelen, nagy  erővel ugrik be, ez komoly, becsípődéses sérülést okozhat.   

3. Ha a szerkezetet a végső állapotába történő beállítása előtt elengedjük, a 

szerkezet a belső feszültség hatására visszaugorhat eredeti állapotába. Az így 

elszabadult keret szintén sérülést okozhat.    

4. A szétnyitást és összezárást, biztonsági okokból, mindig két, megfelelő erővel 

rendelkező felnőtt végezze el.  

Felállítás előtt ellenőrizzük a rugókat. Ezeket a gyár előre beszerelte, de a szállítás 

során esetleg kiakadhatnak a helyükről, vagy megsérülhetnek.  

Ezekben az esetekben a következőket tegyük:  

A. A rúgó nyitottabb végét akasszuk a kereten lévő lyukba, mint az A. képen  

B. A rugót forgassuk be az ugrófelületen lévő háromszög alakú tartószem felé, mint 

a B  képen  

C. A tartószem hegyét akasszuk rá a rugó végére, mint a C képen   



  

 

Felállítás 1. lépés:   

Helyezzük a trambulint a talajra, mint ahogy az a képen látható, majd a két negyed ívből 

álló keretet húzzuk szét , hogy a felület egy fél korongot képezzen .   

  

  

Felállítás 2. lépés:   

Az egyik személy az alsó ívet szorítsa le, míg a másik személy a felső ívet, a széleken 

található csavarozott kötés körül átforgatva, a trambulint kör alakúra nyitja.  

  

  

Figyelmeztetés!  

  

A korábban leírtaknak megfelelően ilyenkor a csavarozott kötés közelébe ne nyúljunk. 

A nyitás utolsó fázisában a felület feszítése miatt nagy ellenállást fogunk tapasztalni, 

majd a szerkezet hirtelen egyenesbe ugrik.  



  

Felállítás 3. lépés:   

  

Az ábrának megfelelően húzzuk fel a keretre a rugóvédőt, szabadon hagyva a 

becsavarozható lábak helyét.   

A szivacsos felületen található egyik lyukkal kezdjünk, majd a vele szemköztivel 

folytassuk és hasonló rendszerben haladjunk a többivel is.  

  

  

Felállítás 4. lépés:   

  

Távolítsuk el a lábak helyéről a menetvédő sapkát és a lábakat egyenként csavarjuk be 

a helyükre.   

  
Használatba vétel előtt a védőnek és a lábaknak stabilan kell a helyükön állniuk.   

A trambulinnak olyan vízszintes helyet biztosítsunk, ahol az összes lábán 

egyenletesen támaszkodhat.   



  

Felállítás 5. lépés:   

  

Helyezzük a trambulint végső, stabil helyére, nézzük meg, hogy a rugóvédő a rugókat 

körben jól fedje. Álljunk rá az ugrófelületre és győződjünk meg arról, hogy a trambulin 

az össze lábán stabilan áll.   

  

Biztonsági figyelmeztetések!  

  

Ha trambulinról leesünk, olyan sérüléseket szenvedhetünk, melyek bénulást, vagy 

akár halált is okozhatnak.  

Ezen a trambulinon szaltózni életveszélyes!  

A trambulin csak megfelelő, stabil felületen, más tárgyaktól, személyektől 

biztonságos távolságban használható. Ez vonatkozik a zárt vagy nyitott térben, a 

fejünk feletti távolságokra is ( pld. mennyezet, lámpa,  faág stb…). Oldalirányban 

minimálisa 1,5 m, felfelé minimálisan 0,5 m biztonsági távolság ajánlott. Ez utóbbi a 

legmagasabb ugráskor, a fejünk és a felettünk lévő objektum között megmaradt 

távolság). Ellenkező esetben egy súlyos fejsérülés lehetőségét kockáztatjuk.  

  

A használat környezetében ne legyenek éles, durva felülettel rendelkező objektumok, 

semmilyen irányban.   

Figyelem! A védőtávolság az ugrófelület alatt is érvényes, a trambulin alatt semmilyen 

objektum, tárgy ( pld. facsonk) nem lehet. Figyeljünk arra, hogy használat közben 

ember, állat alá ne kerülhessen!   

Megfelelő világítással gondoskodjunk arról, hogy használat közben az ugrófelület 

közepén tudjunk maradni. a széleket kerüljük.   



Újabb használatba vétel esetén, minden alkalommal, ismételten végezzük el a 

korábban leírt ellenőrzéseket.   

A lábak végeire csúszásgátló, gumiharangokat szereltek. Ezek bizonyos felületeken 

fekete nyomot hagyhatnak. Ez megfelelő védőborítással kivédhető, de mindig 

ügyeljünk arra, hogy ezzel a trambulin ne veszítsen stabilitásából.   

Ha a trambulin ellenőrzése során hibát találunk, annak elhárításáig ne vegyük 

használatba. A trambulin technikai paraméterein semmilyen esetben ne 

változtassunk, ne alakítsuk át.   

A trambulin nem játékszer!  

Egyszerre csak egy, maximálisan 100 kg-os személy használhatja.  

A legjobb eredményt cipő nélkül, mezítláb érhetjük el. A legtöbb zokni, harisnya 

csúszásveszélyes.  Cipőből csak a puha, rugalmas, sarok és élek nélküli változatok 

megfelelőek.  

  

Karbantartás, tárolás:   

Minden használat előtt és után ellenőrizzük a trambulin állapotát, figyeljük 

elhasználódását. Használaton kívül tároljuk védett helyen, ahol az időjárás nem árthat 

neki és mechanikai sérülések sem érhetik, illetve tőle sem szenvedhetünk 

sérüléseket.   

Az Ön biztonsága érdekében csak eredeti, gyári pótalkatrészek felhasználását 

javasoljuk. Ezeket rajtunk keresztül szerezze be.  Ha a termék kopása következtében 

erős élek kezdenek kialakulni, ne használjuk tovább, forduljunk szakemberhez.  

A trambulin fémes elemeit száraz, vagy picit nedves, puha ruhával tisztítsuk. Az 

ugrófelület száraz, puha kefével tisztítható. Kerüljük a korróziót okozó, erős, abrazív 

szerek használatát.  A lábak leszerelése esetén a meneteket védjük a mellékelt 

védőkupakokkal.  

Megsemmisítés:  

Ha termék eléri a megsemmisítés idejét, kérjük gondoskodjék erről az Ön területén 

érvényes hatósági előírásoknak megfelelően.  

  

  


