
 

 
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 
22274 Trambulin szett inSPORTline Flea, 183 
cm 22275 Trambulin szett inSPORTline Flea, 
244 cm 22276 Trambulin szett inSPORTline 
Flea, 305 cm 22277 Trambulin szett 
inSPORTline Flea, 366 cm 22278 Trambulin 
szett inSPORTline Flea, 430 cm 
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

VIGYÁZAT! Minden használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a 
későbbiekben szüksége lenne rá. Tartsa be az összes óvintézkedést és ajánlást a károk és sérülések 
elkerülése érdekében. A testmozgás megkezdése előtt kérjen tanácsot orvosától. 

• Az ütközések és sérülések elkerülése érdekében egyszerre csak egy ember ugorhat. 

• Ne bukfencezzen vagy végezzen akrobatikus gyakorlatokat, amely súlyos vagy halálos sérülést okozhat. 

• Soha ne ugráljon alkohol vagy drog hatása alatt, vagy ha bármilyen rosszullétet érez. 

• Az edzés megkezdése előtt vegye le az összes éles tárgyat a ruhájáról, és ürítse ki a zsebeit. Viseljen 
megfelelő sportruhá és ne viseljen ékszereket. 

• Ugorjon óvatosan és biztonságosan, és soha ne ugorjon le. Soha ne használja ugródeszkaként. 

• Óvatosan végezze az edzést, és ne erőltesse meg magát. Kezdjen kis ugrásokkal, mielőtt magasabbra 
ugorna. 

• Ismerje a megfelelő ugrástechnikát. Ha nem biztos benne, kérjen tanácsot egy szakképzettebb 
személytől. 

• Az ugrás végén kissé behajlított térdekkel érkezzen az ugrószőnyegre. 

• Minden alkalommal irányítsa az ugrásait, és mindig a leugrási pontra essen. Ha nem tudja irányítani az 
ugrást, azonnal álljon meg. 

• Ne gyakoroljon túl sokáig szünet nélkül. Ügyeljen a folyadékbevitelre. 

• Ugrás közben figyelje a szőnyeget, hogy ne veszítse el az egyensúlyát. 

• A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Ha nem tapasztalt ugró, kérjen segítséget 
valamilyen képzettebb felnőtt személytől. 

• Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék sérült vagy kopott-e. Soha ne használjon sérült vagy kopott 
trambulint. Az összes sérült vagy kopott alkatrészt azonnal ki kell cserélni. Ha van rajta háló, akkor azt 
évente egyszer ki kell cserélni. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes rugót és alkatrészt. Jól kell illeszkedniük. Szükség esetén cserélje ki  
újra. 

• Távolítson el minde éles tárgyat a trambulin közeléből. 

• Ne végezzen helytelen módosítást. 

• Soha ne lépjen be az ugrószőnyeg alá. 

• Soha ne használja beltérben. Kültéri használatra készült. 

• Ugrás közben ne egyen és igyon. 

• Csak sík, tiszta, száraz felületre helyezze, távol természetes vagy mesterséges akadályoktól (fák stb.) 
Vagy elektromos vezetékektől. Soha ne tegye jeges, meredek vagy csúszós helyre. Kerülje a 
vízterületeket és az úszómedencéket. Ne helyezze durva terepre, például betonra vagy aszfaltra stb. 

• Tartson legalább 2 m távolságot más tárgyaktól a trambulin körül. 
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• Soha ne használja a trambulint erős szélben. Akadályozza meg a trambulin elmozdulását. 

• Soha ne lépje túl a maximális felhasználói súlyt, és csak rendeltetésszerűen használja. 

• Téjékoztassa az összes többi felhasználót a megfelelő és biztonságos használatról. Tartsa be az összes 
figyelmeztetést. 

• Minden felhasználót felügyelni kell a használat során, kortól és tapasztalattól függetlenül. 

• Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Soha ne ugorjon nedves, piszkos vagy sérült trambulinra. A 
középső jeltől mindig maximum egy lábnyira ugorjon. 

• Ne tegyen semmilyen tárgyat az ugrótérre. 

• Védje a terméket illetéktelen használat ellen. 

• Ügyeljen a helyes karbantartásra és tárolja a kézikönyvnek megfelelően. Óvja a közvetlen napfénytől, a 
hőmérsékletváltozástól, a szélsőséges hőmérséklettől, amely visszafordíthatatlanul károsíthatja a 
trambulint. 

• A hevedereket megfelelően kell lezárni. 

• Ha rosszul érzi magát vagy egyéb egészségügyi problémája van, beleértve bármilyen jellegű fájdalmat, 
azonnal hagyja abba a trambulin használatát. 

• Maximális felhasználói súly: modelltől függ 
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PARAMÉTEREK 
 

Model Váz magasság Biztonsági háló 
magasság 

Átmérő Teljes 
magasság 

Maximális 
terhelhetőség 

6 51 cm 150 cm 183 cm 201 cm 50 kg 

8 55 cm 150 cm 244 cm 205 cm 100 kg 

10 76 cm 180 cm 305 cm 256 cm 150 kg 

12 80 cm 180 cm 366 cm 260 cm 150 kg 

14 80 cm 180 cm 426 cm 260 cm 150 kg 
 

ALKATRÉSZ LISTA - TRAMBULIN 
 

A: Felső sín 

 
B: Rugó takaró 

 
C: Ugrószőnyeg 

 
D: Láb meghosszabbítás 

 
E: Láb alap 
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F: Rugók 

 
G: Rugó rögzítő szerszám 

 
H: Csavarok anyákkal és alátétekkel 

 
 

ÖSSZESZERELÉS – TRAMBULIN 

1. Fektesse le az összes alkatrészt. 
 

 
2. Rögzítse a lábhosszabbításokat a lábalapra, és rögzítse őket csavarokkal. Ismételje meg az 
összes lábtartónál. 
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3. Csatlakoztassa a felső síneket. Ha szükséges, kérjen segítséget egy másik személytől. 

 
4. Csatlakoztassa a lábtartókat a felső sínekhez. 

 
5. Csatlakoztassa a lábtartókat a felső kerethez csavarokkal.
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6. A 2–5. Lépés után a keretnek úgy kell kinéznie, mint az alábbi képen látható. 

 
7. Helyezze az ugrószőnyeget úgy, hogy az öltési rész arccal lefelé nézzen. Csatlakoztassa a rugót a 
szőnyeg egyik fűzőlyukához. Csatlakoztassa a rugó másik végét a kerethez. 

 
8. Csatlakoztasson további rugókat, mindig egymás felé nézzenek. A következő rugót mindig kb. 
félúton helyezze el egymástól.
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9. Csatlakoztassa a rugókat a mellékelt szerszámmal. Legyen óvatos, amikor a rugókat rögzíti. 

 
10. A nagy feszültség alatt álló rugókhoz szükség lehet a szomszédos rugók rögzítésére az öt lyuk 
mindegyikéhez, hogy a rugó feszültsége egyenlően oszlasson el. 

 
11. Csatlakoztassa a megmaradt rugókat. 
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12. Helyezze a rugótakarót a rugókra. 

 
13. Csatlakoztassa a rugótakaró hevedereit a rugókhoz. 
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14. A trambulin használata előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e csatlakoztatva. 

 
 
ALKATRÉSZ LISTA-BIZTONSÁGI HÁLÓ 

A: felső rúd 

 
B: alsó rúd 

 
C: biztonsági háló 
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D: kötél 

 
E: gyors bilincs 

 
F: szerszám az összeszereléshez 

 
G: szálas rúd 
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H: műanyag sapka 
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1. Csatlakoztassa az alsó és a felső oszlopot. 

 
2. Helyezze a biztonsági hálót a trambulinra az ábra szerint, készen a következő lépésre. 

 
3. Helyezzen fekete sapkákat a felső oszlopba, és rögzítse őket csapszeggel. Ismételje meg az 
összes oszlopon. 

 
4. Helyezze a száloszlopokat a védőháló hüvelyébe. Kérjen segítséget egy másik személytől.
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5. Kérjen segítséget egy másik személytől. Csatlakoztassa az oszlopokat a támasztólábakhoz. 

 
6. Rögzítse az oszlopokat bilincsekkel. 

 
7. Rögzítse a biztonsági háló alját kötéllel a kép szerint.
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8. Kösse meg a kötél mindkét végét. 

 
9. Húzza be a bejáratot és rögzítse az összes bejárati kampót. 

 
10. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e felszerelve.
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UGRÓ TECHNIKA 
• Az első használat előtt ismerje meg a megfelelő ugrási technikát. 

• Hajlítsa be hirtelen a térdeit, mielőtt a szőnyegre érkezne, hogy befejezze az ugrást. 

• Tartsa irányítása alatt az ugrásait. Ha nem képes erre, akkor hagyja abba az ugrást. 

• Kezdje könnyebb ugrásokkal, mielőtt áttérne nehezebbre. Próbáljon ráesni a kiugrási pontra. 

• Soha ne gyakoroljon folyamatosan túl hosszú ideig, szünet nélkül. 

• Viseljen megfelelő ruhát az ugráshoz. Megfelelő póló és rövidnadrág ajánlottak. Használjon sportcipőt 
és vastag zoknit. Lehet mezítláb is ugrálni. Soha ne viseljen olyan nehéz talpú cipőt, amely károsíthatja a 
szőnyeget. 

• Soha ne ugorjon be vagy le a trambulinról. Hagyja el biztonságosan. Óvatosan megfoghatja a keret 
szélét, de nem túl erősen. Használja támaszként. Ha nem biztos benne, kérjen segítséget más 
személyektől. 

• Csak felnőtt felügyelete mellett ajánlott használni a trambulint. 

FIGYELEM! 
• Lépjen a szőnyegre, vagy óvatosan hagyja el a trambulint. Soha ne lépjen rugóra, és soha ne ugorjon 
le. Soha ne ugorjon más tárgyról a szőnyegre, és soha ne fogja meg túl erősen a keretet. 

• Soha ne ugráljon kábítószer vagy alkohol hatása alatt. Csak egy felhasználó használhatja egyszerre. 

• Ugorjon az ugrási terület közepére, és próbáljon az ugrási pontra ugrani. 

• Ne lépjen a váz burkolatra vagy a rugókra. 

• Ha nem tudja irányítani az ugrásokat, hagyja abba a használatát. 

• Ne végezzen bukfencet vagy akrobatikus gyakorlatokat. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Óvja az illetéktelen használattól. 
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• Rendszeresen tartsa karban és ellenőrizze az összes alkatrészt. Az összes meglazult csavart és 
alkatrészt azonnal meg kell húzni. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ha rugók vagy 
szőnyeg el van törve vagy szakadva, hagyja abba a használatát. 

• Soha ne használja rossz időjárási körülmények között (erős szélben vagy esőben). Az ugrási területnek 
száraznak kell lennie. 

• Szükség esetén kérjen tanácsot egy szakképzettebb személytől vagy egy profi edzőtől. 
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Alap ugrások 

1. Álljon a szőnyeg közepére, és helyezze a 
testsúlyát a lábujjaira. Enyhén hajlítsa be 
a térdeit, és nézzen a szőnyegre. 

2. Mozgassa karjait körbe előre és felfelé. 

3. Ugrás közben tartsa együtt a lábát, és 
tartsa lefelé a lábujjait. 

4. Esés közben tartsa kissé szét a lábát. 

 

 
 

 

Térd ugrások 

1. Kezdje az alapugrással, de ne túl 
magasan. 

2. Térdeljen le, és tartsa egyenesen a hátát. 
Használja a karokat az egyensúly 
megőrzéséhez. 

3. Mozgassa felfelé a karjait, hogy 
visszatérjen az alapugrás helyzetébe. 

4. Essen a fenekére (mint ülésnél). 

5. Tegye a kezét a szőnyegre a csípőjéhez. 

1. Nyomja le kézzel, és álljon fel újra. 

 

 

Hason ugrások  

1. Kezdje kis ugrásokkal. 

2. Dőljön el a hasára (arccal lefelé), és hagyja, 
hogy a karjai előre nyúljanak. 

3. Tolja el magát kézzel és álljon fel újra. 

 
 
 

 
 
 
 

180 ° -kal elfordulva 
1. Kezdje hason ugrásokkal. 

2. Ugorjon el jobb vagy bal kezénél, a tervezett 
iránytól függően. 

3. Nyomja a fejét és a vállát ugyanabba az 
irányba, és tartsa a hátát párhuzamosan a 
szőnyeggel. A feje fent van. 

4. A hasizmára esik, és a kezeivel, valamint a 
karjaival térjen vissza a kiinduló helyzetbe. 



21  

 
KARBANTARTÁS 

• Rendszeresen tartsa karban a trambulint, hogy meghosszabbítsa élettartamát. 
• Nem szabad meghaladni a trambulin terhelhetőségét. 

• Viseljen megfelelő uházatot. 
• Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg szakadását vagy deformációit, a szőnyeg túlzott pattogását, a 
varratkopást, a törött vagy meghibásodott alkatrészeket, az éles széleket stb. Minden sérülést azonnal 
meg kell javítani. 
• Soha ne használja erős szélben vagy rossz időjárási viszonyok között. 
• A terméket az erős szél ellen védje beltérben. Ezt a terméket normál időjárási körülmények között kell 
rögzíteni legalább három ponton a földhöz. Az egész keretet rögzíteni kell, nemcsak a lábakat. A 
lábaknak automatikusan le kell csúszniuk. 
• Minden szállítás után ellenőrizze az összes alkatrészt. Minden csatlakozásnak és csavarnak teljesnek 
kell lennie, és jól kell illeszkednie. 
• Több embernek kell szállítania ezt a terméket. 
• Az összes csatlakozó és csatlakozó részt tökéletesen védeni kell a rossz időjárási hatásoktól. 
• Szállításához az emelő kissé a talaj felett van. A nehéz szállítás előtt bontsa szét. 
• Minden szállítás után ellenőrizze az összes alkatrészt és alkatrészt. Minden csatlakozásnak és 
csavarnak teljesnek kell lennie, és jól illeszkednie kell. 
• Kiegészítő tartozékként használhat burkolati hálót, lépcsőházat vagy védőburkolatot. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 
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