       trambulin
Használati útmutató
sa-1705-6f, sa-1705-8f, sa-1705-10f, sa-1705-12f, sa-1705-13f
Ezen útmutató minden HornSport trambulinra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
Az összeszerelés módja és az alkatrészjegyzék csak a fenti típusokra vonatkozik.

Az útmutató részletezi a trambulin összeszerelését, karbantartását és az
ugrálás helyes módjait.
Mielőtt összeszerelné vagy használná a trambulint, figyelmesen olvassa el
ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a későbbiekben is tájékozódhasson!
www.shopping-all.hu

Melyik termékekre vonatkozik ez az útmutató?
sa-1705-6f (180 cm-es HornSport Trambulin)
sa-1705-8f (244 cm-es HornSport Trambulin)
sa-1705-10f (305 cm-es HornSport Trambulin)
sa-1705-12f (366 cm-es HornSport Trambulin)
sa-1705-13f (396 cm-es HornSport Trambulin)
Általános figyelmeztetések
• Mint minden szabadidős- vagy sporttevékenységnél, a használót baleset
érheti. A használati útmutatóban foglaltak betartása ezt a kockázatot a lehető legcsekélyebb szintre csökkenti, de a baleset lehetőségét nem képes
kizárni. Minden használónak és a használatot felügyelő személyeknek is
tisztában kell lenniük az útmutatóban foglaltakkal.
• A trambulin helytelen használata során jelentős balesetveszély és súlyos,
maradandó, vagy akár halálos sérülés lehetősége is fennállhat. A terméket
saját felelősségre használjuk, minden esetben tartsuk be a használati útmutatóban foglaltakat, és mindig figyeljünk a környezetünkre, a testhelyzetünkre, valamint az ugrás magasságára és irányára!
• Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk saját fizikai képességeinkkel a
trambulin használata során.
• A trambulinon elvégezhető, jelen útmutatóban ismertetett ugrásokat óvatosan és alaposan kell megtanulni a rendszeres használat előtt. A rendszeres
használat során, amikor már jól tudjuk az ugrásokat, továbbra is figyelmesnek kell lennünk, és mindig figyelnünk kell az adott ugrásra.
• A trambulin otthoni használatra készült. Nem alkalmas professzionális,
vagy közösségi környezetekben történő igénybevételre.
• Minden használat előtt ellenőrizni kell az alkatrészek sértetlenségét és azt,
hogy megfelelő módon vannak-e rögzítve.
• Egyszerre csak egy személy használhatja a trambulint. Több személy egyeidejű használata jelentősen fokozza a sérülés esélyét, különösen a fej- és
nyaktájéki, illetve gerincsérüléseket.
• A trambulinon szaltózni szigorúan tilos. Ilyenkor rendkívül magas a súlyos,
maradandó fej- vagy nyaksérülés esélye.
• A trambulin maximális terhelési szintje 150 kg. A jótállás nem fedezi a súlyhatár túllépéséből következő, trambulinon keletkező sérüléseket.
• Minden esetben legyen felvigyázó, aki kívülről ügyel a trambulin használata során. Az ő és az ugrálók saját felelőssége, hogy a használat az élvezet
mellett biztonságos is maradjon.

Gyerekekre vonatkozó figyelmeztetések
• Gyerekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a trambulint.
• A trambulin csomagolása kicsi gyerekek számára fulladásveszélyt okozhat,
ezért tőlük távol tartandó.
• A gyerekek felnőtt útmutatás nélkül nincsenek tisztában a trambulinozás
lehetséges veszélyeivel. Legyünk alaposak a gyerekek tájékoztatásában!
A trambulin elhelyezése
• A trambulin fölött minimum 8 méter szabad térnek kell lennie. Gondoskodjon arról, hogy olyan helyre kerüljön a trambulin, ahol sem faágak vagy
egyéb növények, sem semmilyen épületi elem vagy egyéb tárgy (elektromos kábel, garázskapu, eresz, erkély, stb.) nincs útban.
• A trambulint teljesen sík és stabil felületen kell elhelyezni. A fű az ideális
terep. Ha betonra vagy egyéb kemény felületre helyezzük a trambulint, az
acélkeret nagyobb terhelést kap a használat során, amely csökkentheti a
trambulin élettartamát, és nem vonatkozik rá a jótállás. Ha egyenetlen talajra
helyezzük a trambulint, fennáll annak a veszélye, hogy kileng vagy felborul.
• A trambulin fém kerete vezeti az elektromos áramot. Ügyeljen arra, hogy
soha ne kerüljön elektromos eszköz, vagy vezeték a trambulin közelébe.
• A trambulint egyéb használati eszközöktől mentes területen helyezzük el.
Tippek az összeszerelés előtt
• Mielőtt belekezd az összeszerelésbe, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.
• Minimum két felnőtt szükséges ahhoz, hogy a trambulint biztonságosan és
hatékonyan össze lehessen szerelni.
• Szedje ki a csomagolásból az összes alkatrészt, és pakolja ki őket egy jól
átlátható helyre. Ha ez megtörtént, egyeztesse össze az alkatrészeket a
következő oldalon található táblázatokban látható darabszámokkal, hogy
meggyőződjön arról, hogy nem hiányzik semmi a csomagból.
• Az összeszerelés során mindig lehet esély apróbb sérülésre. Kipihenten
kezdjünk neki, és gondosan, odafigyelve járjunk el.
• Az összeszerelési területen tartsunk rendet, ne hagyjunk ott szerszámokat.
• A rugók, alkatrészek és csavarok behelyezése és rögzítése során ügyeljünk
kezeink épségére. Ha lehetséges, használjunk védőkesztyűt.
• Az összeszerelés után próbálja kerülni a trambulin mozgatását, mert sérülhet a vázszerkezet.

Alsó keret alkatrészeinek listája
Jel Alkatrész

180 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm

A

Felső keretív és csat

6

6

6

8
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Rugótakaró
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1
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C

Ugrófelület

1

1

1

1

1

D

Rugók

36
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E

Láb-összekötő keret elem /

/

6

8

8

F

Láb keret elem

3

3

3

4

4

G

Láb-összekötő csavar

0

0

6

8

8

H

Rugófeszítő szerszám
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1

1
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Védőháló és felső alkatrészek listája
Jel Alkatrész

180 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm

A

Gyorszár

12
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Rúd felső záróvég
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Rúd alsó záróvég
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Rúd felső eleme
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E

Rúd alsó eleme
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Védőháló

1
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Kulcs
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Alsó keret összerakása
1.

A
A

2.

3.
E

E

G

G
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4.

5.
Helyezzen fel tetszőleges helyen egy rugót. Ezután az átellenes, szemben levő rugóhelyre rakjon rugót. Folytassa a középső üres rugóhellyel,
majd az ezzel szemben levővel. Így folytassa, szimmetrikusan felhelyezve
a rugókat. Az első 4 db rugónak így kell kinéznie:

D

H

Szimmetrikusan helyezze fel a rugókat, hogy a rugótakarón levő terhelés
egyenletes maradjon. Közben kövesse, hogy ugyanannyi V alakú gyűrű
legyen az adott részen, mint lyuk a kereten. Az eredmény:

D

H

6.
Helyezze fel a rugótakarót a trambulinra, és rögzítse a gumikkal.

Védőháló összerakása
1.
A védőháló rúdjait helyezze az alábbi pozícióba:

2.
A rúd alsó felét erősítse a trambulin vázához a gyorszárral.

E
A

3.
Ha az összes alsó rudat rögzítette, a trambulin így néz ki:

4.
A felső rudakra húzza rá a védőhálót. Ezután ezeket rögzítse az alsó rudakhoz, és hajtsa le a védőhálót.

↓
4.
Miután lehúzta a hálót a rudakra, a hálón levő kampókat akassza be alulról a rugótakaró V alakú gyűrűibe, hogy rögzítse a védőhálót. Ellenőrizze
a trambulint, és ha szükséges, igazítson az alkatrészeken vagy szorítson
az illesztéseken.

A trambulin karbantartása
• Annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb ideig változatlan minőségben
működjön a termék, tartsa be az alábbiakat.
• A trambulin vízálló és UV-álló anyagokból készült, de érdemes minél inkább
óvni kell a víztől és az erős napsütéstől. Ha hosszabb ideig nem használja a
trambulint (pl. télen), szerelje szét és rakja el egy száraz helyre. A szétszereléshez kövesse a fenti útmutatót, fordított irányban.
• A trambulint rendszeresen nézze át. Bármiféle hiba, vagy túlzott kopás esetén az adott alkatrészt cserélni kell.
• A trambulin galvanizált acél tartozékai rozsdamentesnek lettek képezve,
de egyes esetekben idővel megjelenhet rozsdásodás. Ilyenkor minél előbb
érdemes rozsdamentesíteni az adott területet.
További előírások
• A trambulint ne használja terhesség alatt.
• Ha magas vérnyomásban szenved, ne használja a trambulint.
• Ne cigarettázzon a trambulinban, vagy annak közelében. Nyílt láng ne kerüljön a trambulinba, de még a közelébe se.
• Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerkezelés okozta befolyásoltság alatt ne
használja a trambulint.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek tárgyak a trambulinba vagy az alá, különös tekintettel az éles, hegyes tárgyakra.
• A trambulint ne használja rossz időjárási körülmények között (eső, szél).
• Ha az ugrófelület nedves, ne használja a trambulint, mert balesetveszélyes.
• Cipővel ne ugráljon a trambulinon, csak mezítláb, vagy zokniban.
• A használat során viseljen kényelmes, egyszerű ruházatot. Ékszert, karórát,
vagy bármiféle olyan tárgyat, amely beleakadhat a trambulin valamely alkatrészébe, tilos viselni a használat során.
• Ha elkerülhetetlen a trambulin összeszerelés utáni mozgatása, minimum 4
személy tegye ezt. A váz körül egyenletesen helyezkedjenek el, és a váznál
fogva, egyenletes mértékben emelve szállítsák.
A trambulin használatára vonatkozó szabályok
A trambulin nagy dobóerőt gerjesztő sporteszköz. Először meg kell szokni,
hogy mekkora ez az erő. Kezdje az alapvető ugrásokkal, és gyakoroljon mindaddig, amíg hibátlanul és könnyen mennek. Akkor tanult meg egy ugrást, amikor egy adott ponttól elrugaszkodva képes visszatérni ugyanarra a pontra.

Ne használja egyszerre túl sok ideig a trambulint. A fáradtság balesetveszélyt
okoz: ha érzi, hogy kezd kifáradni, pihenjen.
Nagyon fontos, hogy mindig helyesen szálljon be és ki a trambulinból.
Soha ne ugorjon rá rögtön a trambulinra, mert ez balesetveszélyes; mindig
fokozatosan kezdje az ugrálást. Beszálláskor támaszkodjon a keretre, és óvatosan másszon át a rugótakarón keresztül az ugrófelületre. A védőhálóra és
a rudakra ne támaszkodjon. Ugyanígy tegyen a kiszálláskor: görbítse be a
térdeit, hogy megállítsa az ugrását, ezután pedig az ugrófelület széléről óvatosan másszon ki a trambulinból. A trambulinból a használatot letudván kiugrani
szigorúan tilos, még ha a talajt erre alkalmasnak is látja. Kicsi gyerekeknek
minden esetben felnőtt segítsen be- és kiszállni a trambulinból.
Az ugrálás során mindig próbáljon az ugrálófelület közepén maradni. Ez az
optimális terhelés a trambulinon: egyrészt így tart a legtovább a termék, de
így a legbiztonságosabb is. A rugótakaróra, vagy a védőháló falának soha ne
ugorjunk szánt szándékkal: ezek az alkatrészek arra vannak kitalálva, hogy
járulékos terhelést fogjanak fel, amely normális használat során keletkezhet.
Teljes erővel történő nekiugrás ezeknek az alkatrészeknek veszélyes és károsítja a trambulint.
A trambulinozás során a biztonság lényege, hogy uraljuk az ugrásunkat. Ez
azt jelenti, hogy érezzük és irányításunk alatt tartjuk, hogy mekkorát, milyen
sebességgel és hova érkezve ugrunk. Nagyon fontos, hogy ne próbálkozzunk
különleges manőverekkel, trükkökkel: ezek nagyon balesetveszélyesek lehetnek. Szaltót soha, semmilyen körülmény között ne próbáljunk csinálni. Ha
mégis elveszítjük az uralmat az ugrás felett, görbítsük be a térdeinket: ezzel
megállítható az ugrás.
Rendkívül fontos, hogy a trambulin ugrófelületére semmilyen idegen tárgy
nem kerülhet. Ez a használat során balesetveszélyt okoz. Ne vigyen be magával semmilyen tárgyat a trambulinba.

Trambulin leckék
Ezeket a leckéket és ugrási mozdulatokat mindenkinek meg kell tanulnia és
végig kell csinálnia, aki használni fogja a trambulint. Alapvető fontosságú,
hogy ezeket a technikákat elsajátítsuk, különben a trambulinozás balesetveszélyes. A leckék egyre nehezebbek, ezért elengedhetetlen, hogy tökéletesen
tudjuk az adott gyakorlatot, mielőtt továbblépünk!
Első lecke
1. Be- és kiszállás – gyakorlás
2. Alapugrás – gyakorlás
3. Megállás vezényszóra – gyakorlás

4. Kézre és térdre érkezés – gyakorlás
Második lecke
1. Az előzőleg megtanultak átnézése és gyakorlása
2. Térdre érkezés – gyakorolja sima érkezéssel, majd térdre érkezéssel, majd
térdre félfordulattal balra, majd félfordulattal jobbra
3. Ülve érkezés – gyakorolja sima érkezéssel, majd ülve érkezéssel, majd ülve
félfordulattal balra, majd félfordulattal jobbra
4. Ismételje meg a leckét
Harmadik lecke
1. Az előzőleg megtanultak átnézése és gyakorlása
2. Hasra érkezés – ezzel a mozdulattal elkerülhető a hibás ugrás esetén esélyes horzsolás vagy bőr-égés. Kezdjük kézre és térdre érkezés gyakorlásával, ezután menjünk le hasra érkezésbe. A cél, hogy has után újra lábra
érkezzünk.
3. Teljes gyakorlat: kéz és térdre érkezés, hasra érkezés, lábra érkezés, ülve
érkezés, félfordulattal lábra érkezés.
Negyedik lecke
1. Az előzőleg megtanultak átnézése és gyakorlása
2. Hátra érkezés – kis ugrásból kezdjük, az egyik láb és a kezek kinyújtva, és
érkezzünk hátra. Mindeközben hajtsuk előre a fejünket úgy, hogy az állunk
a mellkasunkon legyen.
Ötödik lecke
1. Az előzőleg megtanultak átnézése és gyakorlása, önálló sorrendben
2. Hasról félfordulat – kezdjük a hasra érkezéssel, és ekkor kézzel lökjük magunkat balra vagy jobbra. A fejünket és vállainkat az ellenkező irányba fordítsuk.
Hatodik lecke
1. Csípőfordulat – ajánlott az ülve érkezésből kezdeni, majd láb, félfordulat,
láb, és ülve érkezés. Így haladni folyamatosan addig, míg a lábat kihagyhatjuk.

Alapvető trambulinos ugrások
Alapugrás

Térdre érkezés

1. A kezdőpozícióban állunk az ugrálófelületen, fej egyenesen előre, a rugótakaróra nézünk előre és lefelé

1. Állóhelyzetből kezdjünk ugrálni, a rugótakaróra nézünk előre és lefelé

2. Kezeket előre és felfelé lendítjük
3. Lábakat összezárjuk és lábfejünket
leszorítjuk ugrás közben

2. Térdre érkezünk, hátat egyenesen, teste
feszesen tartjuk
3. Visszaérkezünk állóhelyzetbe

4. Leérkezéskor a láb 30-40
cm-es kisterpeszben

Kézre és térdre érkezés

Hátra érkezés

1. Állóhelyzetből kezdjünk ugrálni, a rugótakaróra nézünk előre és lefelé

1. Alacsonyan ugrálásból kezdünk, karokat
előre tartjuk és hátra érkezünk

2. Térdre és kézre érkezünk

2. Az állunkat szorítsuk a mellkasunkhoz a
leérkezéskor

3. A kezekkel megtolva magunkat visszaérkezünk állóhelyzetbe

3. Felfelé és előre rúgó mozdulatot tegyünk, így visszaérünk állóhelyzetbe

Alapvető trambulinos ugrások
Ülve érkezés

Hasra érkezés

1. Ülőhelyzetbe érkezünk, lábaink párhuzamosak az ugrálófelülettel

1. Alacsonyan ugrálásból kezdünk, majd
hasra érkezünk

2. Kezeket a csípő mellett letámasztjuk

2. Mikor leérünk, fejünket feltartjuk és kezünket magunk előtt behajlítjuk

3. Kézzel segítünk, és állóhelyzetbe érünk

3. Kézzel segítünk magunknak állóhelyzetbe kerülni.

Hasról félfordulat

Csípőfordulat

1. Hasra érkezésből kezdünk, ezután lökjük magunkat balra vagy jobbra.

1. Ülőhelyzetbe érkezünk, majd fejünket
balra vagy jobbra fordítjuk, karral együtt

2. A fejünket és vállainkat az ellenkező
irányba fordítsuk, segítve a fordulást

2. Csípővel ugyanabba az irányba fordulunk, megtéve a fordulatot

3. Maradjunk végik az ugrálófelülettel párhuzamos testhelyzetben, és tartsuk fel a
fejünket

3. Ülőhelyzetbe érkezünk

4. A félfordulat befejeztével érkezzünk
hasra

www.shopping-all.hu

