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Kokoamisohjeet

u LKoKAyrrOON, yKS trvlsxAyrrOOru
Sailytai ohjeet tulevaa tarvetta varten

((

KAYTTAJAru nanxslMI PAINo: 120 kg



YLEISET TRAMPOLIININ TURVALLISUUSOHJEET

On trirkeiid lukea kziyttoohjeet ennen kuin yritiit koota tai kaftee trampoliinia.
TRAMPOLIININ TURVALLISUUS
Trampoliini voi olla vaarallinen ja vddrin kaiytettynii loukkaantumisriskit lisii€intyvait.
TURVALLISUUSASIOITA
TArkeitd turvallisuutta koskevia asioita:

. Noin 75 % onnettomuuksista tapahtuu, kun useampi kuin yksi henkilo on trampoliinilla.
Kevytpainoinen henkilo loukkaantuu 5 kertaa todenndkoisemmin.

o Alle 6-vuotiaat lapset ovat alttiimpia loukkaantumisille.
r Vammoja voi syntyd kaikkiin kehonosiin. Pdd- ja niskavammat ovat kaikkein vakavimpia

trampoliiniin liittyvid vammoja.
. Valvonta ei takaa turvallisuutta. onnettomuuksia voi silti tapahtua. Asiantunteva valvoja

vdhentdd kuitenkin riskejd huomattavasti.
o Tikkaiden ktiytto voijohtaa pikkulasten piitisyyn trampoliinille ilman valvontaa. Poista tikkaat

aina kun laite ei ole ktiytossii.
o On tdrke6d pitriai lapset ja lemmikkieldimet aina poissa trampoliinin alta.
. Ald koskaan poistu trampoliinilta hyppii:imrillii.
o Trampoliinin turvallisen kdytdn varmistamiseksi tulee noudattaa seuraavia vksinkertaisia

ohjeita.

SIJOITTAMINEN
. Valitse alue, jolla ei ole esteitd kuten puita, aitoja, pyykkinaruja jne.
o Trampoliinin ympeirillei pittiri sriilytt€ili 2,S metrin vapaa turvavydhyke.r Varmista, ettd alusta on tasainen.

' Stjoita trampoliini pehmedlle, energiaa vaimentavalle alustalle kuten nurmikolle tai
sahanpurulle. Harkitse iskuja vaimentavia mattoja erityisesti nousemis- ja poistumiskohtiin.

' Ala koskaan sijoita kampoliinia kovalle alustalle kuten betonille tai kovalle maa-alustalle.

ENNEN TRAMPOLIININ KAYTTOA
o Harkitse turvaverkon kayttde vdhentdmddn aroitterrjoiden riskejii.

' Tarkista trampoliini ennen kdyttcid varmistaaksesi, ettri kehys on tukeva, jalat kiinnitetty
paikoilleen, matossa ei ole reikid ja reunasuojus on asetettu oikein kehyksen ja jousien
pddlle.

. Riisu kengdt, kaikki korut ja terdvdt esineet.

. Varmista, ettd lapsia tai eleiimiri ei ole trampoliinin alla.r Kerro keyftaijille trampoliinin kiiytdn seiiinnot.
r Asenna trampoliini tasaiselle alustalle siten, ettd sen ympdrilld on riittdvdsti vapaata tilaa ja,

ettd kampoliinin alla, sivuilla ja yldpuolella ei ole terdvid tai kovia esteitd taikka muita
vaaratekijdit6 (esimerkiksi seinid, puun oksia, muita harrastusvdlineitii tai siihkdjohtoja).I Kokoa trampoliini huolellisesti ja mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Kiinnitai erityistd
huomiota jalkojen kiinnitykseen.

' Asenna turvaverkko ohjeiden mukaisesti. Turvaverkkoa keyttamiilH voidaan tehokkaasti
estdd trampoliinilta putoaminen.



TARKEA TARKISTM EN N EN KU I N TRAMPOLI I NIA KAYTETMN. Trampoliinin kunto (kaikki osat ovat ehjiei). Erityisen tArkedd, kun trampoliini otetaan
keyftoon talven jdlkeen. Vaihda rikkoutuneet osat tEllttaeeea uusiin. Trampoliinla el tule
kayttae, jos se on m6rkd, likainen tai vahingoittunut.

. Jalkojen kiinnitys (erityisen tarkeea, kun trampoliinia on siirretty).. Trampoliinin ympdristo (alla, sivuilla ja yldpuolella ei ol€ esteite taikka muita vaaratok[dltd).. Trampoliinin kaiyttaijillai ei saa olla vaatteissaan tai laskuissaan teravid tai kovia eslneltd, Jotka
voivat aiheuttaa loukkaantumisen vaaran.

TRAMPOLIININ KAYTON SMNNOT
. Trampoliinilla saa hyppid vain yksi ihminen kerrallaan.
o Noudataikdsuositusta.
r Valvo aina lasten hyppimistai trampoliinilla.
o Ald suorita trampoliinilla minkaidnlaisia voltteja.
. Ald koskaan poistu trampoliinilta hyppiiiimrilki.
r Kun trampoliini ei ole kdytciss€i, varastoi se valvomettoman keytdn ja onnettomuukaien

estdmiseksi.
o Muista asentaa myos turvaverkko. Turvaverkko on tdrked trampoliinin

turvallisuusvaruste.
r Tarkasta trampoliinin kunto aina ennen sen keyttOg, Trampoliinia ei tule kdyttdd, Jos se on

mdrkd, likainen tai vahingoittunut.
o Noudata varovaisuutta trampoliinille noustessa tai siitd poistuttaessa.

KAYTTOOPAS
o Tutustu ensin siihen, miltA hyppiminen trampoliinilla tuntuu.
. Ennen hyppimistd opettele "hyppyjarrutus"-tekniikka taivuttamalla polvet voimakkaasti

ennen mattoa. Kdytd aina kun menetdt tasapainosi tai kehosi hallinnan.
o Aloita hyppiminen aina maton keskeltd ja lopeta se myOs keskelle.
r Katso hyppiessai eteenpein.
r Alai hypi liian pitkiai aikoja; vdsymys voi lisdtd loukkaantumisriskid.
r Poistutrampoliiniltahallitusti.
. Ktiyttaijain maksimipainorajaa ei saa ylittdii.
r Vanhempien tulee valvoa lasten hyppimistdi trampoliinilla.
. Trampoliinilla saa hyppid vain yksi henkild kerrallaan. Tdll:i estetaen hyppijdiden

t6rm€idminen toisiinsa. Jos eri painoiset ihmiset kdyttdvdt trampoliinia yhtd aikaa, vaarana
on, eftd pienemmat hyppivtit voivat lentdd trampoliinilta hallitsemattomasti tai suuremmat
hypprlrit voivat pudota pienempien pddlle.

o Alle kuusivuotiaiden lasten ei suositella hyppivdn trampoliineilla, silld pienten lasten
tasapainon hallinta ei ole vield kehittynyt riittdvdsti.

o Trampoliinille noustessa tai siitai poistuttaessa tulee olla varovainen (mahdollisuuksien
mukaan keiyttdd portaita).

o Trampoliinilta ei tule koskaan hyp€ita pois.
. Hypprjiin on syytd opetella ensin perushypyt ja vasta sitten kokeilla vaikeampia hyppyja.

Kuperkeikoista ja volteista voi pudota pdd tai niska edelld, jolloin seurauksena voi olla
halvaantuminen tai jopa kuolema. Hyppiessd on terkee pitdd katse matossa.



o Trampoliinilla ei tule hyppiai liian kauan tai liian montaa kertaa perdkkdin. Ylirasittuneena on

vaikea hallita tasapainoa, Edelleen, jos tasapaino jdrkkyy, on tdrkedd lopettaa hyppiminen ja

rauhoittaa tilanne. Hyppimisen lopettaminen tapahtuu joustamalla polvilla.

. Ala hypi sateella, silld silloin trampoliinin matto saattaa olla liukas'

. Ala hypi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Silloin kun trampoliini ei ole kdyt6ssd, se kannattaa varastoida sopivaan
paikkaan valvomattoman kaytain ja onnettomuuksien est6miseksi.

JOHDANTO - VAROITUKSET
On tarkeae lukea tiim€i kaytt$ohje ennen kuin yritdt koota tai kiyttiiii trampoliinia'

TRAMPOLIIN IN TURVALLISUUS
fiampoiiini voi olla vaarallinen ja vaerin kaiytettynd loukkaantum isriskit lisaantyvat.

TURVALLISUUSASIOITA
Tiirkeitd turvallisuutta koskevia asioita:

. Noin 75 % onnettomuuksista tapahtuu, kun useampi kuin yksi henki16 on trampoliinilla.

Kevytpainoinen henkil6 loukkaantuu 5 kertaa todenndkoisem m in
. Alle 6-vuotiaat lapset ovat alttiimpia loukkaantum isille'
. Vammoja voi syntya kaikkiin kehonosiin. Piid- ja niskavammat ovat kaikkein vakavimpia

trampoliiniin liittyviii vammola.
. Valvonta ei takaa turvallisuutta. Onnettomuuksia voi silti tapahtua. Asiantunteva valvoja

vehentae kuitenkin riskejd huomattavasti.
. Tikkaiden kliytto voi johtaa pikkulasten peasyyn trampoliinille ilman valvontaa. Poista

tikkaat aina kun laite ei ole kdiyt6ssii.
. on t€irkediii pitaiti lapset ja lemmikkieliiimet aina poissa trampoliinin alta.
. Ala koskaan poistu trampoliinilta hyppaemalle.

Trampoliinin turvallisen keyton varmistamiseksi tulee noudattaa seuraavia yksinkertaisia

ohjeita.

SIJOITTAMINEN
. Valitse alue, jolla ei ole esteitii kuten puita, aitoja, pyykkinaruja jne'
. Trampoliinin ymparille pitea seilyttaa 2,5 metrin vapaa turvavy6hyke'
. Varmista, etta alusta on tasalnen.
. Sijoita trampoliini pehmeiille, energiaa vaimentavalle alustalle kuten nurmikolle tai

sahanpurulle. Harkitse iskuja vaimentavia mattoja, kuten tdss2i kirjasessa esitelty

"Protekta Mat", erityisesti nousemiskohtiin ja poistum iskohtiin.
. Ata koskaan sijoita trampoliinia kovalle alustalle kuten betonille tai kovalle maa-alustalle.

ENNEN TRAMPOLIININ KAYTTOA

. Harkitseturvaverkon kaiytt<iii vdhentdmddn aloittelijoiden riskeje

. Tarkista trampoliini ennen kdyttod varmistaaksesi, ettii kehys on tukeva, jalat kiinnitetty
paikoilleen, matossa ei ole reikiii ja reunasuojus on asetettu oikein kehyksen ja jousien
Daalle.

. Riisu kengiit, kaikki korut ja teravat esineet.



. Varmista, ettd lapsia tai eliiimiei ei ole trampollinin alla.. Kerro kayttajille trampoliinin kdytdn sddnn6t.



TRAMPOLIININ KAYTON SAANNOT

. Trampoliinilla saa hyppiii vain yksi ihminen kerrallaan.. Noudataikdsuositusta.. Valvo aina lasien hyppimistd trampoliinilla.. 4la suorita trampoliinilla minkddnlaisia voltteja.. AIA koskaan poistu trampoliinilta hyppiiZimall?i.

KAYTTOOPAS

. Tutustu ensin siihen, miltii hyppiminen trampoliinilla tuntuu.

. Ennen hyppimistd opettele " h yppyja rrutu s" -tekn iikka taivuttamalla polve
voimakkaasti ennen mattoa. Keytai aina kun menetdt tasapainosi tai kehos
hallin n a n.

Aloita hyppiminen aina maton keskeltti ja lopeta se myds keskelle.
Katso hyppiessa eteenpdin.
Ala hypi liian pitki2i aikoja; viisymys voi lisdtd loukkaantumisriskid.
Poistu trampoliinilta hallitusti.
Kiiyttajen maksimi painorajaa ei saa ylittaa.
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PERUSHYPYT

Opettele jokainen hyppy ennen kuin siirr!
seuraavaan.

PERUSHYPPY

1. Aloita seisoma-asen nosta. ialat hartioider
leveyden verran erilldi€in, pad ylhriiilki ja katse matossa.
Heilauta kddet eteen ja ylos ja ympari ym pyraliikkeellii.
Vie jalat yhteen ollessasi ilmassa puolessa vailissei hyppyii ja kaenna varpaat alaspdin.
Pidd jalat hartioiden leveyden verran leveilldiin kun laskeudut matolle.

ISTUALLEEN HYPPY

Laskeudu istuma-asentoon.
Aseta kadet matolle lonkkien viereen.
Palaa pystyasentoon k?isillti tydntamAlla.
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HYPPY ETEENPAIN

1. Aloita matalalla hypylla.
2. Laskeudu mahalleen (kasvot elarpein) ja

pide kddet eteenpein ojennettulna matolla.
3. Nouse soisovaan asentoon kasillii

tydntdmdllS.

180 ASTEEN HYPPY

1. Aloita mahalleen hyppyasennoBta
2. Tydnnd vasemmalla tai olkoalla kddellii

(riippu€n kumpaan suuntaan haluat
ked ntye),

3. Pidd ped ja hartiat samaan suuntaan ja
pidg selke samansuuntaisegti maton
kanssa ja peei ylhadllii.

4. Laskeudu mahalleen )a palaa
pystyasentoon kasille tydntdmdllg.

-**wry
Tiillii trampoliinilla ei saa harrastaa kehittyneempid tekniikoita kuten volttela. Jos haluat
kehittea taitojasi, ota yhteys koulutettuun trampoliin iohjaajaan.
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KOKOAMISOHJEET

OSALU ETTELO

Osan nro Osan kuvaus Lkm

1 Matto 1

z Reunasuojus I
I

J Putki holkeilla I
4 Jalusta 4

Pystysuora jalan jatke 12

Jouset B8

7 KtiyttOohjekirja 1

I Jousityokalu 1
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KOKOAMISEN AIKANA ON SUOSITELTAVAA KAYTTAA TASINEITA.

I



VAIHE 1- Kehvksen rakenne

Aseta osat kuten alla olevassa piirroksessa.

":i
VAIHE 2 Putkien kokoam inen

ililtl
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Tyonne
pystysuorat
jalkojen jatkeet
jalustaan kuvan
mukaisesti.
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, Yhteensii 20kpl



VAIHE 3 Yldkiskoien asennus

ffi It
Tdhdn tarvitset 2

henkil6ii. Toinen

nostaa iisken

kootut jalustat

pystyasentoon Ja

toinen asettaa

y|dkiskotja|ustankantoihin'Lopuksisinu||apitiiisio||a2tukiasennusta

jotka ovat yhdistetty 2 yliikiskolla.

VAIHE 4 Runqon asennus

Kokoa trampoliinin runko valmiiksi alla olevien kuvien

mukaisesti. Tarvitset 2 henkil6d.



VAIHE 5 Maton asennus

Aseta matto trampoliinin rungon sisdpuolelle kuten alla olevassa

kuvassa.



Kiinnitd l jousi mihin tahansa hyppymaton
D-renkaaseen ja sijoita kehykseen.
Katso kuvasta jousien kiinnityskohdat ja niiden
lukumdiiriit kiin n itysko htien viilille. Kiinnita jditjelld
olevat jouset kehyksen ympari.
VINKKI: Keyte mukana tulevaa jousitydkalua jousen
kiinnittemiseksi D-renkaaseen hyppymatossa ja
jousen vetamiseksi kohti kehyste.

#A I kpl

#B 22 kol

#C 44 kol

#D 66 kpl

VAROITUS! Ole va rova inen
kayttaessasi jo usityo ka lua jotta
va n Ing otta kasiesi.

et



VAIHE 6 - Reunasuoiuksen kokoaminen

A. Aseta reunasuojus trampoliinin piiiille siten, ettd jouset ja
terdkehys peittyvdit. Varmista, ettd reunasuojus peittiiti kaikki
metalliosat.

B. Varmista, ettd joustavat sidosnauhat on kiinnitetty kehyksen
ymptirille Katso piirros alla.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Tiimd trampoliini on suunniteltu ja varmistettu laadukkaista
materiaa leista ammattita itoisesti. Mike I i sitd hoidetaa n ku nnol la,
se tuottaa iloa ja nautintoa monia vuosia eteenpdin.



Noudata seuraavia ohjeita.

Tarkista sddnn6llisesti:
. Matto reikien ja repeytymien varalta
. Matto venymien varalta
. Matto l6ysien ompeleiden tai huonontumisen varalta
. Kehys taipuneiden tai rikkoutuneiden osien varalta
. Jouset rikkoutumisen, vahingoittumisen tai puuttumisen varalta
. Kehys, jouset ja matto teravien ulkonemien varalta,

TUULISET OLOSUHTEET

On tdrkedd suojata trampoliini tuulisissa olosuhteissa. Siirrii
trampoliini suojaiseen paikkaan, vahvista kehyksen vanne. Voit
kiinnittdii trampoliinin rungosta kaytteen koysia jaltai paaluja.
Aariolosuhteissa pura trampoliini.

TRAMPOLIININ SIIRTAMINEN

Tramooliinia siirrettaessA tulee olla varovainen. Sen nostamisessa
pitdisi olla vehintean 2 henked. Jalkojen turvallinen kiinnitys tulee
varmistaa ennen uudelleen keyttd€i. Alii veda trampoliinia.



TRAMPOLI !N IN TURVAKEHIKON
ASENNUSOHJEET

1. PAKKAUKSEN SISALTO:

lTANKOASKPL

2TANKOBSKPL

3 TANKOJEN VALILEVYT 16 KPL

4 KAAREVAT PRIKAT 16 KPL

5 RUUVIT 16 KPL

6 MUTTERIT 16 KPL

7 KOTELOT 8 KPL

8 KORKKI 8 KPL

9 TURVAVERKKO 1 KPL

Tanko A ,'f-- *-.. -:-----i---:1.
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Kokoamisohjeet:

VAIHE 1:Yhdistti 2

Veddi suojakotelot

Valmis

tangon piiiille.

t'
f

mukainen.

yldtangon osaa toisiinsa kuvan mukaisesti.
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VAIHE 2:
Jatka
ku n nes
kaikki
tangot ovat
valmiita.

A1
Kiinnit5 tukiverkon tangot ialkaan kAyttien
velibvyi5, priltr{a, ruuveja ja muttereita.

A2
Xiristd jakoavaimella

tanko on kuvan



VAIHE 3:
Levite
turvaverkko
trampoliinin
ymparille.
Sijoita
kulkuaukko
haluamaasi
ko hta a n.
Kiin n itai

verkko
silmukoista
tangon
ylaosaan.



Vedi wd*oa alaspEln la kiinnlti se
koukullla trampoliinin V-renkaaseen.

VAIHE 4:

VAIHE 5:Jatka verkon kiinnitysta kuvan mukaisesti

VedE verkkoa alaspiin ja kiinnit6 se
koukullla trampoliinin V-renkaaseen.



VAIH E 6: Verkon asentamisen
alas. Verkon tulisi olla tiiviisti

Va r m ista
kiristetty

loppuvaiheessa saatat larvlta liseapua, jotta saal v€rkon vedettyii
on o ike in asennettu.trampoliinin ym p€rilla kun se

TARKEA VAROITUS

ennen trampoliinin ja turvakehEin kayttda, ette kaikki pultit ja kiinnitykset on
ja asennettu oikeisiin pa ikkoih in.


