
 

 הוראות בטיחות ושימוש 

לטרמפולינה לחצר מדגם      

CANADA  

 בגדלים הבאים:

6FT/8FT/10FT/12FT/15FT 
 חובה לקרוא בעיון את כל ההוראות והאזהרות ולפעול לפיהן . 
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 אזהרות

 

  .נכון עלולים לגרום לפציעהבלאי לטרמפולינה או שימוש לא  .1

אסור להרשות שימוש של יותר ממשתמש אחד בו זמנית בטרמפולינה,  .2

 שימוש שכזה עלול לגרום לפציעות.

אין לבצע סלטות גלגולים והיפוכים, נחיתה על הצוואר או הראש עלולה  .3

 לגרום לפציעה חמורה .

 יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש, יש לבדוק את .4

מגן הקפיצים ומשטח , לוודא שהרשת, הטרמפולינה לפני כל שימוש

 הקפיצה מורכבים במקומם כראוי.

. פיצים ויש לוודא שהוא קשור במקוםאסור לדרוך או לקפוץ על מגן הק .5

מגן קפיצים חסר או בלוי מסוכן מאוד ואי תקינותו עלולה לגרום לפציעות 

  .חמורות

ע מיידית, אין להשתמש בטרמפולינה חובה להחליף כל חלק שניזוק או נפג .6

 אם יש בה חלק חסר או בלוי . 

 יש להשתמש בטרמפולינה רק בהשגחת מבוגר.  .7

גרום חשוב לוודא שאין על הטרמפולינה או מתחת חפצים העלולים ל .8

 .לפגיעה במשתמש או להפריע לו

הימנע י הרשת ומקפיצות אל הרשת כדי ליש להימנע מלהתלות על עמוד .9

 .מפגיעה

יש לעלות ולרדת מהטרמפולינה בזהירות יתרה. אם קיים סולם  .10

בטרמפולינה יש להוציאו לאחר סיום השימוש. טרמפולינה מיועדת 



 

 תי בלבד .לשימוש בי

יש להניח את הטרמפולינה על משטח מפולס כדי להימנע מלחצים על  .11

הטרמפולינה על את אחת הרגליים. דבר העלול להביא לקריסה. יש להניח 

מנע מלהניחה על משטחים קשיחים כדוגמת ריצוף, יו אדמה. יש להדשא א

 .בטון וכו

 זרים או חפצים שאינם באישור היצרן. יאסור לחבר לטרמפולינה אב .12

חשוב להוריד משקפיים ותכשיטים וללבוש בגדים נוחים ללא שרוכים  .13

 תפס או לגרום לפציעה. יאו לולאות או כל פריט אחר שיכול לה

 .כאשר היא רטובה או בשעות החשיכה מפולינהאסור להשתמש בטר .14

חל איסור מוחלט על שימוש לנשים בהריון / אנשים עם בעיות לב או  .15

 אנשים עם רגישות לפגיעות מפרקים, קרסול ועמוד שידרה. 

 . ק"ג 100שתמש מקסימלי לטרמפולינה משקל מ .16

באחריות בעל הטרמפולינה לוודא שכל המשתמשים פועלים אך ורק לפי  .17

 . רות הוראות הבטיחותהאזה

ומוצרים טרמפולינה או קנייה של חלפים לכל שאלה נוספת על ה .18

 . שהתבלו יש להתקשר ליבואן

 

 הוראות שימוש ותחזוקה 

לץ להגן עליה טרמפולינה לחצר מיועדת לשימוש בכל עונות השנה אך מומ

כדי למנוע הנפה של . רצוי לקבע או לקשור מפגיעות מזג האוויר

 הטרמפולינה ע"י רוחות חזקות. 

, , חסריםלפני כל שימוש בדקו את הטרמפולינה והחליפו חלקים פגומים



 

, כיסוי קפיצים, שילדה, עמודי : משטח קפיצה, קפיציםאו בלויים כגון

 רשת, כובעי עמודי רשת וחבלי קשירה לרשת. 

תאם לרשימה חובה לוודא שיש את כל החלקים של הטרמפולינה בה

 ,המצורפת. יש להקפיד על תחזוק הטרמפולינה באופן שוטף. במידה ולא

 הדבר עלול לגרום לפגיעות חמורות. 

 בעת הרכבת הטרמפולינה יש ללבוש כפפות הגנה למניעת פציעה בידיים . 

 אות לפני תחילת ההרכבה . ריש לקרוא בעיון את ההו

 

 

 מנע  מפציעות: ימנע מהמצבים הבאים כדי להייש לה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 מפרט החלקים בכל טרמפולינה לפי גודל



 

  6FT 8FT 10FT 12FT   15FT סוג החלק פריט

A 10   8 6 6 6 מוט רשת  

B 1   1 1 1 1 כיסוי קפיצים  

C 1   1 1 1 1 משטח קפיצה  

D 90   72 60 48 36 מספר קפיצים  

E  10   8 6 / / מאריכים לרגל  

F   רגל בצורת U 3 3 3 4   5  

G 1   1 1 1 1 מותחן קפיצים  
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 הרכבת הטרמפולינה 



 

. 

 חלקי הטרמפולינה כדי לזהותםיש לפרוס את כל  .1

 Uכי הרגל לרגליים בצורת יריש לחבר את מא .2

         

 יש לחבר את כל המוטות של המסגרת  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לחבר את הרגליים למסגרת .4

 
 

 יש לפרוס את משטח הקפיצה בתוך המסגרת, רצוי לעבוד עם כפפות ולהיזהר מפגיעה.  .5

     

 יש לחבר את הקפיץ בצד אחד במשולש היוצא ממשטח הקפיצה ואל החור בתוך המסגרת .  .6

 יש להשתמש במותחן קפיצים כדי לחבר את הקפיץ למסגרת. .7

 קפיצים בדיוק בצד השני ממול.  2יש לספור את מספר החורים ולחבר  .8

       רצוי לוודא כי מספר החורים במסגרת שווה למספר הקפיצים אותם יש לחבר לגיבוי כדי למנוע             



 

 עבודה כפולה .             

    

 הקפיצים מכוסים.יש להלביש את כיסוי הקפיצים מעל הקפיצים ולוודא שכל  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלקי הרשת 



 

ITEM SPARE PARTS 6FT  8FT 10FT 12FT 13FT 14FT 15FT 16FT 

A 24 20 16 16 16 12 12  12 סקיות אוםבורג, ד 

B 12 10 8 8 8 6 6  6 כובע לרשת 

C 12 10 8 8 8 6 6  6 שרוולים 

D 12 10 8 8 8 6 6  6 מוט עליון 

E 12 10 8 8 8 6 6  6 מוט תחתון 

F 1 1 1 1 1 1 1  1 רשת 

G 1 1 1 1 1 1 1  1 מפתח 

 

A B.      C.      

                                           

D.           E. 

 

         

F.                               G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לחבר בעזרת הבורג והאום את עמוד הרשת התחתון והרגל של הטרמפולינה 

 יש להלביש את השרוולים על הספוג ולחבר את הכובע בחלק העליון של עמוד הרשת
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 יש לחבר את הרצועות היוצאת מהרשת אל הכובע

        

 

 הקפיציםיש לחבר את הרשת בחלק התחתון למשולש היוצא מכיסוי 

 

  

 

 

 

 


