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Değerli Müşterimiz!

Sağ elini kullananlara yönelik yeni bumerang setiniz standart 
modelden ve 3 kanatlı tipten oluşur. 3 kanatlı bumerang, yeni 
başlayanlar ve 8 yaşından büyük çocuklar için son derece 
 idealdir.  
Standart modelden biraz daha yavaş ve daha dengeli uçar ve 
yakalaması daha kolaydır. Standart bumerang, biraz pratik 
 yaparak (neredeyse) her zaman atıcısına geri döner.

Size başarılar ve iyi eğlenceler dileriz!

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için 

• Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralan
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım 
kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar 
okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına 
 devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı
• Bu ürün eğlence amaçlıdır ve spor amaçlı kullanım veya 

 avlanma için uygun değildir.  

• 8 yaş altı çocuklar için uygun değildir.

Yaralanma TEHLİKESİ
DİKKAT. 

• 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

• Çocukları bumerang kullanımının olası tehlikeleri hakkında 
bilgilendirin. Kullanım sırasında çocukları bilgilendirin ve 
 gözetim altında tutun.  
Gözetimsiz çocukları üründen uzak tutun. 

• Bir bumerangı asla insanlara, hayvanlara veya nesnelere 
 atmayın! 

• Güçlü, sert veya sürekli değişen rüzgarlı havalarda asla 
 bumerang atmayın.

• Gerekirse uygun koruyucu giysiler giyin veya çocukların 
 bisiklet kaskı, koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu 
 giysiler giymelerini sağlayın.

• Kullanımdan önce bumerangları hasarlar bakımından 
 kon trol edin. Hasarlı bumerangların kullanılmasına izin 
 verilmez.

Dikkate almanız gerekenler

• Öncelikle doğru atma tekniği ve uçuş yolu için bir his geliş
tirmek amacıyla bumerangı sadece hiç rüzgar olmadığında 
atın. Ancak bu atışlar başarılı olduğunda hafif rüzgarlı 
 havada pratik yapabilirsiniz.  
Rüzgar, uçuş yolunun kontrolünü elinizde tutabilmeniz için 
olabildiğince dengeli şekilde esmelidir.

• Pratik yapmak için örn. spor sahası, çayır vb. gibi her yerde 
yeterli alana sahip olduğunuzdan ve atma yönünde insan 
veya hayvan bulunmadığından daima emin olun. Yakl. 50 m 
ölçüsündeki dairesel alanda hiç bir engel olmamalıdır. 
 Refakatçiler veya ziyaretçiler sadece arkanızda durabilir.

• Özellikle yeni başlayanlar için çim, kum veya benzeri yumu
şak yüzeyli açık bir alan seçin. Bir atış başarısız olursa sert 
zeminler ürüne zarar verebilir.

• Atışları daima burada açıklandığı gibi yapın. Bumerangın 
 eldeki konumuna, hizasına ve atma yönüne dikkat edin!

• Dikkat! Asla yatay şekilde atmayın, örn. frizbi gibi atılma
malıdır! Bumerang dik bir şekilde yükselir, ardından kontrol
süz bir şekilde ve bütün kuvvetiyle, duruma göre atıcının 
üzerine düşer.

• Bumerangı her zaman kollarınızı uzatarak bir alkış hareketiyle 
yakalayın.  
Böylece bumerang vücuda çok fazla yaklaşmaz ayrıca dönüş 
güvenli ve hızlı bir şekilde durdurulabilir.  
Bumerangı asla tek elle veya kavrayarak yakalamaya çalışma
yın. Bumerang size çok hızlı yaklaşıyorsa kaçının, yakalamaya 
çalışmayın.

• Bumeranglar, asimetrik tasarımdan dolayı sadece sağ elle 
 atmak için uygundur. Sol elle atılan bumeranglar atıcıya geri 
dönemez.

Bumerang atışı

Bumerangların kanatları, uçak kanadına benzeyen bir şekle 
sahiptir. Alt taraf düzdür, burada Tchibo mührü bulunur. 
 Eğimli kenarlar sayesinde üst tarafta bir profil oluşur. Rüzgar 
bu profil boyunca estiğinde, ön ve arka tarafta farklı rüzgar 
hızları ortaya çıkar, bu sayede gerekli kaldırma ve dairesel 
uçuş yolu elde edilir. 

Standart bumerangın üst kanadı atma sırasında ileri doğru 
bakar.

Tutamak
 Bumerangı, atacağınız elinizle 
kanadın en altından tutun (kırmızı 
renkli). Bütün elinizle değil, mümkün 
olduğunca kısa tutun. 
Gevşek bir yumruk yapın ve baş 
 parmağınızı ön tarafa, işaret parma
ğınızı ise karşısındaki düz arka tarafa 
yerleştirin.  

Atış hareketi 

 

Bumerangı omzun arkasına getirin ve ardından hızlı bir 
 hareketle ileri doğru çekin. 

Bileğinizden bırakmadan hemen önce dönmesi için açısal bir 
momentum verin: 

• daha az dönüş –  bumerang daha yükseğe uçar ve daha 
geriye iner

• daha fazla dönüş –  bumerang daha alçaktan uçar ve daha 
ileriye iner

Aşağıdakilere dikkat edin:  
Belirleyici faktör güç değil çevikliktir.

Rüzgar açısı 
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Sadece hafif rüzgarda veya rüzgar olmadığında:  
Bir saat kadranında durduğunuzu varsayın. Örneğin birkaç  
ot parçasını düşürerek rüzgar yönünü („saat 12“) belirleyin.  
Sağ eli kullanıyorsanız rüzgar kuvvetine bağlı olarak rüzgarın 
soldan geleceği şekilde kendinizi saat yönünde rüzgarın 
 dışına doğru çevirin ve görüş açınıza göre yakl. „saat 1“ ila  
„saat 3“ yönüne atın.  
Doğru açıyı test edin! Doğru şekilde yakalamışsanız bumerang 
dairesel bir uçuş yolu izleyecek ve size geri dönecektir.

Ufka atma açısı 

Ufka doğru atma açısı, bumerangın önünüze mi yoksa arkanıza 
mı ineceğini belirler.  
Normalde bumerang yaklaşık olarak yere paralel şekilde ya da 
hafifçe yükselerek atılır. 

Bumerangın geriye dönmesi yeterli değilse, örneğin az rüzgar 
olduğunda, daha fazla aşağı atmalısınız.  
Bumerang arkanıza iniyorsa biraz daha yukarıya atın.  
Ancak çok yukarıya atılan bumeranglar kapalı bir yay uçuşu 
 yapamaz. 

Bumerangın eğim açısı 
0°-5°

Bumerangı atma esnasında dikeyden hafifçe eğimli tutun.  
Daha dik bir şekilde atılırsa bumerangın önünüze inme 
 olasılığı daha yüksektir, daha alçaktan atılırsa arkanıza inme 
olasılığı daha yüksektir.  
Duruma göre farklı eğim açılarını deneyin. 

 Dikkat! Asla yatay şekilde atmayın, örn. frizbi gibi 
 atılmamalıdır!  
Bumerang dik bir şekilde yükselir, ardından kontrolsüz 
bir şekilde ve bütün kuvvetiyle, duruma göre atıcının 
üzerine düşer.

Yakalama 

Bumerangınız size doğru uçuyorsa alkış hareketiyle iki eliniz
le birden yakalayın. Böylece bumerang vücuda çok fazla yak
laşmaz ayrıca dönüş güvenli ve hızlı bir şekilde durdurulabilir.  
Gerekirse kalça yüksekliğinde yakalamak için yana adım atın 
ve/veya geriye doğru hareket edin.

 Dikkat! Doğrudan uçuş yolunda durmayın.  
Bumerangı asla yüzünüzün önünde yakalamayın!  
Bumerangı asla tek elle veya parmaklarınızla tutmaya 
çalışmayın.  
Bumerang size çok hızlı yaklaşıyorsa kaçının, yakala
maya çalışmayın.

İşe yaramıyorsa …
Bumerang tam olarak geri gelmiyor 

• Rüzgar yönünü kontrol edin – çok zayıf rüzgarda bile:  
Atış yönü saat 12'den çok uzaktı. 

• biraz daha düz bir atma açısı seçin

• biraz daha büyük bir eğim açısı seçin 

• daha az döndürerek atın 

Bumerang arkanıza iniyor

• Rüzgar yönünü kontrol edin – çok zayıf rüzgarda bile:  
Atış yönü saat 12'ye çok yakındı.

• biraz daha dik bir atma açısı seçin

• biraz daha düşük bir eğim açısı seçin 

• daha fazla döndürerek atın 

Bumerang dairesel bir yol tanımlamıyor

• Tutamağı kontrol edin; bumerangın yuvarlak tarafı size 
bakmalı

Bakım

• Gerekirse bumerangları suyla hafifçe nemlendirilmiş 
 yumuşak bir bezle silin. Temizlik maddesi kullanmayın.

•  Bumerangları nemden, donmadan, ısı kaynaklarından  
ve doğrudan güneş ışığından koruyarak serin ve kuru bir 
yerde saklayın.

Bumerang seti
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